The Septuagint or Stephanos 1550
By Gary D. Rose
1

εν αρχη εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην

2

η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος και σκοτος επανω της αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατος

3

και ειπεν ο θεος γενηθητω φως και εγενετο φως

4

και ειδεν ο θεος το φως οτι καλον και διεχωρισεν ο θεος ανα µεσον του φωτος και ανα µεσον του σκοτους

5

και εκαλεσεν ο θεος το φως ηµεραν και το σκοτος εκαλεσεν νυκτα και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα µια

6

και ειπεν ο θεος γενηθητω στερεωµα εν µεσω του υδατος και εστω διαχωριζον ανα µεσον υδατος και υδατος και εγενετο ουτως

7

και εποιησεν ο θεος το στερεωµα και διεχωρισεν ο θεος ανα µεσον του υδατος ο ην υποκατω του στερεωµατος και ανα µεσον του υδατος του επανω του στερεωµατος

8

και εκαλεσεν ο θεος το στερεωµα ουρανον και ειδεν ο θεος οτι καλον και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα δευτερα

9

και ειπεν ο θεος συναχθητω το υδωρ το υποκατω του ουρανου εις συναγωγην µιαν και οφθητω η ξηρα και εγενετο ουτως και συνηχθη το υδωρ το υποκατω του ουρανου εις
τας συναγωγας αυτων και ωφθη η ξηρα

10

και εκαλεσεν ο θεος την ξηραν γην και τα συστηµατα των υδατων εκαλεσεν θαλασσας και ειδεν ο θεος οτι καλον

11

και ειπεν ο θεος βλαστησατω η γη βοτανην χορτου σπειρον σπερµα κατα γενος και καθ' οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον ποιουν καρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γεν
ος επι της γης και εγενετο ουτως

12

και εξηνεγκεν η γη βοτανην χορτου σπειρον σπερµα κατα γενος και καθ' οµοιοτητα και ξυλον καρπιµον ποιουν καρπον ου το σπερµα αυτου εν αυτω κατα γενος επι της γης κ
αι ειδεν ο θεος οτι καλον

13

και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα τριτη

14

και ειπεν ο θεος γενηθητωσαν φωστηρες εν τω στερεωµατι του ουρανου εις φαυσιν της γης του διαχωριζειν ανα µεσον της ηµερας και ανα µεσον της νυκτος και εστωσαν εις
σηµεια και εις καιρους και εις ηµερας και εις ενιαυτους

15

και εστωσαν εις φαυσιν εν τω στερεωµατι του ουρανου ωστε φαινειν επι της γης και εγενετο ουτως

16

και εποιησεν ο θεος τους δυο φωστηρας τους µεγαλους τον φωστηρα τον µεγαν εις αρχας της ηµερας και τον φωστηρα τον ελασσω εις αρχας της νυκτος και τους αστερας

17

και εθετο αυτους ο θεος εν τω στερεωµατι του ουρανου ωστε φαινειν επι της γης

18

και αρχειν της ηµερας και της νυκτος και διαχωριζειν ανα µεσον του φωτος και ανα µεσον του σκοτους και ειδεν ο θεος οτι καλον

19

και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα τεταρτη

20

και ειπεν ο θεος εξαγαγετω τα υδατα ερπετα ψυχων ζωσων και πετεινα πετοµενα επι της γης κατα το στερεωµα του ουρανου και εγενετο ουτως

21

και εποιησεν ο θεος τα κητη τα µεγαλα και πασαν ψυχην ζωων ερπετων α εξηγαγεν τα υδατα κατα γενη αυτων και παν πετεινον πτερωτον κατα γενος και ειδεν ο θεος οτι κα
λα

22

και ηυλογησεν αυτα ο θεος λεγων αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε τα υδατα εν ταις θαλασσαις και τα πετεινα πληθυνεσθωσαν επι της γης

23

και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα πεµπτη

24

και ειπεν ο θεος εξαγαγετω η γη ψυχην ζωσαν κατα γενος τετραποδα και ερπετα και θηρια της γης κατα γενος και εγενετο ουτως

25

και εποιησεν ο θεος τα θηρια της γης κατα γενος και τα κτηνη κατα γενος και παντα τα ερπετα της γης κατα γενος αυτων και ειδεν ο θεος οτι καλα
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26

και ειπεν ο θεος ποιησωµεν ανθρωπον κατ' εικονα ηµετεραν και καθ' οµοιωσιν και αρχετωσαν των ιχθυων της θαλασσης και των πετεινων του ουρανου και των κτηνων και
πασης της γης και παντων των ερπετων των ερποντων επι της γης

27

και εποιησεν ο θεος τον ανθρωπον κατ' εικονα θεου εποιησεν αυτον αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους

28

και ηυλογησεν αυτους ο θεος λεγων αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και κατακυριευσατε αυτης και αρχετε των ιχθυων της θαλασσης και των πετεινων το
υ ουρανου και παντων των κτηνων και πασης της γης και παντων των ερπετων των ερποντων επι της γης

29

και ειπεν ο θεος ιδου δεδωκα υµιν παν χορτον σποριµον σπειρον σπερµα ο εστιν επανω πασης της γης και παν ξυλον ο εχει εν εαυτω καρπον σπερµατος σποριµου υµιν εσται ε
ις βρωσιν

30

και πασι τοις θηριοις της γης και πασι τοις πετεινοις του ουρανου και παντι ερπετω τω ερποντι επι της γης ο εχει εν εαυτω ψυχην ζωης παντα χορτον χλωρον εις βρωσιν και
εγενετο ουτως

31

και ειδεν ο θεος τα παντα οσα εποιησεν και ιδου καλα λιαν και εγενετο εσπερα και εγενετο πρωι ηµερα εκτη

1

και συνετελεσθησαν ο ουρανος και η γη και πας ο κοσµος αυτων

2

και συνετελεσεν ο θεος εν τη ηµερα τη εκτη τα εργα αυτου α εποιησεν και κατεπαυσεν τη ηµερα τη εβδοµη απο παντων των εργων αυτου ων εποιησεν

3

και ηυλογησεν ο θεος την ηµεραν την εβδοµην και ηγιασεν αυτην οτι εν αυτη κατεπαυσεν απο παντων των εργων αυτου ων ηρξατο ο θεος ποιησαι

4

αυτη η βιβλος γενεσεως ουρανου και γης οτε εγενετο η ηµερα εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην

5

και παν χλωρον αγρου προ του γενεσθαι επι της γης και παντα χορτον αγρου προ του ανατειλαι ου γαρ εβρεξεν ο θεος επι την γην και ανθρωπος ουκ ην εργαζεσθαι την γην

6

πηγη δε ανεβαινεν εκ της γης και εποτιζεν παν το προσωπον της γης

7

και επλασεν ο θεος τον ανθρωπον χουν απο της γης και ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου πνοην ζωης και εγενετο ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν

8

και εφυτευσεν κυριος ο θεος παραδεισον εν εδεµ κατα ανατολας και εθετο εκει τον ανθρωπον ον επλασεν

9

και εξανετειλεν ο θεος ετι εκ της γης παν ξυλον ωραιον εις ορασιν και καλον εις βρωσιν και το ξυλον της ζωης εν µεσω τω παραδεισω και το ξυλον του ειδεναι γνωστον καλο
υ και πονηρου

10

ποταµος δε εκπορευεται εξ εδεµ ποτιζειν τον παραδεισον εκειθεν αφοριζεται εις τεσσαρας αρχας

11

ονοµα τω ενι φισων ουτος ο κυκλων πασαν την γην ευιλατ εκει ου εστιν το χρυσιον

12

το δε χρυσιον της γης εκεινης καλον και εκει εστιν ο ανθραξ και ο λιθος ο πρασινος

13

και ονοµα τω ποταµω τω δευτερω γηων ουτος ο κυκλων πασαν την γην αιθιοπιας

14

και ο ποταµος ο τριτος τιγρις ουτος ο πορευοµενος κατεναντι ασσυριων ο δε ποταµος ο τεταρτος ουτος ευφρατης

15

και ελαβεν κυριος ο θεος τον ανθρωπον ον επλασεν και εθετο αυτον εν τω παραδεισω εργαζεσθαι αυτον και φυλασσειν

16

και ενετειλατο κυριος ο θεος τω αδαµ λεγων απο παντος ξυλου του εν τω παραδεισω βρωσει φαγη

17

απο δε του ξυλου του γινωσκειν καλον και πονηρον ου φαγεσθε απ' αυτου η δ' αν ηµερα φαγητε απ' αυτου θανατω αποθανεισθε

18

και ειπεν κυριος ο θεος ου καλον ειναι τον ανθρωπον µονον ποιησωµεν αυτω βοηθον κατ' αυτον

19

και επλασεν ο θεος ετι εκ της γης παντα τα θηρια του αγρου και παντα τα πετεινα του ουρανου και ηγαγεν αυτα προς τον αδαµ ιδειν τι καλεσει αυτα και παν ο εαν εκαλεσεν
αυτο αδαµ ψυχην ζωσαν τουτο ονοµα αυτου

20

και εκαλεσεν αδαµ ονοµατα πασιν τοις κτηνεσιν και πασι τοις πετεινοις του ουρανου και πασι τοις θηριοις του αγρου τω δε αδαµ ουχ ευρεθη βοηθος οµοιος αυτω

21

και επεβαλεν ο θεος εκστασιν επι τον αδαµ και υπνωσεν και ελαβεν µιαν των πλευρων αυτου και ανεπληρωσεν σαρκα αντ' αυτης

22

και ωκοδοµησεν κυριος ο θεος την πλευραν ην ελαβεν απο του αδαµ εις γυναικα και ηγαγεν αυτην προς τον αδαµ

23

και ειπεν αδαµ τουτο νυν οστουν εκ των οστεων µου και σαρξ εκ της σαρκος µου αυτη κληθησεται γυνη οτι εκ του ανδρος αυτης εληµφθη αυτη
Genesis

Chapter

2

LXX / 1550 Stephanos

Page 2 of 1057

24

ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την µητερα αυτου και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν

25

και ησαν οι δυο γυµνοι ο τε αδαµ και η γυνη αυτου και ουκ ησχυνοντο

1

ο δε οφις ην φρονιµωτατος παντων των θηριων των επι της γης ων εποιησεν κυριος ο θεος και ειπεν ο οφις τη γυναικι τι οτι ειπεν ο θεος ου µη φαγητε απο παντος ξυλου του
εν τω παραδεισω

2

και ειπεν η γυνη τω οφει απο καρπου ξυλου του παραδεισου φαγοµεθα

3

απο δε καρπου του ξυλου ο εστιν εν µεσω του παραδεισου ειπεν ο θεος ου φαγεσθε απ' αυτου ουδε µη αψησθε αυτου ινα µη αποθανητε

4

και ειπεν ο οφις τη γυναικι ου θανατω αποθανεισθε

5

ηδει γαρ ο θεος οτι εν η αν ηµερα φαγητε απ' αυτου διανοιχθησονται υµων οι οφθαλµοι και εσεσθε ως θεοι γινωσκοντες καλον και πονηρον

6

και ειδεν η γυνη οτι καλον το ξυλον εις βρωσιν και οτι αρεστον τοις οφθαλµοις ιδειν και ωραιον εστιν του κατανοησαι και λαβουσα του καρπου αυτου εφαγεν και εδωκεν και
τω ανδρι αυτης µετ' αυτης και εφαγον

7

και διηνοιχθησαν οι οφθαλµοι των δυο και εγνωσαν οτι γυµνοι ησαν και ερραψαν φυλλα συκης και εποιησαν εαυτοις περιζωµατα

8

και ηκουσαν την φωνην κυριου του θεου περιπατουντος εν τω παραδεισω το δειλινον και εκρυβησαν ο τε αδαµ και η γυνη αυτου απο προσωπου κυριου του θεου εν µεσω το
υ ξυλου του παραδεισου

9

και εκαλεσεν κυριος ο θεος τον αδαµ και ειπεν αυτω αδαµ που ει

10

και ειπεν αυτω την φωνην σου ηκουσα περιπατουντος εν τω παραδεισω και εφοβηθην οτι γυµνος ειµι και εκρυβην

11

και ειπεν αυτω τις ανηγγειλεν σοι οτι γυµνος ει µη απο του ξυλου ου ενετειλαµην σοι τουτου µονου µη φαγειν απ' αυτου εφαγες

12

και ειπεν ο αδαµ η γυνη ην εδωκας µετ' εµου αυτη µοι εδωκεν απο του ξυλου και εφαγον

13

και ειπεν κυριος ο θεος τη γυναικι τι τουτο εποιησας και ειπεν η γυνη ο οφις ηπατησεν µε και εφαγον

14

και ειπεν κυριος ο θεος τω οφει οτι εποιησας τουτο επικαταρατος συ απο παντων των κτηνων και απο παντων των θηριων της γης επι τω στηθει σου και τη κοιλια πορευση
και γην φαγη πασας τας ηµερας της ζωης σου

15

και εχθραν θησω ανα µεσον σου και ανα µεσον της γυναικος και ανα µεσον του σπερµατος σου και ανα µεσον του σπερµατος αυτης αυτος σου τηρησει κεφαλην και συ τηρη
σεις αυτου πτερναν

16

και τη γυναικι ειπεν πληθυνων πληθυνω τας λυπας σου και τον στεναγµον σου εν λυπαις τεξη τεκνα και προς τον ανδρα σου η αποστροφη σου και αυτος σου κυριευσει

17

τω δε αδαµ ειπεν οτι ηκουσας της φωνης της γυναικος σου και εφαγες απο του ξυλου ου ενετειλαµην σοι τουτου µονου µη φαγειν απ' αυτου επικαταρατος η γη εν τοις εργοις
σου εν λυπαις φαγη αυτην πασας τας ηµερας της ζωης σου

18

ακανθας και τριβολους ανατελει σοι και φαγη τον χορτον του αγρου

19

εν ιδρωτι του προσωπου σου φαγη τον αρτον σου εως του αποστρεψαι σε εις την γην εξ ης εληµφθης οτι γη ει και εις γην απελευση

20

και εκαλεσεν αδαµ το ονοµα της γυναικος αυτου ζωη οτι αυτη µητηρ παντων των ζωντων

21

και εποιησεν κυριος ο θεος τω αδαµ και τη γυναικι αυτου χιτωνας δερµατινους και ενεδυσεν αυτους

22

και ειπεν ο θεος ιδου αδαµ γεγονεν ως εις εξ ηµων του γινωσκειν καλον και πονηρον και νυν µηποτε εκτεινη την χειρα και λαβη του ξυλου της ζωης και φαγη και ζησεται εις
τον αιωνα

23

και εξαπεστειλεν αυτον κυριος ο θεος εκ του παραδεισου της τρυφης εργαζεσθαι την γην εξ ης εληµφθη

24

και εξεβαλεν τον αδαµ και κατωκισεν αυτον απεναντι του παραδεισου της τρυφης και εταξεν τα χερουβιµ και την φλογινην ροµφαιαν την στρεφοµενην φυλασσειν την οδον τ
ου ξυλου της ζωης

1

αδαµ δε εγνω ευαν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν τον καιν και ειπεν εκτησαµην ανθρωπον δια του θεου

2

και προσεθηκεν τεκειν τον αδελφον αυτου τον αβελ και εγενετο αβελ ποιµην προβατων καιν δε ην εργαζοµενος την γην
Genesis

Chapter

4

LXX / 1550 Stephanos

Page 3 of 1057

3

και εγενετο µεθ' ηµερας ηνεγκεν καιν απο των καρπων της γης θυσιαν τω κυριω

4

και αβελ ηνεγκεν και αυτος απο των πρωτοτοκων των προβατων αυτου και απο των στεατων αυτων και επειδεν ο θεος επι αβελ και επι τοις δωροις αυτου

5

επι δε καιν και επι ταις θυσιαις αυτου ου προσεσχεν και ελυπησεν τον καιν λιαν και συνεπεσεν τω προσωπω

6

και ειπεν κυριος ο θεος τω καιν ινα τι περιλυπος εγενου και ινα τι συνεπεσεν το προσωπον σου

7

ουκ εαν ορθως προσενεγκης ορθως δε µη διελης ηµαρτες ησυχασον προς σε η αποστροφη αυτου και συ αρξεις αυτου

8

και ειπεν καιν προς αβελ τον αδελφον αυτου διελθωµεν εις το πεδιον και εγενετο εν τω ειναι αυτους εν τω πεδιω και ανεστη καιν επι αβελ τον αδελφον αυτου και απεκτεινεν
αυτον

9

και ειπεν ο θεος προς καιν που εστιν αβελ ο αδελφος σου ο δε ειπεν ου γινωσκω µη φυλαξ του αδελφου µου ειµι εγω

10

και ειπεν ο θεος τι εποιησας φωνη αιµατος του αδελφου σου βοα προς µε εκ της γης

11

και νυν επικαταρατος συ απο της γης η εχανεν το στοµα αυτης δεξασθαι το αιµα του αδελφου σου εκ της χειρος σου

12

οτι εργα την γην και ου προσθησει την ισχυν αυτης δουναι σοι στενων και τρεµων εση επι της γης

13

και ειπεν καιν προς τον κυριον µειζων η αιτια µου του αφεθηναι µε

14

ει εκβαλλεις µε σηµερον απο προσωπου της γης και απο του προσωπου σου κρυβησοµαι και εσοµαι στενων και τρεµων επι της γης και εσται πας ο ευρισκων µε αποκτενει µε

15

και ειπεν αυτω κυριος ο θεος ουχ ουτως πας ο αποκτεινας καιν επτα εκδικουµενα παραλυσει και εθετο κυριος ο θεος σηµειον τω καιν του µη ανελειν αυτον παντα τον ευρισκ
οντα αυτον

16

εξηλθεν δε καιν απο προσωπου του θεου και ωκησεν εν γη ναιδ κατεναντι εδεµ

17

και εγνω καιν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν τον ενωχ και ην οικοδοµων πολιν και επωνοµασεν την πολιν επι τω ονοµατι του υιου αυτου ενωχ

18

εγενηθη δε τω ενωχ γαιδαδ και γαιδαδ εγεννησεν τον µαιηλ και µαιηλ εγεννησεν τον µαθουσαλα και µαθουσαλα εγεννησεν τον λαµεχ

19

και ελαβεν εαυτω λαµεχ δυο γυναικας ονοµα τη µια αδα και ονοµα τη δευτερα σελλα

20

και ετεκεν αδα τον ιωβελ ουτος ην ο πατηρ οικουντων εν σκηναις κτηνοτροφων

21

και ονοµα τω αδελφω αυτου ιουβαλ ουτος ην ο καταδειξας ψαλτηριον και κιθαραν

22

σελλα δε ετεκεν και αυτη τον θοβελ και ην σφυροκοπος χαλκευς χαλκου και σιδηρου αδελφη δε θοβελ νοεµα

23

ειπεν δε λαµεχ ταις εαυτου γυναιξιν αδα και σελλα ακουσατε µου της φωνης γυναικες λαµεχ ενωτισασθε µου τους λογους οτι ανδρα απεκτεινα εις τραυµα εµοι και νεανισκον
εις µωλωπα εµοι

24

οτι επτακις εκδεδικηται εκ καιν εκ δε λαµεχ εβδοµηκοντακις επτα

25

εγνω δε αδαµ ευαν την γυναικα αυτου και συλλαβουσα ετεκεν υιον και επωνοµασεν το ονοµα αυτου σηθ λεγουσα εξανεστησεν γαρ µοι ο θεος σπερµα ετερον αντι αβελ ον απε
κτεινεν καιν

26

και τω σηθ εγενετο υιος επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου ενως ουτος ηλπισεν επικαλεισθαι το ονοµα κυριου του θεου

1

αυτη η βιβλος γενεσεως ανθρωπων η ηµερα εποιησεν ο θεος τον αδαµ κατ' εικονα θεου εποιησεν αυτον

2

αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους και ευλογησεν αυτους και επωνοµασεν το ονοµα αυτων αδαµ η ηµερα εποιησεν αυτους

3

εζησεν δε αδαµ διακοσια και τριακοντα ετη και εγεννησεν κατα την ιδεαν αυτου και κατα την εικονα αυτου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου σηθ

4

εγενοντο δε αι ηµεραι αδαµ µετα το γεννησαι αυτον τον σηθ επτακοσια ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

5

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι αδαµ ας εζησεν εννακοσια και τριακοντα ετη και απεθανεν

6

εζησεν δε σηθ διακοσια και πεντε ετη και εγεννησεν τον ενως

7

και εζησεν σηθ µετα το γεννησαι αυτον τον ενως επτακοσια και επτα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας
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8

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι σηθ εννακοσια και δωδεκα ετη και απεθανεν

9

και εζησεν ενως εκατον ενενηκοντα ετη και εγεννησεν τον καιναν

10

και εζησεν ενως µετα το γεννησαι αυτον τον καιναν επτακοσια και δεκα πεντε ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

11

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενως εννακοσια και πεντε ετη και απεθανεν

12

και εζησεν καιναν εκατον εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν τον µαλελεηλ

13

και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον τον µαλελεηλ επτακοσια και τεσσαρακοντα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

14

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι καιναν εννακοσια και δεκα ετη και απεθανεν

15

και εζησεν µαλελεηλ εκατον και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν τον ιαρεδ

16

και εζησεν µαλελεηλ µετα το γεννησαι αυτον τον ιαρεδ επτακοσια και τριακοντα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

17

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαλελεηλ οκτακοσια και ενενηκοντα πεντε ετη και απεθανεν

18

και εζησεν ιαρεδ εκατον και εξηκοντα δυο ετη και εγεννησεν τον ενωχ

19

και εζησεν ιαρεδ µετα το γεννησαι αυτον τον ενωχ οκτακοσια ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

20

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ιαρεδ εννακοσια και εξηκοντα δυο ετη και απεθανεν

21

και εζησεν ενωχ εκατον και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν τον µαθουσαλα

22

ευηρεστησεν δε ενωχ τω θεω µετα το γεννησαι αυτον τον µαθουσαλα διακοσια ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

23

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι ενωχ τριακοσια εξηκοντα πεντε ετη

24

και ευηρεστησεν ενωχ τω θεω και ουχ ηυρισκετο οτι µετεθηκεν αυτον ο θεος

25

και εζησεν µαθουσαλα εκατον και εξηκοντα επτα ετη και εγεννησεν τον λαµεχ

26

και εζησεν µαθουσαλα µετα το γεννησαι αυτον τον λαµεχ οκτακοσια δυο ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

27

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι µαθουσαλα ας εζησεν εννακοσια και εξηκοντα εννεα ετη και απεθανεν

28

και εζησεν λαµεχ εκατον ογδοηκοντα οκτω ετη και εγεννησεν υιον

29

και επωνοµασεν το ονοµα αυτου νωε λεγων ουτος διαναπαυσει ηµας απο των εργων ηµων και απο των λυπων των χειρων ηµων και απο της γης ης κατηρασατο κυριος ο θεο
ς

30

και εζησεν λαµεχ µετα το γεννησαι αυτον τον νωε πεντακοσια και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας

31

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι λαµεχ επτακοσια και πεντηκοντα τρια ετη και απεθανεν

32

και ην νωε ετων πεντακοσιων και εγεννησεν νωε τρεις υιους τον σηµ τον χαµ τον ιαφεθ

1

και εγενετο ηνικα ηρξαντο οι ανθρωποι πολλοι γινεσθαι επι της γης και θυγατερες εγενηθησαν αυτοις

2

ιδοντες δε οι υιοι του θεου τας θυγατερας των ανθρωπων οτι καλαι εισιν ελαβον εαυτοις γυναικας απο πασων ων εξελεξαντο

3

και ειπεν κυριος ο θεος ου µη καταµεινη το πνευµα µου εν τοις ανθρωποις τουτοις εις τον αιωνα δια το ειναι αυτους σαρκας εσονται δε αι ηµεραι αυτων εκατον εικοσι ετη

4

οι δε γιγαντες ησαν επι της γης εν ταις ηµεραις εκειναις και µετ' εκεινο ως αν εισεπορευοντο οι υιοι του θεου προς τας θυγατερας των ανθρωπων και εγεννωσαν εαυτοις εκει
νοι ησαν οι γιγαντες οι απ' αιωνος οι ανθρωποι οι ονοµαστοι

5

ιδων δε κυριος ο θεος οτι επληθυνθησαν αι κακιαι των ανθρωπων επι της γης και πας τις διανοειται εν τη καρδια αυτου επιµελως επι τα πονηρα πασας τας ηµερας

6

και ενεθυµηθη ο θεος οτι εποιησεν τον ανθρωπον επι της γης και διενοηθη
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7

και ειπεν ο θεος απαλειψω τον ανθρωπον ον εποιησα απο προσωπου της γης απο ανθρωπου εως κτηνους και απο ερπετων εως των πετεινων του ουρανου οτι εθυµωθην οτι ε
ποιησα αυτους

8

νωε δε ευρεν χαριν εναντιον κυριου του θεου

9

αυται δε αι γενεσεις νωε νωε ανθρωπος δικαιος τελειος ων εν τη γενεα αυτου τω θεω ευηρεστησεν νωε

10

εγεννησεν δε νωε τρεις υιους τον σηµ τον χαµ τον ιαφεθ

11

εφθαρη δε η γη εναντιον του θεου και επλησθη η γη αδικιας

12

και ειδεν κυριος ο θεος την γην και ην κατεφθαρµενη οτι κατεφθειρεν πασα σαρξ την οδον αυτου επι της γης

13

και ειπεν ο θεος προς νωε καιρος παντος ανθρωπου ηκει εναντιον µου οτι επλησθη η γη αδικιας απ' αυτων και ιδου εγω καταφθειρω αυτους και την γην

14

ποιησον ουν σεαυτω κιβωτον εκ ξυλων τετραγωνων νοσσιας ποιησεις την κιβωτον και ασφαλτωσεις αυτην εσωθεν και εξωθεν τη ασφαλτω

15

και ουτως ποιησεις την κιβωτον τριακοσιων πηχεων το µηκος της κιβωτου και πεντηκοντα πηχεων το πλατος και τριακοντα πηχεων το υψος αυτης

16

επισυναγων ποιησεις την κιβωτον και εις πηχυν συντελεσεις αυτην ανωθεν την δε θυραν της κιβωτου ποιησεις εκ πλαγιων καταγαια διωροφα και τριωροφα ποιησεις αυτην

17

εγω δε ιδου επαγω τον κατακλυσµον υδωρ επι την γην καταφθειραι πασαν σαρκα εν η εστιν πνευµα ζωης υποκατω του ουρανου και οσα εαν η επι της γης τελευτησει

18

και στησω την διαθηκην µου προς σε εισελευση δε εις την κιβωτον συ και οι υιοι σου και η γυνη σου και αι γυναικες των υιων σου µετα σου

19

και απο παντων των κτηνων και απο παντων των ερπετων και απο παντων των θηριων και απο πασης σαρκος δυο δυο απο παντων εισαξεις εις την κιβωτον ινα τρεφης µετα
σεαυτου αρσεν και θηλυ εσονται

20

απο παντων των ορνεων των πετεινων κατα γενος και απο παντων των κτηνων κατα γενος και απο παντων των ερπετων των ερποντων επι της γης κατα γενος αυτων δυο δυ
ο απο παντων εισελευσονται προς σε τρεφεσθαι µετα σου αρσεν και θηλυ

21

συ δε ληµψη σεαυτω απο παντων των βρωµατων α εδεσθε και συναξεις προς σεαυτον και εσται σοι και εκεινοις φαγειν

22

και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριος ο θεος ουτως εποιησεν

1

και ειπεν κυριος ο θεος προς νωε εισελθε συ και πας ο οικος σου εις την κιβωτον οτι σε ειδον δικαιον εναντιον µου εν τη γενεα ταυτη

2

απο δε των κτηνων των καθαρων εισαγαγε προς σε επτα επτα αρσεν και θηλυ απο δε των κτηνων των µη καθαρων δυο δυο αρσεν και θηλυ

3

και απο των πετεινων του ουρανου των καθαρων επτα επτα αρσεν και θηλυ και απο των πετεινων των µη καθαρων δυο δυο αρσεν και θηλυ διαθρεψαι σπερµα επι πασαν την
γην

4

ετι γαρ ηµερων επτα εγω επαγω υετον επι την γην τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας και εξαλειψω πασαν την εξαναστασιν ην εποιησα απο προσωπου της γης

5

και εποιησεν νωε παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριος ο θεος

6

νωε δε ην ετων εξακοσιων και ο κατακλυσµος εγενετο υδατος επι της γης

7

εισηλθεν δε νωε και οι υιοι αυτου και η γυνη αυτου και αι γυναικες των υιων αυτου µετ' αυτου εις την κιβωτον δια το υδωρ του κατακλυσµου

8

και απο των πετεινων και απο των κτηνων των καθαρων και απο των κτηνων των µη καθαρων και απο παντων των ερπετων των επι της γης

9

δυο δυο εισηλθον προς νωε εις την κιβωτον αρσεν και θηλυ καθα ενετειλατο αυτω ο θεος

10

και εγενετο µετα τας επτα ηµερας και το υδωρ του κατακλυσµου εγενετο επι της γης

11

εν τω εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του δευτερου µηνος εβδοµη και εικαδι του µηνος τη ηµερα ταυτη ερραγησαν πασαι αι πηγαι της αβυσσου και οι καταρρακται του
ουρανου ηνεωχθησαν

12

και εγενετο ο υετος επι της γης τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας

13

εν τη ηµερα ταυτη εισηλθεν νωε σηµ χαµ ιαφεθ υιοι νωε και η γυνη νωε και αι τρεις γυναικες των υιων αυτου µετ' αυτου εις την κιβωτον

14

και παντα τα θηρια κατα γενος και παντα τα κτηνη κατα γενος και παν ερπετον κινουµενον επι της γης κατα γενος και παν πετεινον κατα γενος
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15

εισηλθον προς νωε εις την κιβωτον δυο δυο απο πασης σαρκος εν ω εστιν πνευµα ζωης

16

και τα εισπορευοµενα αρσεν και θηλυ απο πασης σαρκος εισηλθεν καθα ενετειλατο ο θεος τω νωε και εκλεισεν κυριος ο θεος εξωθεν αυτου την κιβωτον

17

και εγενετο ο κατακλυσµος τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας επι της γης και επληθυνθη το υδωρ και επηρεν την κιβωτον και υψωθη απο της γης

18

και επεκρατει το υδωρ και επληθυνετο σφοδρα επι της γης και επεφερετο η κιβωτος επανω του υδατος

19

το δε υδωρ επεκρατει σφοδρα σφοδρως επι της γης και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα α ην υποκατω του ουρανου

20

δεκα πεντε πηχεις επανω υψωθη το υδωρ και επεκαλυψεν παντα τα ορη τα υψηλα

21

και απεθανεν πασα σαρξ κινουµενη επι της γης των πετεινων και των κτηνων και των θηριων και παν ερπετον κινουµενον επι της γης και πας ανθρωπος

22

και παντα οσα εχει πνοην ζωης και πας ος ην επι της ξηρας απεθανεν

23

και εξηλειψεν παν το αναστηµα ο ην επι προσωπου πασης της γης απο ανθρωπου εως κτηνους και ερπετων και των πετεινων του ουρανου και εξηλειφθησαν απο της γης και
κατελειφθη µονος νωε και οι µετ' αυτου εν τη κιβωτω

24

και υψωθη το υδωρ επι της γης ηµερας εκατον πεντηκοντα

1

και εµνησθη ο θεος του νωε και παντων των θηριων και παντων των κτηνων και παντων των πετεινων και παντων των ερπετων οσα ην µετ' αυτου εν τη κιβωτω και επηγαγ
εν ο θεος πνευµα επι την γην και εκοπασεν το υδωρ

2

και επεκαλυφθησαν αι πηγαι της αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου και συνεσχεθη ο υετος απο του ουρανου

3

και ενεδιδου το υδωρ πορευοµενον απο της γης ενεδιδου και ηλαττονουτο το υδωρ µετα πεντηκοντα και εκατον ηµερας

4

και εκαθισεν η κιβωτος εν µηνι τω εβδοµω εβδοµη και εικαδι του µηνος επι τα ορη τα αραρατ

5

το δε υδωρ πορευοµενον ηλαττονουτο εως του δεκατου µηνος εν δε τω ενδεκατω µηνι τη πρωτη του µηνος ωφθησαν αι κεφαλαι των ορεων

6

και εγενετο µετα τεσσαρακοντα ηµερας ηνεωξεν νωε την θυριδα της κιβωτου ην εποιησεν

7

και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εως του ξηρανθηναι το υδωρ απο της γης

8

και απεστειλεν την περιστεραν οπισω αυτου ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ απο προσωπου της γης

9

και ουχ ευρουσα η περιστερα αναπαυσιν τοις ποσιν αυτης υπεστρεψεν προς αυτον εις την κιβωτον οτι υδωρ ην επι παντι προσωπω πασης της γης και εκτεινας την χειρα αυτ
ου ελαβεν αυτην και εισηγαγεν αυτην προς εαυτον εις την κιβωτον

10

και επισχων ετι ηµερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν εκ της κιβωτου

11

και ανεστρεψεν προς αυτον η περιστερα το προς εσπεραν και ειχεν φυλλον ελαιας καρφος εν τω στοµατι αυτης και εγνω νωε οτι κεκοπακεν το υδωρ απο της γης

12

και επισχων ετι ηµερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεθετο του επιστρεψαι προς αυτον ετι

13

και εγενετο εν τω ενι και εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του πρωτου µηνος µια του µηνος εξελιπεν το υδωρ απο της γης και απεκαλυψεν νωε την στεγην της κιβωτου η
ν εποιησεν και ειδεν οτι εξελιπεν το υδωρ απο προσωπου της γης

14

εν δε τω µηνι τω δευτερω εβδοµη και εικαδι του µηνος εξηρανθη η γη

15

και ειπεν κυριος ο θεος τω νωε λεγων

16

εξελθε εκ της κιβωτου συ και η γυνη σου και οι υιοι σου και αι γυναικες των υιων σου µετα σου

17

και παντα τα θηρια οσα εστιν µετα σου και πασα σαρξ απο πετεινων εως κτηνων και παν ερπετον κινουµενον επι της γης εξαγαγε µετα σεαυτου και αυξανεσθε και πληθυνεσ
θε επι της γης

18

και εξηλθεν νωε και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου και αι γυναικες των υιων αυτου µετ' αυτου

19

και παντα τα θηρια και παντα τα κτηνη και παν πετεινον και παν ερπετον κινουµενον επι της γης κατα γενος αυτων εξηλθοσαν εκ της κιβωτου
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20

και ωκοδοµησεν νωε θυσιαστηριον τω θεω και ελαβεν απο παντων των κτηνων των καθαρων και απο παντων των πετεινων των καθαρων και ανηνεγκεν ολοκαρπωσεις επι τ
ο θυσιαστηριον

21

και ωσφρανθη κυριος ο θεος οσµην ευωδιας και ειπεν κυριος ο θεος διανοηθεις ου προσθησω ετι του καταρασασθαι την γην δια τα εργα των ανθρωπων οτι εγκειται η διανοι
α του ανθρωπου επιµελως επι τα πονηρα εκ νεοτητος ου προσθησω ουν ετι παταξαι πασαν σαρκα ζωσαν καθως εποιησα

22

πασας τας ηµερας της γης σπερµα και θερισµος ψυχος και καυµα θερος και εαρ ηµεραν και νυκτα ου καταπαυσουσιν

1

και ηυλογησεν ο θεος τον νωε και τους υιους αυτου και ειπεν αυτοις αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και κατακυριευσατε αυτης

2

και ο τροµος υµων και ο φοβος εσται επι πασιν τοις θηριοις της γης και επι παντα τα ορνεα του ουρανου και επι παντα τα κινουµενα επι της γης και επι παντας τους ιχθυας τ
ης θαλασσης υπο χειρας υµιν δεδωκα

3

και παν ερπετον ο εστιν ζων υµιν εσται εις βρωσιν ως λαχανα χορτου δεδωκα υµιν τα παντα

4

πλην κρεας εν αιµατι ψυχης ου φαγεσθε

5

και γαρ το υµετερον αιµα των ψυχων υµων εκζητησω εκ χειρος παντων των θηριων εκζητησω αυτο και εκ χειρος ανθρωπου αδελφου εκζητησω την ψυχην του ανθρωπου

6

ο εκχεων αιµα ανθρωπου αντι του αιµατος αυτου εκχυθησεται οτι εν εικονι θεου εποιησα τον ανθρωπον

7

υµεις δε αυξανεσθε και πληθυνεσθε και πληρωσατε την γην και πληθυνεσθε επ' αυτης

8

και ειπεν ο θεος τω νωε και τοις υιοις αυτου µετ' αυτου λεγων

9

εγω ιδου ανιστηµι την διαθηκην µου υµιν και τω σπερµατι υµων µεθ' υµας

10

και παση ψυχη τη ζωση µεθ' υµων απο ορνεων και απο κτηνων και πασι τοις θηριοις της γης οσα µεθ' υµων απο παντων των εξελθοντων εκ της κιβωτου

11

και στησω την διαθηκην µου προς υµας και ουκ αποθανειται πασα σαρξ ετι απο του υδατος του κατακλυσµου και ουκ εσται ετι κατακλυσµος υδατος του καταφθειραι πασα
ν την γην

12

και ειπεν κυριος ο θεος προς νωε τουτο το σηµειον της διαθηκης ο εγω διδωµι ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασης ψυχης ζωσης η εστιν µεθ' υµων εις γενεας αιω
νιους

13

το τοξον µου τιθηµι εν τη νεφελη και εσται εις σηµειον διαθηκης ανα µεσον εµου και της γης

14

και εσται εν τω συννεφειν µε νεφελας επι την γην οφθησεται το τοξον µου εν τη νεφελη

15

και µνησθησοµαι της διαθηκης µου η εστιν ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον πασης ψυχης ζωσης εν παση σαρκι και ουκ εσται ετι το υδωρ εις κατακλυσµον ωστε εξα
λειψαι πασαν σαρκα

16

και εσται το τοξον µου εν τη νεφελη και οψοµαι του µνησθηναι διαθηκην αιωνιον ανα µεσον εµου και ανα µεσον πασης ψυχης ζωσης εν παση σαρκι η εστιν επι της γης

17

και ειπεν ο θεος τω νωε τουτο το σηµειον της διαθηκης ης διεθεµην ανα µεσον εµου και ανα µεσον πασης σαρκος η εστιν επι της γης

18

ησαν δε οι υιοι νωε οι εξελθοντες εκ της κιβωτου σηµ χαµ ιαφεθ χαµ ην πατηρ χανααν

19

τρεις ουτοι εισιν οι υιοι νωε απο τουτων διεσπαρησαν επι πασαν την γην

20

και ηρξατο νωε ανθρωπος γεωργος γης και εφυτευσεν αµπελωνα

21

και επιεν εκ του οινου και εµεθυσθη και εγυµνωθη εν τω οικω αυτου

22

και ειδεν χαµ ο πατηρ χανααν την γυµνωσιν του πατρος αυτου και εξελθων ανηγγειλεν τοις δυσιν αδελφοις αυτου εξω

23

και λαβοντες σηµ και ιαφεθ το ιµατιον επεθεντο επι τα δυο νωτα αυτων και επορευθησαν οπισθοφανως και συνεκαλυψαν την γυµνωσιν του πατρος αυτων και το προσωπον
αυτων οπισθοφανες και την γυµνωσιν του πατρος αυτων ουκ ειδον

24

εξενηψεν δε νωε απο του οινου και εγνω οσα εποιησεν αυτω ο υιος αυτου ο νεωτερος

25

και ειπεν επικαταρατος χανααν παις οικετης εσται τοις αδελφοις αυτου

26

και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος του σηµ και εσται χανααν παις αυτου
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27

πλατυναι ο θεος τω ιαφεθ και κατοικησατω εν τοις οικοις του σηµ και γενηθητω χανααν παις αυτων

28

εζησεν δε νωε µετα τον κατακλυσµον τριακοσια πεντηκοντα ετη

29

και εγενοντο πασαι αι ηµεραι νωε εννακοσια πεντηκοντα ετη και απεθανεν

1

αυται δε αι γενεσεις των υιων νωε σηµ χαµ ιαφεθ και εγενηθησαν αυτοις υιοι µετα τον κατακλυσµον

2

υιοι ιαφεθ γαµερ και µαγωγ και µαδαι και ιωυαν και ελισα και θοβελ και µοσοχ και θιρας

3

και υιοι γαµερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαµα

4

και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσις κιτιοι ροδιοι

5

εκ τουτων αφωρισθησαν νησοι των εθνων εν τη γη αυτων εκαστος κατα γλωσσαν εν ταις φυλαις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων

6

υιοι δε χαµ χους και µεσραιµ φουδ και χανααν

7

υιοι δε χους σαβα και ευιλα και σαβαθα και ρεγµα και σαβακαθα υιοι δε ρεγµα σαβα και δαδαν

8

χους δε εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο ειναι γιγας επι της γης

9

ουτος ην γιγας κυνηγος εναντιον κυριου του θεου δια τουτο ερουσιν ως νεβρωδ γιγας κυνηγος εναντιον κυριου

10

και εγενετο αρχη της βασιλειας αυτου βαβυλων και ορεχ και αρχαδ και χαλαννη εν τη γη σεννααρ

11

εκ της γης εκεινης εξηλθεν ασσουρ και ωκοδοµησεν την νινευη και την ροωβωθ πολιν και την χαλαχ

12

και την δασεµ ανα µεσον νινευη και ανα µεσον χαλαχ αυτη η πολις η µεγαλη

13

και µεσραιµ εγεννησεν τους λουδιιµ και τους ενεµετιιµ και τους λαβιιµ και τους νεφθαλιιµ

14

και τους πατροσωνιιµ και τους χασλωνιιµ οθεν εξηλθεν εκειθεν φυλιστιιµ και τους καφθοριιµ

15

χανααν δε εγεννησεν τον σιδωνα πρωτοτοκον και τον χετταιον

16

και τον ιεβουσαιον και τον αµορραιον και τον γεργεσαιον

17

και τον ευαιον και τον αρουκαιον και τον ασενναιον

18

και τον αραδιον και τον σαµαραιον και τον αµαθι και µετα τουτο διεσπαρησαν αι φυλαι των χαναναιων

19

και εγενοντο τα ορια των χαναναιων απο σιδωνος εως ελθειν εις γεραρα και γαζαν εως ελθειν σοδοµων και γοµορρας αδαµα και σεβωιµ εως λασα

20

ουτοι υιοι χαµ εν ταις φυλαις αυτων κατα γλωσσας αυτων εν ταις χωραις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων

21

και τω σηµ εγενηθη και αυτω πατρι παντων των υιων εβερ αδελφω ιαφεθ του µειζονος

22

υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ και λουδ και αραµ και καιναν

23

και υιοι αραµ ως και ουλ και γαθερ και µοσοχ

24

και αρφαξαδ εγεννησεν τον καιναν και καιναν εγεννησεν τον σαλα σαλα δε εγεννησεν τον εβερ

25

και τω εβερ εγενηθησαν δυο υιοι ονοµα τω ενι φαλεκ οτι εν ταις ηµεραις αυτου διεµερισθη η γη και ονοµα τω αδελφω αυτου ιεκταν

26

ιεκταν δε εγεννησεν τον ελµωδαδ και τον σαλεφ και ασαρµωθ και ιαραχ

27

και οδορρα και αιζηλ και δεκλα

28

και αβιµεηλ και σαβευ

29

και ουφιρ και ευιλα και ιωβαβ παντες ουτοι υιοι ιεκταν

30

και εγενετο η κατοικησις αυτων απο µασση εως ελθειν εις σωφηρα ορος ανατολων
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31

ουτοι υιοι σηµ εν ταις φυλαις αυτων κατα γλωσσας αυτων εν ταις χωραις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων

32

αυται αι φυλαι υιων νωε κατα γενεσεις αυτων κατα τα εθνη αυτων απο τουτων διεσπαρησαν νησοι των εθνων επι της γης µετα τον κατακλυσµον

1

και ην πασα η γη χειλος εν και φωνη µια πασιν

2

και εγενετο εν τω κινησαι αυτους απο ανατολων ευρον πεδιον εν γη σεννααρ και κατωκησαν εκει

3

και ειπεν ανθρωπος τω πλησιον δευτε πλινθευσωµεν πλινθους και οπτησωµεν αυτας πυρι και εγενετο αυτοις η πλινθος εις λιθον και ασφαλτος ην αυτοις ο πηλος

4

και ειπαν δευτε οικοδοµησωµεν εαυτοις πολιν και πυργον ου η κεφαλη εσται εως του ουρανου και ποιησωµεν εαυτοις ονοµα προ του διασπαρηναι επι προσωπου πασης της γ
ης

5

και κατεβη κυριος ιδειν την πολιν και τον πυργον ον ωκοδοµησαν οι υιοι των ανθρωπων

6

και ειπεν κυριος ιδου γενος εν και χειλος εν παντων και τουτο ηρξαντο ποιησαι και νυν ουκ εκλειψει εξ αυτων παντα οσα αν επιθωνται ποιειν

7

δευτε και καταβαντες συγχεωµεν εκει αυτων την γλωσσαν ινα µη ακουσωσιν εκαστος την φωνην του πλησιον

8

και διεσπειρεν αυτους κυριος εκειθεν επι προσωπον πασης της γης και επαυσαντο οικοδοµουντες την πολιν και τον πυργον

9

δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτης συγχυσις οτι εκει συνεχεεν κυριος τα χειλη πασης της γης και εκειθεν διεσπειρεν αυτους κυριος ο θεος επι προσωπον πασης της γης

10

και αυται αι γενεσεις σηµ σηµ υιος εκατον ετων οτε εγεννησεν τον αρφαξαδ δευτερου ετους µετα τον κατακλυσµον

11

και εζησεν σηµ µετα το γεννησαι αυτον τον αρφαξαδ πεντακοσια ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

12

και εζησεν αρφαξαδ εκατον τριακοντα πεντε ετη και εγεννησεν τον καιναν

13

και εζησεν αρφαξαδ µετα το γεννησαι αυτον τον καιναν ετη τετρακοσια τριακοντα και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν και εζησεν καιναν εκατον τριακοντα ετη
και εγεννησεν τον σαλα και εζησεν καιναν µετα το γεννησαι αυτον τον σαλα ετη τριακοσια τριακοντα και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

14

και εζησεν σαλα εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν τον εβερ

15

και εζησεν σαλα µετα το γεννησαι αυτον τον εβερ τριακοσια τριακοντα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

16

και εζησεν εβερ εκατον τριακοντα τεσσαρα ετη και εγεννησεν τον φαλεκ

17

και εζησεν εβερ µετα το γεννησαι αυτον τον φαλεκ ετη τριακοσια εβδοµηκοντα και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

18

και εζησεν φαλεκ εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν τον ραγαυ

19

και εζησεν φαλεκ µετα το γεννησαι αυτον τον ραγαυ διακοσια εννεα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

20

και εζησεν ραγαυ εκατον τριακοντα δυο ετη και εγεννησεν τον σερουχ

21

και εζησεν ραγαυ µετα το γεννησαι αυτον τον σερουχ διακοσια επτα ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

22

και εζησεν σερουχ εκατον τριακοντα ετη και εγεννησεν τον ναχωρ

23

και εζησεν σερουχ µετα το γεννησαι αυτον τον ναχωρ ετη διακοσια και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

24

και εζησεν ναχωρ ετη εβδοµηκοντα εννεα και εγεννησεν τον θαρα

25

και εζησεν ναχωρ µετα το γεννησαι αυτον τον θαρα ετη εκατον εικοσι εννεα και εγεννησεν υιους και θυγατερας και απεθανεν

26

και εζησεν θαρα εβδοµηκοντα ετη και εγεννησεν τον αβραµ και τον ναχωρ και τον αρραν

27

αυται δε αι γενεσεις θαρα θαρα εγεννησεν τον αβραµ και τον ναχωρ και τον αρραν και αρραν εγεννησεν τον λωτ

28

και απεθανεν αρραν ενωπιον θαρα του πατρος αυτου εν τη γη η εγενηθη εν τη χωρα των χαλδαιων

29

και ελαβον αβραµ και ναχωρ εαυτοις γυναικας ονοµα τη γυναικι αβραµ σαρα και ονοµα τη γυναικι ναχωρ µελχα θυγατηρ αρραν πατηρ µελχα και πατηρ ιεσχα

30

και ην σαρα στειρα και ουκ ετεκνοποιει
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31

και ελαβεν θαρα τον αβραµ υιον αυτου και τον λωτ υιον αρραν υιον του υιου αυτου και την σαραν την νυµφην αυτου γυναικα αβραµ του υιου αυτου και εξηγαγεν αυτους εκ
της χωρας των χαλδαιων πορευθηναι εις την γην χανααν και ηλθεν εως χαρραν και κατωκησεν εκει

32

και εγενοντο αι ηµεραι θαρα εν χαρραν διακοσια πεντε ετη και απεθανεν θαρα εν χαρραν

1

και ειπεν κυριος τω αβραµ εξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενειας σου και εκ του οικου του πατρος σου εις την γην ην αν σοι δειξω

2

και ποιησω σε εις εθνος µεγα και ευλογησω σε και µεγαλυνω το ονοµα σου και εση ευλογητος

3

και ευλογησω τους ευλογουντας σε και τους καταρωµενους σε καταρασοµαι και ενευλογηθησονται εν σοι πασαι αι φυλαι της γης

4

και επορευθη αβραµ καθαπερ ελαλησεν αυτω κυριος και ωχετο µετ' αυτου λωτ αβραµ δε ην ετων εβδοµηκοντα πεντε οτε εξηλθεν εκ χαρραν

5

και ελαβεν αβραµ την σαραν γυναικα αυτου και τον λωτ υιον του αδελφου αυτου και παντα τα υπαρχοντα αυτων οσα εκτησαντο και πασαν ψυχην ην εκτησαντο εν χαρραν κ
αι εξηλθοσαν πορευθηναι εις γην χανααν και ηλθον εις γην χανααν

6

και διωδευσεν αβραµ την γην εις το µηκος αυτης εως του τοπου συχεµ επι την δρυν την υψηλην οι δε χαναναιοι τοτε κατωκουν την γην

7

και ωφθη κυριος τω αβραµ και ειπεν αυτω τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην και ωκοδοµησεν εκει αβραµ θυσιαστηριον κυριω τω οφθεντι αυτω

8

και απεστη εκειθεν εις το ορος κατ' ανατολας βαιθηλ και εστησεν εκει την σκηνην αυτου βαιθηλ κατα θαλασσαν και αγγαι κατ' ανατολας και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριο
ν τω κυριω και επεκαλεσατο επι τω ονοµατι κυριου

9

και απηρεν αβραµ και πορευθεις εστρατοπεδευσεν εν τη ερηµω

10

και εγενετο λιµος επι της γης και κατεβη αβραµ εις αιγυπτον παροικησαι εκει οτι ενισχυσεν ο λιµος επι της γης

11

εγενετο δε ηνικα ηγγισεν αβραµ εισελθειν εις αιγυπτον ειπεν αβραµ σαρα τη γυναικι αυτου γινωσκω εγω οτι γυνη ευπροσωπος ει

12

εσται ουν ως αν ιδωσιν σε οι αιγυπτιοι ερουσιν οτι γυνη αυτου αυτη και αποκτενουσιν µε σε δε περιποιησονται

13

ειπον ουν οτι αδελφη αυτου ειµι οπως αν ευ µοι γενηται δια σε και ζησεται η ψυχη µου ενεκεν σου

14

εγενετο δε ηνικα εισηλθεν αβραµ εις αιγυπτον ιδοντες οι αιγυπτιοι την γυναικα οτι καλη ην σφοδρα

15

και ειδον αυτην οι αρχοντες φαραω και επηνεσαν αυτην προς φαραω και εισηγαγον αυτην εις τον οικον φαραω

16

και τω αβραµ ευ εχρησαντο δι' αυτην και εγενοντο αυτω προβατα και µοσχοι και ονοι παιδες και παιδισκαι ηµιονοι και καµηλοι

17

και ητασεν ο θεος τον φαραω ετασµοις µεγαλοις και πονηροις και τον οικον αυτου περι σαρας της γυναικος αβραµ

18

καλεσας δε φαραω τον αβραµ ειπεν τι τουτο εποιησας µοι οτι ουκ απηγγειλας µοι οτι γυνη σου εστιν

19

ινα τι ειπας οτι αδελφη µου εστιν και ελαβον αυτην εµαυτω εις γυναικα και νυν ιδου η γυνη σου εναντιον σου λαβων αποτρεχε

20

και ενετειλατο φαραω ανδρασιν περι αβραµ συµπροπεµψαι αυτον και την γυναικα αυτου και παντα οσα ην αυτω και λωτ µετ' αυτου

1

ανεβη δε αβραµ εξ αιγυπτου αυτος και η γυνη αυτου και παντα τα αυτου και λωτ µετ' αυτου εις την ερηµον

2

αβραµ δε ην πλουσιος σφοδρα κτηνεσιν και αργυριω και χρυσιω

3

και επορευθη οθεν ηλθεν εις την ερηµον εως βαιθηλ εως του τοπου ου ην η σκηνη αυτου το προτερον ανα µεσον βαιθηλ και ανα µεσον αγγαι

4

εις τον τοπον του θυσιαστηριου ου εποιησεν εκει την αρχην και επεκαλεσατο εκει αβραµ το ονοµα κυριου

5

και λωτ τω συµπορευοµενω µετα αβραµ ην προβατα και βοες και σκηναι

6

και ουκ εχωρει αυτους η γη κατοικειν αµα οτι ην τα υπαρχοντα αυτων πολλα και ουκ εδυναντο κατοικειν αµα

7

και εγενετο µαχη ανα µεσον των ποιµενων των κτηνων του αβραµ και ανα µεσον των ποιµενων των κτηνων του λωτ οι δε χαναναιοι και οι φερεζαιοι τοτε κατωκουν την γην

8

ειπεν δε αβραµ τω λωτ µη εστω µαχη ανα µεσον εµου και σου και ανα µεσον των ποιµενων µου και ανα µεσον των ποιµενων σου οτι ανθρωποι αδελφοι ηµεις εσµεν

9

ουκ ιδου πασα η γη εναντιον σου εστιν διαχωρισθητι απ' εµου ει συ εις αριστερα εγω εις δεξια ει δε συ εις δεξια εγω εις αριστερα
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10

και επαρας λωτ τους οφθαλµους αυτου ειδεν πασαν την περιχωρον του ιορδανου οτι πασα ην ποτιζοµενη προ του καταστρεψαι τον θεον σοδοµα και γοµορρα ως ο παραδεισο
ς του θεου και ως η γη αιγυπτου εως ελθειν εις ζογορα

11

και εξελεξατο εαυτω λωτ πασαν την περιχωρον του ιορδανου και απηρεν λωτ απο ανατολων και διεχωρισθησαν εκαστος απο του αδελφου αυτου

12

αβραµ δε κατωκησεν εν γη χανααν λωτ δε κατωκησεν εν πολει των περιχωρων και εσκηνωσεν εν σοδοµοις

13

οι δε ανθρωποι οι εν σοδοµοις πονηροι και αµαρτωλοι εναντιον του θεου σφοδρα

14

ο δε θεος ειπεν τω αβραµ µετα το διαχωρισθηναι τον λωτ απ' αυτου αναβλεψας τοις οφθαλµοις σου ιδε απο του τοπου ου νυν συ ει προς βορραν και λιβα και ανατολας και θα
λασσαν

15

οτι πασαν την γην ην συ ορας σοι δωσω αυτην και τω σπερµατι σου εως του αιωνος

16

και ποιησω το σπερµα σου ως την αµµον της γης ει δυναται τις εξαριθµησαι την αµµον της γης και το σπερµα σου εξαριθµηθησεται

17

αναστας διοδευσον την γην εις τε το µηκος αυτης και εις το πλατος οτι σοι δωσω αυτην

18

και αποσκηνωσας αβραµ ελθων κατωκησεν παρα την δρυν την µαµβρη η ην εν χεβρων και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον κυριω

1

εγενετο δε εν τη βασιλεια τη αµαρφαλ βασιλεως σεννααρ αριωχ βασιλευς ελλασαρ και χοδολλογοµορ βασιλευς αιλαµ και θαργαλ βασιλευς εθνων

2

εποιησαν πολεµον µετα βαλλα βασιλεως σοδοµων και µετα βαρσα βασιλεως γοµορρας και σεννααρ βασιλεως αδαµα και συµοβορ βασιλεως σεβωιµ και βασιλεως βαλακ αυτη
εστιν σηγωρ

3

παντες ουτοι συνεφωνησαν επι την φαραγγα την αλυκην αυτη η θαλασσα των αλων

4

δωδεκα ετη εδουλευον τω χοδολλογοµορ τω δε τρισκαιδεκατω ετει απεστησαν

5

εν δε τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει ηλθεν χοδολλογοµορ και οι βασιλεις οι µετ' αυτου και κατεκοψαν τους γιγαντας τους εν ασταρωθ καρναιν και εθνη ισχυρα αµα αυτοις και
τους οµµαιους τους εν σαυη τη πολει

6

και τους χορραιους τους εν τοις ορεσιν σηιρ εως της τερεµινθου της φαραν η εστιν εν τη ερηµω

7

και αναστρεψαντες ηλθοσαν επι την πηγην της κρισεως αυτη εστιν καδης και κατεκοψαν παντας τους αρχοντας αµαληκ και τους αµορραιους τους κατοικουντας εν ασασανθ
αµαρ

8

εξηλθεν δε βασιλευς σοδοµων και βασιλευς γοµορρας και βασιλευς αδαµα και βασιλευς σεβωιµ και βασιλευς βαλακ αυτη εστιν σηγωρ και παρεταξαντο αυτοις εις πολεµον εν
τη κοιλαδι τη αλυκη

9

προς χοδολλογοµορ βασιλεα αιλαµ και θαργαλ βασιλεα εθνων και αµαρφαλ βασιλεα σεννααρ και αριωχ βασιλεα ελλασαρ οι τεσσαρες βασιλεις προς τους πεντε

10

η δε κοιλας η αλυκη φρεατα φρεατα ασφαλτου εφυγεν δε βασιλευς σοδοµων και βασιλευς γοµορρας και ενεπεσαν εκει οι δε καταλειφθεντες εις την ορεινην εφυγον

11

ελαβον δε την ιππον πασαν την σοδοµων και γοµορρας και παντα τα βρωµατα αυτων και απηλθον

12

ελαβον δε και τον λωτ υιον του αδελφου αβραµ και την αποσκευην αυτου και απωχοντο ην γαρ κατοικων εν σοδοµοις

13

παραγενοµενος δε των ανασωθεντων τις απηγγειλεν αβραµ τω περατη αυτος δε κατωκει προς τη δρυι τη µαµβρη ο αµορις του αδελφου εσχωλ και αδελφου αυναν οι ησαν συ
νωµοται του αβραµ

14

ακουσας δε αβραµ οτι ηχµαλωτευται λωτ ο αδελφος αυτου ηριθµησεν τους ιδιους οικογενεις αυτου τριακοσιους δεκα και οκτω και κατεδιωξεν οπισω αυτων εως δαν

15

και επεπεσεν επ' αυτους την νυκτα αυτος και οι παιδες αυτου και επαταξεν αυτους και εδιωξεν αυτους εως χωβα η εστιν εν αριστερα δαµασκου

16

και απεστρεψεν πασαν την ιππον σοδοµων και λωτ τον αδελφον αυτου απεστρεψεν και τα υπαρχοντα αυτου και τας γυναικας και τον λαον

17

εξηλθεν δε βασιλευς σοδοµων εις συναντησιν αυτω µετα το αναστρεψαι αυτον απο της κοπης του χοδολλογοµορ και των βασιλεων των µετ' αυτου εις την κοιλαδα την σαυη
τουτο ην το πεδιον βασιλεως

18

και µελχισεδεκ βασιλευς σαληµ εξηνεγκεν αρτους και οινον ην δε ιερευς του θεου του υψιστου

19

και ηυλογησεν τον αβραµ και ειπεν ευλογηµενος αβραµ τω θεω τω υψιστω ος εκτισεν τον ουρανον και την γην
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20

και ευλογητος ο θεος ο υψιστος ος παρεδωκεν τους εχθρους σου υποχειριους σοι και εδωκεν αυτω δεκατην απο παντων

21

ειπεν δε βασιλευς σοδοµων προς αβραµ δος µοι τους ανδρας την δε ιππον λαβε σεαυτω

22

ειπεν δε αβραµ προς βασιλεα σοδοµων εκτενω την χειρα µου προς τον θεον τον υψιστον ος εκτισεν τον ουρανον και την γην

23

ει απο σπαρτιου εως σφαιρωτηρος υποδηµατος ληµψοµαι απο παντων των σων ινα µη ειπης οτι εγω επλουτισα τον αβραµ

24

πλην ων εφαγον οι νεανισκοι και της µεριδος των ανδρων των συµπορευθεντων µετ' εµου εσχωλ αυναν µαµβρη ουτοι ληµψονται µεριδα

1

µετα δε τα ρηµατα ταυτα εγενηθη ρηµα κυριου προς αβραµ εν οραµατι λεγων µη φοβου αβραµ εγω υπερασπιζω σου ο µισθος σου πολυς εσται σφοδρα

2

λεγει δε αβραµ δεσποτα τι µοι δωσεις εγω δε απολυοµαι ατεκνος ο δε υιος µασεκ της οικογενους µου ουτος δαµασκος ελιεζερ

3

και ειπεν αβραµ επειδη εµοι ουκ εδωκας σπερµα ο δε οικογενης µου κληρονοµησει µε

4

και ευθυς φωνη κυριου εγενετο προς αυτον λεγων ου κληρονοµησει σε ουτος αλλ' ος εξελευσεται εκ σου ουτος κληρονοµησει σε

5

εξηγαγεν δε αυτον εξω και ειπεν αυτω αναβλεψον δη εις τον ουρανον και αριθµησον τους αστερας ει δυνηση εξαριθµησαι αυτους και ειπεν ουτως εσται το σπερµα σου

6

και επιστευσεν αβραµ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην

7

ειπεν δε προς αυτον εγω ο θεος ο εξαγαγων σε εκ χωρας χαλδαιων ωστε δουναι σοι την γην ταυτην κληρονοµησαι

8

ειπεν δε δεσποτα κυριε κατα τι γνωσοµαι οτι κληρονοµησω αυτην

9

ειπεν δε αυτω λαβε µοι δαµαλιν τριετιζουσαν και αιγα τριετιζουσαν και κριον τριετιζοντα και τρυγονα και περιστεραν

10

ελαβεν δε αυτω παντα ταυτα και διειλεν αυτα µεσα και εθηκεν αυτα αντιπροσωπα αλληλοις τα δε ορνεα ου διειλεν

11

κατεβη δε ορνεα επι τα σωµατα τα διχοτοµηµατα αυτων και συνεκαθισεν αυτοις αβραµ

12

περι δε ηλιου δυσµας εκστασις επεπεσεν τω αβραµ και ιδου φοβος σκοτεινος µεγας επιπιπτει αυτω

13

και ερρεθη προς αβραµ γινωσκων γνωση οτι παροικον εσται το σπερµα σου εν γη ουκ ιδια και δουλωσουσιν αυτους και κακωσουσιν αυτους και ταπεινωσουσιν αυτους τετρα
κοσια ετη

14

το δε εθνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω µετα δε ταυτα εξελευσονται ωδε µετα αποσκευης πολλης

15

συ δε απελευση προς τους πατερας σου µετ' ειρηνης ταφεις εν γηρει καλω

16

τεταρτη δε γενεα αποστραφησονται ωδε ουπω γαρ αναπεπληρωνται αι αµαρτιαι των αµορραιων εως του νυν

17

επει δε εγινετο ο ηλιος προς δυσµαις φλοξ εγενετο και ιδου κλιβανος καπνιζοµενος και λαµπαδες πυρος αι διηλθον ανα µεσον των διχοτοµηµατων τουτων

18

εν τη ηµερα εκεινη διεθετο κυριος τω αβραµ διαθηκην λεγων τω σπερµατι σου δωσω την γην ταυτην απο του ποταµου αιγυπτου εως του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφ
ρατου

19

τους καιναιους και τους κενεζαιους και τους κεδµωναιους

20

και τους χετταιους και τους φερεζαιους και τους ραφαιν

21

και τους αµορραιους και τους χαναναιους και τους ευαιους και τους γεργεσαιους και τους ιεβουσαιους

1

σαρα δε η γυνη αβραµ ουκ ετικτεν αυτω ην δε αυτη παιδισκη αιγυπτια η ονοµα αγαρ

2

ειπεν δε σαρα προς αβραµ ιδου συνεκλεισεν µε κυριος του µη τικτειν εισελθε ουν προς την παιδισκην µου ινα τεκνοποιησης εξ αυτης υπηκουσεν δε αβραµ της φωνης σαρας

3

και λαβουσα σαρα η γυνη αβραµ αγαρ την αιγυπτιαν την εαυτης παιδισκην µετα δεκα ετη του οικησαι αβραµ εν γη χανααν και εδωκεν αυτην αβραµ τω ανδρι αυτης αυτω γ
υναικα

4

και εισηλθεν προς αγαρ και συνελαβεν και ειδεν οτι εν γαστρι εχει και ητιµασθη η κυρια εναντιον αυτης

5

ειπεν δε σαρα προς αβραµ αδικουµαι εκ σου εγω δεδωκα την παιδισκην µου εις τον κολπον σου ιδουσα δε οτι εν γαστρι εχει ητιµασθην εναντιον αυτης κριναι ο θεος ανα µεσ
ον εµου και σου
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6

ειπεν δε αβραµ προς σαραν ιδου η παιδισκη σου εν ταις χερσιν σου χρω αυτη ως αν σοι αρεστον η και εκακωσεν αυτην σαρα και απεδρα απο προσωπου αυτης

7

ευρεν δε αυτην αγγελος κυριου επι της πηγης του υδατος εν τη ερηµω επι της πηγης εν τη οδω σουρ

8

και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου αγαρ παιδισκη σαρας ποθεν ερχη και που πορευη και ειπεν απο προσωπου σαρας της κυριας µου εγω αποδιδρασκω

9

ειπεν δε αυτη ο αγγελος κυριου αποστραφητι προς την κυριαν σου και ταπεινωθητι υπο τας χειρας αυτης

10

και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου πληθυνων πληθυνω το σπερµα σου και ουκ αριθµηθησεται απο του πληθους

11

και ειπεν αυτη ο αγγελος κυριου ιδου συ εν γαστρι εχεις και τεξη υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου ισµαηλ οτι επηκουσεν κυριος τη ταπεινωσει σου

12

ουτος εσται αγροικος ανθρωπος αι χειρες αυτου επι παντας και αι χειρες παντων επ' αυτον και κατα προσωπον παντων των αδελφων αυτου κατοικησει

13

και εκαλεσεν αγαρ το ονοµα κυριου του λαλουντος προς αυτην συ ο θεος ο επιδων µε οτι ειπεν και γαρ ενωπιον ειδον οφθεντα µοι

14

ενεκεν τουτου εκαλεσεν το φρεαρ φρεαρ ου ενωπιον ειδον ιδου ανα µεσον καδης και ανα µεσον βαραδ

15

και ετεκεν αγαρ τω αβραµ υιον και εκαλεσεν αβραµ το ονοµα του υιου αυτου ον ετεκεν αυτω αγαρ ισµαηλ

16

αβραµ δε ην ογδοηκοντα εξ ετων ηνικα ετεκεν αγαρ τον ισµαηλ τω αβραµ

1

εγενετο δε αβραµ ετων ενενηκοντα εννεα και ωφθη κυριος τω αβραµ και ειπεν αυτω εγω ειµι ο θεος σου ευαρεστει εναντιον εµου και γινου αµεµπτος

2

και θησοµαι την διαθηκην µου ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και πληθυνω σε σφοδρα

3

και επεσεν αβραµ επι προσωπον αυτου και ελαλησεν αυτω ο θεος λεγων

4

και εγω ιδου η διαθηκη µου µετα σου και εση πατηρ πληθους εθνων

5

και ου κληθησεται ετι το ονοµα σου αβραµ αλλ' εσται το ονοµα σου αβρααµ οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα σε

6

και αυξανω σε σφοδρα σφοδρα και θησω σε εις εθνη και βασιλεις εκ σου εξελευσονται

7

και στησω την διαθηκην µου ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του σπερµατος σου µετα σε εις γενεας αυτων εις διαθηκην αιωνιον ειναι σου θεος και του σπε
ρµατος σου µετα σε

8

και δωσω σοι και τω σπερµατι σου µετα σε την γην ην παροικεις πασαν την γην χανααν εις κατασχεσιν αιωνιον και εσοµαι αυτοις θεος

9

και ειπεν ο θεος προς αβρααµ συ δε την διαθηκην µου διατηρησεις συ και το σπερµα σου µετα σε εις τας γενεας αυτων

10

και αυτη η διαθηκη ην διατηρησεις ανα µεσον εµου και υµων και ανα µεσον του σπερµατος σου µετα σε εις τας γενεας αυτων περιτµηθησεται υµων παν αρσενικον

11

και περιτµηθησεσθε την σαρκα της ακροβυστιας υµων και εσται εν σηµειω διαθηκης ανα µεσον εµου και υµων

12

και παιδιον οκτω ηµερων περιτµηθησεται υµιν παν αρσενικον εις τας γενεας υµων ο οικογενης της οικιας σου και ο αργυρωνητος απο παντος υιου αλλοτριου ος ουκ εστιν εκ
του σπερµατος σου

13

περιτοµη περιτµηθησεται ο οικογενης της οικιας σου και ο αργυρωνητος και εσται η διαθηκη µου επι της σαρκος υµων εις διαθηκην αιωνιον

14

και απεριτµητος αρσην ος ου περιτµηθησεται την σαρκα της ακροβυστιας αυτου τη ηµερα τη ογδοη εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του γενους αυτης οτι την διαθηκην
µου διεσκεδασεν

15

ειπεν δε ο θεος τω αβρααµ σαρα η γυνη σου ου κληθησεται το ονοµα αυτης σαρα αλλα σαρρα εσται το ονοµα αυτης

16

ευλογησω δε αυτην και δωσω σοι εξ αυτης τεκνον και ευλογησω αυτον και εσται εις εθνη και βασιλεις εθνων εξ αυτου εσονται

17

και επεσεν αβρααµ επι προσωπον και εγελασεν και ειπεν εν τη διανοια αυτου λεγων ει τω εκατονταετει γενησεται και ει σαρρα ενενηκοντα ετων ουσα τεξεται

18

ειπεν δε αβρααµ προς τον θεον ισµαηλ ουτος ζητω εναντιον σου

19

ειπεν δε ο θεος τω αβρααµ ναι ιδου σαρρα η γυνη σου τεξεται σοι υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου ισαακ και στησω την διαθηκην µου προς αυτον εις διαθηκην αιωνιον και
τω σπερµατι αυτου µετ' αυτον

20

περι δε ισµαηλ ιδου επηκουσα σου ιδου ευλογησα αυτον και αυξανω αυτον και πληθυνω αυτον σφοδρα δωδεκα εθνη γεννησει και δωσω αυτον εις εθνος µεγα
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21

την δε διαθηκην µου στησω προς ισαακ ον τεξεται σοι σαρρα εις τον καιρον τουτον εν τω ενιαυτω τω ετερω

22

συνετελεσεν δε λαλων προς αυτον και ανεβη ο θεος απο αβρααµ

23

και ελαβεν αβρααµ ισµαηλ τον υιον αυτου και παντας τους οικογενεις αυτου και παντας τους αργυρωνητους και παν αρσεν των ανδρων των εν τω οικω αβρααµ και περιετεµ
εν τας ακροβυστιας αυτων εν τω καιρω της ηµερας εκεινης καθα ελαλησεν αυτω ο θεος

24

αβρααµ δε ην ενενηκοντα εννεα ετων ηνικα περιετεµεν την σαρκα της ακροβυστιας αυτου

25

ισµαηλ δε ο υιος αυτου ετων δεκα τριων ην ηνικα περιετµηθη την σαρκα της ακροβυστιας αυτου

26

εν τω καιρω της ηµερας εκεινης περιετµηθη αβρααµ και ισµαηλ ο υιος αυτου

27

και παντες οι ανδρες του οικου αυτου και οι οικογενεις και οι αργυρωνητοι εξ αλλογενων εθνων περιετεµεν αυτους

1

ωφθη δε αυτω ο θεος προς τη δρυι τη µαµβρη καθηµενου αυτου επι της θυρας της σκηνης αυτου µεσηµβριας

2

αναβλεψας δε τοις οφθαλµοις αυτου ειδεν και ιδου τρεις ανδρες ειστηκεισαν επανω αυτου και ιδων προσεδραµεν εις συναντησιν αυτοις απο της θυρας της σκηνης αυτου και
προσεκυνησεν επι την γην

3

και ειπεν κυριε ει αρα ευρον χαριν εναντιον σου µη παρελθης τον παιδα σου

4

ληµφθητω δη υδωρ και νιψατωσαν τους ποδας υµων και καταψυξατε υπο το δενδρον

5

και ληµψοµαι αρτον και φαγεσθε και µετα τουτο παρελευσεσθε εις την οδον υµων ου εινεκεν εξεκλινατε προς τον παιδα υµων και ειπαν ουτως ποιησον καθως ειρηκας

6

και εσπευσεν αβρααµ επι την σκηνην προς σαρραν και ειπεν αυτη σπευσον και φυρασον τρια µετρα σεµιδαλεως και ποιησον εγκρυφιας

7

και εις τας βοας εδραµεν αβρααµ και ελαβεν µοσχαριον απαλον και καλον και εδωκεν τω παιδι και εταχυνεν του ποιησαι αυτο

8

ελαβεν δε βουτυρον και γαλα και το µοσχαριον ο εποιησεν και παρεθηκεν αυτοις και εφαγοσαν αυτος δε παρειστηκει αυτοις υπο το δενδρον

9

ειπεν δε προς αυτον που σαρρα η γυνη σου ο δε αποκριθεις ειπεν ιδου εν τη σκηνη

10

ειπεν δε επαναστρεφων ηξω προς σε κατα τον καιρον τουτον εις ωρας και εξει υιον σαρρα η γυνη σου σαρρα δε ηκουσεν προς τη θυρα της σκηνης ουσα οπισθεν αυτου

11

αβρααµ δε και σαρρα πρεσβυτεροι προβεβηκοτες ηµερων εξελιπεν δε σαρρα γινεσθαι τα γυναικεια

12

εγελασεν δε σαρρα εν εαυτη λεγουσα ουπω µεν µοι γεγονεν εως του νυν ο δε κυριος µου πρεσβυτερος

13

και ειπεν κυριος προς αβρααµ τι οτι εγελασεν σαρρα εν εαυτη λεγουσα αρα γε αληθως τεξοµαι εγω δε γεγηρακα

14

µη αδυνατει παρα τω θεω ρηµα εις τον καιρον τουτον αναστρεψω προς σε εις ωρας και εσται τη σαρρα υιος

15

ηρνησατο δε σαρρα λεγουσα ουκ εγελασα εφοβηθη γαρ και ειπεν ουχι αλλα εγελασας

16

εξανασταντες δε εκειθεν οι ανδρες κατεβλεψαν επι προσωπον σοδοµων και γοµορρας αβρααµ δε συνεπορευετο µετ' αυτων συµπροπεµπων αυτους

17

ο δε κυριος ειπεν µη κρυψω εγω απο αβρααµ του παιδος µου α εγω ποιω

18

αβρααµ δε γινοµενος εσται εις εθνος µεγα και πολυ και ενευλογηθησονται εν αυτω παντα τα εθνη της γης

19

ηδειν γαρ οτι συνταξει τοις υιοις αυτου και τω οικω αυτου µετ' αυτον και φυλαξουσιν τας οδους κυριου ποιειν δικαιοσυνην και κρισιν οπως αν επαγαγη κυριος επι αβρααµ π
αντα οσα ελαλησεν προς αυτον

20

ειπεν δε κυριος κραυγη σοδοµων και γοµορρας πεπληθυνται και αι αµαρτιαι αυτων µεγαλαι σφοδρα

21

καταβας ουν οψοµαι ει κατα την κραυγην αυτων την ερχοµενην προς µε συντελουνται ει δε µη ινα γνω

22

και αποστρεψαντες εκειθεν οι ανδρες ηλθον εις σοδοµα αβρααµ δε ην εστηκως εναντιον κυριου

23

και εγγισας αβρααµ ειπεν µη συναπολεσης δικαιον µετα ασεβους και εσται ο δικαιος ως ο ασεβης

24

εαν ωσιν πεντηκοντα δικαιοι εν τη πολει απολεις αυτους ουκ ανησεις παντα τον τοπον ενεκεν των πεντηκοντα δικαιων εαν ωσιν εν αυτη
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25

µηδαµως συ ποιησεις ως το ρηµα τουτο του αποκτειναι δικαιον µετα ασεβους και εσται ο δικαιος ως ο ασεβης µηδαµως ο κρινων πασαν την γην ου ποιησεις κρισιν

26

ειπεν δε κυριος εαν ευρω εν σοδοµοις πεντηκοντα δικαιους εν τη πολει αφησω παντα τον τοπον δι' αυτους

27

και αποκριθεις αβρααµ ειπεν νυν ηρξαµην λαλησαι προς τον κυριον εγω δε ειµι γη και σποδος

28

εαν δε ελαττονωθωσιν οι πεντηκοντα δικαιοι πεντε απολεις ενεκεν των πεντε πασαν την πολιν και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω εκει τεσσαρακοντα πεντε

29

και προσεθηκεν ετι λαλησαι προς αυτον και ειπεν εαν δε ευρεθωσιν εκει τεσσαρακοντα και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των τεσσαρακοντα

30

και ειπεν µη τι κυριε εαν λαλησω εαν δε ευρεθωσιν εκει τριακοντα και ειπεν ου µη απολεσω εαν ευρω εκει τριακοντα

31

και ειπεν επειδη εχω λαλησαι προς τον κυριον εαν δε ευρεθωσιν εκει εικοσι και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των εικοσι

32

και ειπεν µη τι κυριε εαν λαλησω ετι απαξ εαν δε ευρεθωσιν εκει δεκα και ειπεν ου µη απολεσω ενεκεν των δεκα

33

απηλθεν δε κυριος ως επαυσατο λαλων τω αβρααµ και αβρααµ απεστρεψεν εις τον τοπον αυτου

1

ηλθον δε οι δυο αγγελοι εις σοδοµα εσπερας λωτ δε εκαθητο παρα την πυλην σοδοµων ιδων δε λωτ εξανεστη εις συναντησιν αυτοις και προσεκυνησεν τω προσωπω επι την γ
ην

2

και ειπεν ιδου κυριοι εκκλινατε εις τον οικον του παιδος υµων και καταλυσατε και νιψασθε τους ποδας υµων και ορθρισαντες απελευσεσθε εις την οδον υµων ειπαν δε ουχι α
λλ' εν τη πλατεια καταλυσοµεν

3

και κατεβιαζετο αυτους και εξεκλιναν προς αυτον και εισηλθον εις την οικιαν αυτου και εποιησεν αυτοις ποτον και αζυµους επεψεν αυτοις και εφαγον

4

προ του κοιµηθηναι και οι ανδρες της πολεως οι σοδοµιται περιεκυκλωσαν την οικιαν απο νεανισκου εως πρεσβυτερου απας ο λαος αµα

5

και εξεκαλουντο τον λωτ και ελεγον προς αυτον που εισιν οι ανδρες οι εισελθοντες προς σε την νυκτα εξαγαγε αυτους προς ηµας ινα συγγενωµεθα αυτοις

6

εξηλθεν δε λωτ προς αυτους προς το προθυρον την δε θυραν προσεωξεν οπισω αυτου

7

ειπεν δε προς αυτους µηδαµως αδελφοι µη πονηρευσησθε

8

εισιν δε µοι δυο θυγατερες αι ουκ εγνωσαν ανδρα εξαξω αυτας προς υµας και χρησασθε αυταις καθα αν αρεσκη υµιν µονον εις τους ανδρας τουτους µη ποιησητε µηδεν αδικ
ον ου εινεκεν εισηλθον υπο την σκεπην των δοκων µου

9

ειπαν δε αποστα εκει εις ηλθες παροικειν µη και κρισιν κρινειν νυν ουν σε κακωσοµεν µαλλον η εκεινους και παρεβιαζοντο τον ανδρα τον λωτ σφοδρα και ηγγισαν συντριψαι
την θυραν

10

εκτειναντες δε οι ανδρες τας χειρας εισεσπασαντο τον λωτ προς εαυτους εις τον οικον και την θυραν του οικου απεκλεισαν

11

τους δε ανδρας τους οντας επι της θυρας του οικου επαταξαν αορασια απο µικρου εως µεγαλου και παρελυθησαν ζητουντες την θυραν

12

ειπαν δε οι ανδρες προς λωτ εστιν τις σοι ωδε γαµβροι η υιοι η θυγατερες η ει τις σοι αλλος εστιν εν τη πολει εξαγαγε εκ του τοπου τουτου

13

οτι απολλυµεν ηµεις τον τοπον τουτον οτι υψωθη η κραυγη αυτων εναντιον κυριου και απεστειλεν ηµας κυριος εκτριψαι αυτην

14

εξηλθεν δε λωτ και ελαλησεν προς τους γαµβρους αυτου τους ειληφοτας τας θυγατερας αυτου και ειπεν αναστητε και εξελθατε εκ του τοπου τουτου οτι εκτριβει κυριος την
πολιν εδοξεν δε γελοιαζειν εναντιον των γαµβρων αυτου

15

ηνικα δε ορθρος εγινετο επεσπουδαζον οι αγγελοι τον λωτ λεγοντες αναστας λαβε την γυναικα σου και τας δυο θυγατερας σου ας εχεις και εξελθε ινα µη συναπολη ταις ανοµι
αις της πολεως

16

και εταραχθησαν και εκρατησαν οι αγγελοι της χειρος αυτου και της χειρος της γυναικος αυτου και των χειρων των δυο θυγατερων αυτου εν τω φεισασθαι κυριον αυτου

17

και εγενετο ηνικα εξηγαγον αυτους εξω και ειπαν σωζων σωζε την σεαυτου ψυχην µη περιβλεψης εις τα οπισω µηδε στης εν παση τη περιχωρω εις το ορος σωζου µηποτε συ
µπαραληµφθης

18

ειπεν δε λωτ προς αυτους δεοµαι κυριε

19

επειδη ευρεν ο παις σου ελεος εναντιον σου και εµεγαλυνας την δικαιοσυνην σου ο ποιεις επ' εµε του ζην την ψυχην µου εγω δε ου δυνησοµαι διασωθηναι εις το ορος µη κατ
αλαβη µε τα κακα και αποθανω
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20

ιδου η πολις αυτη εγγυς του καταφυγειν µε εκει η εστιν µικρα εκει σωθησοµαι ου µικρα εστιν και ζησεται η ψυχη µου

21

και ειπεν αυτω ιδου εθαυµασα σου το προσωπον και επι τω ρηµατι τουτω του µη καταστρεψαι την πολιν περι ης ελαλησας

22

σπευσον ουν του σωθηναι εκει ου γαρ δυνησοµαι ποιησαι πραγµα εως του σε εισελθειν εκει δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα της πολεως εκεινης σηγωρ

23

ο ηλιος εξηλθεν επι την γην και λωτ εισηλθεν εις σηγωρ

24

και κυριος εβρεξεν επι σοδοµα και γοµορρα θειον και πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου

25

και κατεστρεψεν τας πολεις ταυτας και πασαν την περιοικον και παντας τους κατοικουντας εν ταις πολεσιν και παντα τα ανατελλοντα εκ της γης

26

και επεβλεψεν η γυνη αυτου εις τα οπισω και εγενετο στηλη αλος

27

ωρθρισεν δε αβρααµ το πρωι εις τον τοπον ου ειστηκει εναντιον κυριου

28

και επεβλεψεν επι προσωπον σοδοµων και γοµορρας και επι προσωπον της γης της περιχωρου και ειδεν και ιδου ανεβαινεν φλοξ της γης ωσει ατµις καµινου

29

και εγενετο εν τω εκτριψαι κυριον πασας τας πολεις της περιοικου εµνησθη ο θεος του αβρααµ και εξαπεστειλεν τον λωτ εκ µεσου της καταστροφης εν τω καταστρεψαι κυρ
ιον τας πολεις εν αις κατωκει εν αυταις λωτ

30

ανεβη δε λωτ εκ σηγωρ και εκαθητο εν τω ορει και αι δυο θυγατερες αυτου µετ' αυτου εφοβηθη γαρ κατοικησαι εν σηγωρ και ωκησεν εν τω σπηλαιω αυτος και αι δυο θυγα
τερες αυτου µετ' αυτου

31

ειπεν δε η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν ο πατηρ ηµων πρεσβυτερος και ουδεις εστιν επι της γης ος εισελευσεται προς ηµας ως καθηκει παση τη γη

32

δευρο και ποτισωµεν τον πατερα ηµων οινον και κοιµηθωµεν µετ' αυτου και εξαναστησωµεν εκ του πατρος ηµων σπερµα

33

εποτισαν δε τον πατερα αυτων οινον εν τη νυκτι ταυτη και εισελθουσα η πρεσβυτερα εκοιµηθη µετα του πατρος αυτης την νυκτα εκεινην και ουκ ηδει εν τω κοιµηθηναι αυτ
ην και αναστηναι

34

εγενετο δε τη επαυριον και ειπεν η πρεσβυτερα προς την νεωτεραν ιδου εκοιµηθην εχθες µετα του πατρος ηµων ποτισωµεν αυτον οινον και την νυκτα ταυτην και εισελθουσα
κοιµηθητι µετ' αυτου και εξαναστησωµεν εκ του πατρος ηµων σπερµα

35

εποτισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον πατερα αυτων οινον και εισελθουσα η νεωτερα εκοιµηθη µετα του πατρος αυτης και ουκ ηδει εν τω κοιµηθηναι αυτην και αναστηναι

36

και συνελαβον αι δυο θυγατερες λωτ εκ του πατρος αυτων

37

και ετεκεν η πρεσβυτερα υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου µωαβ λεγουσα εκ του πατρος µου ουτος πατηρ µωαβιτων εως της σηµερον ηµερας

38

ετεκεν δε και η νεωτερα υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αµµαν υιος του γενους µου ουτος πατηρ αµµανιτων εως της σηµερον ηµερας

1

και εκινησεν εκειθεν αβρααµ εις γην προς λιβα και ωκησεν ανα µεσον καδης και ανα µεσον σουρ και παρωκησεν εν γεραροις

2

ειπεν δε αβρααµ περι σαρρας της γυναικος αυτου οτι αδελφη µου εστιν εφοβηθη γαρ ειπειν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδρες της πολεως δι' αυτην απ
εστειλεν δε αβιµελεχ βασιλευς γεραρων και ελαβεν την σαρραν

3

και εισηλθεν ο θεος προς αβιµελεχ εν υπνω την νυκτα και ειπεν ιδου συ αποθνησκεις περι της γυναικος ης ελαβες αυτη δε εστιν συνωκηκυια ανδρι

4

αβιµελεχ δε ουχ ηψατο αυτης και ειπεν κυριε εθνος αγνοουν και δικαιον απολεις

5

ουκ αυτος µοι ειπεν αδελφη µου εστιν και αυτη µοι ειπεν αδελφος µου εστιν εν καθαρα καρδια και εν δικαιοσυνη χειρων εποιησα τουτο

6

ειπεν δε αυτω ο θεος καθ' υπνον καγω εγνων οτι εν καθαρα καρδια εποιησας τουτο και εφεισαµην εγω σου του µη αµαρτειν σε εις εµε ενεκεν τουτου ουκ αφηκα σε αψασθαι
αυτης

7

νυν δε αποδος την γυναικα τω ανθρωπω οτι προφητης εστιν και προσευξεται περι σου και ζηση ει δε µη αποδιδως γνωθι οτι αποθανη συ και παντα τα σα

8

και ωρθρισεν αβιµελεχ το πρωι και εκαλεσεν παντας τους παιδας αυτου και ελαλησεν παντα τα ρηµατα ταυτα εις τα ωτα αυτων εφοβηθησαν δε παντες οι ανθρωποι σφοδρα

9

και εκαλεσεν αβιµελεχ τον αβρααµ και ειπεν αυτω τι τουτο εποιησας ηµιν µη τι ηµαρτοµεν εις σε οτι επηγαγες επ' εµε και επι την βασιλειαν µου αµαρτιαν µεγαλην εργον ο ο
υδεις ποιησει πεποιηκας µοι

10

ειπεν δε αβιµελεχ τω αβρααµ τι ενιδων εποιησας τουτο
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11

ειπεν δε αβρααµ ειπα γαρ αρα ουκ εστιν θεοσεβεια εν τω τοπω τουτω εµε τε αποκτενουσιν ενεκεν της γυναικος µου

12

και γαρ αληθως αδελφη µου εστιν εκ πατρος αλλ' ουκ εκ µητρος εγενηθη δε µοι εις γυναικα

13

εγενετο δε ηνικα εξηγαγεν µε ο θεος εκ του οικου του πατρος µου και ειπα αυτη ταυτην την δικαιοσυνην ποιησεις επ' εµε εις παντα τοπον ου εαν εισελθωµεν εκει ειπον εµε ο
τι αδελφος µου εστιν

14

ελαβεν δε αβιµελεχ χιλια διδραχµα προβατα και µοσχους και παιδας και παιδισκας και εδωκεν τω αβρααµ και απεδωκεν αυτω σαρραν την γυναικα αυτου

15

και ειπεν αβιµελεχ τω αβρααµ ιδου η γη µου εναντιον σου ου εαν σοι αρεσκη κατοικει

16

τη δε σαρρα ειπεν ιδου δεδωκα χιλια διδραχµα τω αδελφω σου ταυτα εσται σοι εις τιµην του προσωπου σου και πασαις ταις µετα σου και παντα αληθευσον

17

προσηυξατο δε αβρααµ προς τον θεον και ιασατο ο θεος τον αβιµελεχ και την γυναικα αυτου και τας παιδισκας αυτου και ετεκον

18

οτι συγκλειων συνεκλεισεν κυριος εξωθεν πασαν µητραν εν τω οικω του αβιµελεχ ενεκεν σαρρας της γυναικος αβρααµ

1

και κυριος επεσκεψατο την σαρραν καθα ειπεν και εποιησεν κυριος τη σαρρα καθα ελαλησεν

2

και συλλαβουσα ετεκεν σαρρα τω αβρααµ υιον εις το γηρας εις τον καιρον καθα ελαλησεν αυτω κυριος

3

και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του υιου αυτου του γενοµενου αυτω ον ετεκεν αυτω σαρρα ισαακ

4

περιετεµεν δε αβρααµ τον ισαακ τη ογδοη ηµερα καθα ενετειλατο αυτω ο θεος

5

αβρααµ δε ην εκατον ετων ηνικα εγενετο αυτω ισαακ ο υιος αυτου

6

ειπεν δε σαρρα γελωτα µοι εποιησεν κυριος ος γαρ αν ακουση συγχαρειται µοι

7

και ειπεν τις αναγγελει τω αβρααµ οτι θηλαζει παιδιον σαρρα οτι ετεκον υιον εν τω γηρει µου

8

και ηυξηθη το παιδιον και απεγαλακτισθη και εποιησεν αβρααµ δοχην µεγαλην η ηµερα απεγαλακτισθη ισαακ ο υιος αυτου

9

ιδουσα δε σαρρα τον υιον αγαρ της αιγυπτιας ος εγενετο τω αβρααµ παιζοντα µετα ισαακ του υιου αυτης

10

και ειπεν τω αβρααµ εκβαλε την παιδισκην ταυτην και τον υιον αυτης ου γαρ κληρονοµησει ο υιος της παιδισκης ταυτης µετα του υιου µου ισαακ

11

σκληρον δε εφανη το ρηµα σφοδρα εναντιον αβρααµ περι του υιου αυτου

12

ειπεν δε ο θεος τω αβρααµ µη σκληρον εστω το ρηµα εναντιον σου περι του παιδιου και περι της παιδισκης παντα οσα εαν ειπη σοι σαρρα ακουε της φωνης αυτης οτι εν ισα
ακ κληθησεται σοι σπερµα

13

και τον υιον δε της παιδισκης ταυτης εις εθνος µεγα ποιησω αυτον οτι σπερµα σον εστιν

14

ανεστη δε αβρααµ το πρωι και ελαβεν αρτους και ασκον υδατος και εδωκεν αγαρ και επεθηκεν επι τον ωµον και το παιδιον και απεστειλεν αυτην απελθουσα δε επλανατο τη
ν ερηµον κατα το φρεαρ του ορκου

15

εξελιπεν δε το υδωρ εκ του ασκου και ερριψεν το παιδιον υποκατω µιας ελατης

16

απελθουσα δε εκαθητο απεναντι αυτου µακροθεν ωσει τοξου βολην ειπεν γαρ ου µη ιδω τον θανατον του παιδιου µου και εκαθισεν απεναντι αυτου αναβοησαν δε το παιδιον
εκλαυσεν

17

εισηκουσεν δε ο θεος της φωνης του παιδιου εκ του τοπου ου ην και εκαλεσεν αγγελος του θεου την αγαρ εκ του ουρανου και ειπεν αυτη τι εστιν αγαρ µη φοβου επακηκοεν γ
αρ ο θεος της φωνης του παιδιου σου εκ του τοπου ου εστιν

18

αναστηθι λαβε το παιδιον και κρατησον τη χειρι σου αυτο εις γαρ εθνος µεγα ποιησω αυτον

19

και ανεωξεν ο θεος τους οφθαλµους αυτης και ειδεν φρεαρ υδατος ζωντος και επορευθη και επλησεν τον ασκον υδατος και εποτισεν το παιδιον

20

και ην ο θεος µετα του παιδιου και ηυξηθη και κατωκησεν εν τη ερηµω εγενετο δε τοξοτης

21

και κατωκησεν εν τη ερηµω τη φαραν και ελαβεν αυτω η µητηρ γυναικα εκ γης αιγυπτου
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22

εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω και ειπεν αβιµελεχ και οχοζαθ ο νυµφαγωγος αυτου και φικολ ο αρχιστρατηγος της δυναµεως αυτου προς αβρααµ λεγων ο θεος µετα σου εν π
ασιν οις εαν ποιης

23

νυν ουν οµοσον µοι τον θεον µη αδικησειν µε µηδε το σπερµα µου µηδε το ονοµα µου αλλα κατα την δικαιοσυνην ην εποιησα µετα σου ποιησεις µετ' εµου και τη γη η συ παρ
ωκησας εν αυτη

24

και ειπεν αβρααµ εγω οµουµαι

25

και ηλεγξεν αβρααµ τον αβιµελεχ περι των φρεατων του υδατος ων αφειλαντο οι παιδες του αβιµελεχ

26

και ειπεν αυτω αβιµελεχ ουκ εγνων τις εποιησεν το πραγµα τουτο ουδε συ µοι απηγγειλας ουδε εγω ηκουσα αλλ' η σηµερον

27

και ελαβεν αβρααµ προβατα και µοσχους και εδωκεν τω αβιµελεχ και διεθεντο αµφοτεροι διαθηκην

28

και εστησεν αβρααµ επτα αµναδας προβατων µονας

29

και ειπεν αβιµελεχ τω αβρααµ τι εισιν αι επτα αµναδες των προβατων τουτων ας εστησας µονας

30

και ειπεν αβρααµ οτι τας επτα αµναδας ταυτας ληµψη παρ' εµου ινα ωσιν µοι εις µαρτυριον οτι εγω ωρυξα το φρεαρ τουτο

31

δια τουτο επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου φρεαρ ορκισµου οτι εκει ωµοσαν αµφοτεροι

32

και διεθεντο διαθηκην εν τω φρεατι του ορκου ανεστη δε αβιµελεχ και οχοζαθ ο νυµφαγωγος αυτου και φικολ ο αρχιστρατηγος της δυναµεως αυτου και επεστρεψαν εις την
γην των φυλιστιιµ

33

και εφυτευσεν αβρααµ αρουραν επι τω φρεατι του ορκου και επεκαλεσατο εκει το ονοµα κυριου θεος αιωνιος

34

παρωκησεν δε αβρααµ εν τη γη των φυλιστιιµ ηµερας πολλας

1

και εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα ο θεος επειραζεν τον αβρααµ και ειπεν προς αυτον αβρααµ αβρααµ ο δε ειπεν ιδου εγω

2

και ειπεν λαβε τον υιον σου τον αγαπητον ον ηγαπησας τον ισαακ και πορευθητι εις την γην την υψηλην και ανενεγκον αυτον εκει εις ολοκαρπωσιν εφ' εν των ορεων ων αν σ
οι ειπω

3

αναστας δε αβρααµ το πρωι επεσαξεν την ονον αυτου παρελαβεν δε µεθ' εαυτου δυο παιδας και ισαακ τον υιον αυτου και σχισας ξυλα εις ολοκαρπωσιν αναστας επορευθη κα
ι ηλθεν επι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο θεος

4

τη ηµερα τη τριτη και αναβλεψας αβρααµ τοις οφθαλµοις ειδεν τον τοπον µακροθεν

5

και ειπεν αβρααµ τοις παισιν αυτου καθισατε αυτου µετα της ονου εγω δε και το παιδαριον διελευσοµεθα εως ωδε και προσκυνησαντες αναστρεψωµεν προς υµας

6

ελαβεν δε αβρααµ τα ξυλα της ολοκαρπωσεως και επεθηκεν ισαακ τω υιω αυτου ελαβεν δε και το πυρ µετα χειρα και την µαχαιραν και επορευθησαν οι δυο αµα

7

ειπεν δε ισαακ προς αβρααµ τον πατερα αυτου ειπας πατερ ο δε ειπεν τι εστιν τεκνον λεγων ιδου το πυρ και τα ξυλα που εστιν το προβατον το εις ολοκαρπωσιν

8

ειπεν δε αβρααµ ο θεος οψεται εαυτω προβατον εις ολοκαρπωσιν τεκνον πορευθεντες δε αµφοτεροι αµα

9

ηλθον επι τον τοπον ον ειπεν αυτω ο θεος και ωκοδοµησεν εκει αβρααµ θυσιαστηριον και επεθηκεν τα ξυλα και συµποδισας ισαακ τον υιον αυτου επεθηκεν αυτον επι το θυσι
αστηριον επανω των ξυλων

10

και εξετεινεν αβρααµ την χειρα αυτου λαβειν την µαχαιραν σφαξαι τον υιον αυτου

11

και εκαλεσεν αυτον αγγελος κυριου εκ του ουρανου και ειπεν αυτω αβρααµ αβρααµ ο δε ειπεν ιδου εγω

12

και ειπεν µη επιβαλης την χειρα σου επι το παιδαριον µηδε ποιησης αυτω µηδεν νυν γαρ εγνων οτι φοβη τον θεον συ και ουκ εφεισω του υιου σου του αγαπητου δι' εµε

13

και αναβλεψας αβρααµ τοις οφθαλµοις αυτου ειδεν και ιδου κριος εις κατεχοµενος εν φυτω σαβεκ των κερατων και επορευθη αβρααµ και ελαβεν τον κριον και ανηνεγκεν αυ
τον εις ολοκαρπωσιν αντι ισαακ του υιου αυτου

14

και εκαλεσεν αβρααµ το ονοµα του τοπου εκεινου κυριος ειδεν ινα ειπωσιν σηµερον εν τω ορει κυριος ωφθη

15

και εκαλεσεν αγγελος κυριου τον αβρααµ δευτερον εκ του ουρανου

16

λεγων κατ' εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος ου εινεκεν εποιησας το ρηµα τουτο και ουκ εφεισω του υιου σου του αγαπητου δι' εµε
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17

η µην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω το σπερµα σου ως τους αστερας του ουρανου και ως την αµµον την παρα το χειλος της θαλασσης και κληρονοµησει το σ
περµα σου τας πολεις των υπεναντιων

18

και ενευλογηθησονται εν τω σπερµατι σου παντα τα εθνη της γης ανθ' ων υπηκουσας της εµης φωνης

19

απεστραφη δε αβρααµ προς τους παιδας αυτου και ανασταντες επορευθησαν αµα επι το φρεαρ του ορκου και κατωκησεν αβρααµ επι τω φρεατι του ορκου

20

εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και ανηγγελη τω αβρααµ λεγοντες ιδου τετοκεν µελχα και αυτη υιους ναχωρ τω αδελφω σου

21

τον ωξ πρωτοτοκον και τον βαυξ αδελφον αυτου και τον καµουηλ πατερα συρων

22

και τον χασαδ και τον αζαυ και τον φαλδας και τον ιεδλαφ και τον βαθουηλ

23

και βαθουηλ εγεννησεν την ρεβεκκαν οκτω ουτοι υιοι ους ετεκεν µελχα τω ναχωρ τω αδελφω αβρααµ

24

και η παλλακη αυτου η ονοµα ρεηµα ετεκεν και αυτη τον ταβεκ και τον γααµ και τον τοχος και τον µωχα

1

εγενετο δε η ζωη σαρρας ετη εκατον εικοσι επτα

2

και απεθανεν σαρρα εν πολει αρβοκ η εστιν εν τω κοιλωµατι αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ηλθεν δε αβρααµ κοψασθαι σαρραν και πενθησαι

3

και ανεστη αβρααµ απο του νεκρου αυτου και ειπεν τοις υιοις χετ λεγων

4

παροικος και παρεπιδηµος εγω ειµι µεθ' υµων δοτε ουν µοι κτησιν ταφου µεθ' υµων και θαψω τον νεκρον µου απ' εµου

5

απεκριθησαν δε οι υιοι χετ προς αβρααµ λεγοντες

6

µη κυριε ακουσον δε ηµων βασιλευς παρα θεου ει συ εν ηµιν εν τοις εκλεκτοις µνηµειοις ηµων θαψον τον νεκρον σου ουδεις γαρ ηµων το µνηµειον αυτου κωλυσει απο σου τ
ου θαψαι τον νεκρον σου εκει

7

αναστας δε αβρααµ προσεκυνησεν τω λαω της γης τοις υιοις χετ

8

και ελαλησεν προς αυτους αβρααµ λεγων ει εχετε τη ψυχη υµων ωστε θαψαι τον νεκρον µου απο προσωπου µου ακουσατε µου και λαλησατε περι εµου εφρων τω του σααρ

9

και δοτω µοι το σπηλαιον το διπλουν ο εστιν αυτω το ον εν µερει του αγρου αυτου αργυριου του αξιου δοτω µοι αυτο εν υµιν εις κτησιν µνηµειου

10

εφρων δε εκαθητο εν µεσω των υιων χετ αποκριθεις δε εφρων ο χετταιος προς αβρααµ ειπεν ακουοντων των υιων χετ και παντων των εισπορευοµενων εις την πολιν λεγων

11

παρ' εµοι γενου κυριε και ακουσον µου τον αγρον και το σπηλαιον το εν αυτω σοι διδωµι εναντιον παντων των πολιτων µου δεδωκα σοι θαψον τον νεκρον σου

12

και προσεκυνησεν αβρααµ εναντιον του λαου της γης

13

και ειπεν τω εφρων εις τα ωτα του λαου της γης επειδη προς εµου ει ακουσον µου το αργυριον του αγρου λαβε παρ' εµου και θαψω τον νεκρον µου εκει

14

απεκριθη δε εφρων τω αβρααµ λεγων

15

ουχι κυριε ακηκοα γη τετρακοσιων διδραχµων αργυριου ανα µεσον εµου και σου τι αν ειη τουτο συ δε τον νεκρον σου θαψον

16

και ηκουσεν αβρααµ του εφρων και απεκατεστησεν αβρααµ τω εφρων το αργυριον ο ελαλησεν εις τα ωτα των υιων χετ τετρακοσια διδραχµα αργυριου δοκιµου εµποροις

17

και εστη ο αγρος εφρων ος ην εν τω διπλω σπηλαιω ος εστιν κατα προσωπον µαµβρη ο αγρος και το σπηλαιον ο ην εν αυτω και παν δενδρον ο ην εν τω αγρω ο εστιν εν τοις
οριοις αυτου κυκλω

18

τω αβρααµ εις κτησιν εναντιον των υιων χετ και παντων των εισπορευοµενων εις την πολιν

19

µετα ταυτα εθαψεν αβρααµ σαρραν την γυναικα αυτου εν τω σπηλαιω του αγρου τω διπλω ο εστιν απεναντι µαµβρη αυτη εστιν χεβρων εν τη γη χανααν

20

και εκυρωθη ο αγρος και το σπηλαιον ο ην εν αυτω τω αβρααµ εις κτησιν ταφου παρα των υιων χετ

1

και αβρααµ ην πρεσβυτερος προβεβηκως ηµερων και κυριος ευλογησεν τον αβρααµ κατα παντα

2

και ειπεν αβρααµ τω παιδι αυτου τω πρεσβυτερω της οικιας αυτου τω αρχοντι παντων των αυτου θες την χειρα σου υπο τον µηρον µου

3

και εξορκιω σε κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον της γης ινα µη λαβης γυναικα τω υιω µου ισαακ απο των θυγατερων των χαναναιων µεθ' ων εγω οικω εν αυτοις
Genesis

Chapter

24

LXX / 1550 Stephanos

Page 20 of 1057

4

αλλα εις την γην µου ου εγενοµην πορευση και εις την φυλην µου και ληµψη γυναικα τω υιω µου ισαακ εκειθεν

5

ειπεν δε προς αυτον ο παις µηποτε ου βουλεται η γυνη πορευθηναι µετ' εµου οπισω εις την γην ταυτην αποστρεψω τον υιον σου εις την γην οθεν εξηλθες εκειθεν

6

ειπεν δε προς αυτον αβρααµ προσεχε σεαυτω µη αποστρεψης τον υιον µου εκει

7

κυριος ο θεος του ουρανου και ο θεος της γης ος ελαβεν µε εκ του οικου του πατρος µου και εκ της γης ης εγενηθην ος ελαλησεν µοι και ωµοσεν µοι λεγων σοι δωσω την γην
ταυτην και τω σπερµατι σου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου εµπροσθεν σου και ληµψη γυναικα τω υιω µου ισαακ εκειθεν

8

εαν δε µη θελη η γυνη πορευθηναι µετα σου εις την γην ταυτην καθαρος εση απο του ορκου τουτου µονον τον υιον µου µη αποστρεψης εκει

9

και εθηκεν ο παις την χειρα αυτου υπο τον µηρον αβρααµ του κυριου αυτου και ωµοσεν αυτω περι του ρηµατος τουτου

10

και ελαβεν ο παις δεκα καµηλους απο των καµηλων του κυριου αυτου και απο παντων των αγαθων του κυριου αυτου µεθ' εαυτου και αναστας επορευθη εις την µεσοποταµι
αν εις την πολιν ναχωρ

11

και εκοιµισεν τας καµηλους εξω της πολεως παρα το φρεαρ του υδατος το προς οψε ηνικα εκπορευονται αι υδρευοµεναι

12

και ειπεν κυριε ο θεος του κυριου µου αβρααµ ευοδωσον εναντιον εµου σηµερον και ποιησον ελεος µετα του κυριου µου αβρααµ

13

ιδου εγω εστηκα επι της πηγης του υδατος αι δε θυγατερες των οικουντων την πολιν εκπορευονται αντλησαι υδωρ

14

και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω επικλινον την υδριαν σου ινα πιω και ειπη µοι πιε και τας καµηλους σου ποτιω εως αν παυσωνται πινουσαι ταυτην ητοιµασας τω παιδι σ
ου ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι εποιησας ελεος τω κυριω µου αβρααµ

15

και εγενετο προ του συντελεσαι αυτον λαλουντα εν τη διανοια και ιδου ρεβεκκα εξεπορευετο η τεχθεισα βαθουηλ υιω µελχας της γυναικος ναχωρ αδελφου δε αβρααµ εχουσα
την υδριαν επι των ωµων αυτης

16

η δε παρθενος ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενος ην ανηρ ουκ εγνω αυτην καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη

17

επεδραµεν δε ο παις εις συναντησιν αυτης και ειπεν ποτισον µε µικρον υδωρ εκ της υδριας σου

18

η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσεν και καθειλεν την υδριαν επι τον βραχιονα αυτης και εποτισεν αυτον

19

εως επαυσατο πινων και ειπεν και ταις καµηλοις σου υδρευσοµαι εως αν πασαι πιωσιν

20

και εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδριαν εις το ποτιστηριον και εδραµεν ετι επι το φρεαρ αντλησαι και υδρευσατο πασαις ταις καµηλοις

21

ο δε ανθρωπος κατεµανθανεν αυτην και παρεσιωπα του γνωναι ει ευοδωκεν κυριος την οδον αυτου η ου

22

εγενετο δε ηνικα επαυσαντο πασαι αι καµηλοι πινουσαι ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια χρυσα ανα δραχµην ολκης και δυο ψελια επι τας χειρας αυτης δεκα χρυσων ολκη αυτων

23

και επηρωτησεν αυτην και ειπεν θυγατηρ τινος ει αναγγειλον µοι ει εστιν παρα τω πατρι σου τοπος ηµιν καταλυσαι

24

και ειπεν αυτω θυγατηρ βαθουηλ ειµι εγω του µελχας ον ετεκεν τω ναχωρ

25

και ειπεν αυτω και αχυρα και χορτασµατα πολλα παρ' ηµιν και τοπος του καταλυσαι

26

και ευδοκησας ο ανθρωπος προσεκυνησεν κυριω

27

και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος του κυριου µου αβρααµ ος ουκ εγκατελιπεν την δικαιοσυνην αυτου και την αληθειαν απο του κυριου µου εµε ευοδωκεν κυριος εις οικον το
υ αδελφου του κυριου µου

28

και δραµουσα η παις απηγγειλεν εις τον οικον της µητρος αυτης κατα τα ρηµατα ταυτα

29

τη δε ρεβεκκα αδελφος ην ω ονοµα λαβαν και εδραµεν λαβαν προς τον ανθρωπον εξω επι την πηγην

30

και εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα ψελια επι τας χειρας της αδελφης αυτου και οτε ηκουσεν τα ρηµατα ρεβεκκας της αδελφης αυτου λεγουσης ουτως λελαληκεν µοι ο
ανθρωπος και ηλθεν προς τον ανθρωπον εστηκοτος αυτου επι των καµηλων επι της πηγης

31

και ειπεν αυτω δευρο εισελθε ευλογητος κυριος ινα τι εστηκας εξω εγω δε ητοιµακα την οικιαν και τοπον ταις καµηλοις

32

εισηλθεν δε ο ανθρωπος εις την οικιαν και απεσαξεν τας καµηλους και εδωκεν αχυρα και χορτασµατα ταις καµηλοις και υδωρ νιψασθαι τοις ποσιν αυτου και τοις ποσιν των
ανδρων των µετ' αυτου
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33

και παρεθηκεν αυτοις αρτους φαγειν και ειπεν ου µη φαγω εως του λαλησαι µε τα ρηµατα µου και ειπαν λαλησον

34

και ειπεν παις αβρααµ εγω ειµι

35

κυριος δε ευλογησεν τον κυριον µου σφοδρα και υψωθη και εδωκεν αυτω προβατα και µοσχους αργυριον και χρυσιον παιδας και παιδισκας καµηλους και ονους

36

και ετεκεν σαρρα η γυνη του κυριου µου υιον ενα τω κυριω µου µετα το γηρασαι αυτον και εδωκεν αυτω οσα ην αυτω

37

και ωρκισεν µε ο κυριος µου λεγων ου ληµψη γυναικα τω υιω µου απο των θυγατερων των χαναναιων εν οις εγω παροικω εν τη γη αυτων

38

αλλ' η εις τον οικον του πατρος µου πορευση και εις την φυλην µου και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκειθεν

39

ειπα δε τω κυριω µου µηποτε ου πορευσεται η γυνη µετ' εµου

40

και ειπεν µοι κυριος ω ευηρεστησα εναντιον αυτου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου µετα σου και ευοδωσει την οδον σου και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκ της φυλης µο
υ και εκ του οικου του πατρος µου

41

τοτε αθωος εση απο της αρας µου ηνικα γαρ εαν ελθης εις την εµην φυλην και µη σοι δωσιν και εση αθωος απο του ορκισµου µου

42

και ελθων σηµερον επι την πηγην ειπα κυριε ο θεος του κυριου µου αβρααµ ει συ ευοδοις την οδον µου ην νυν εγω πορευοµαι επ' αυτην

43

ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδατος και αι θυγατερες των ανθρωπων της πολεως εξελευσονται υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω ποτισον µε µ
ικρον υδωρ εκ της υδριας σου

44

και ειπη µοι και συ πιε και ταις καµηλοις σου υδρευσοµαι αυτη η γυνη ην ητοιµασεν κυριος τω εαυτου θεραποντι ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι πεποιηκας ελεος τω κυρι
ω µου αβρααµ

45

και εγενετο προ του συντελεσαι µε λαλουντα εν τη διανοια ευθυς ρεβεκκα εξεπορευετο εχουσα την υδριαν επι των ωµων και κατεβη επι την πηγην και υδρευσατο ειπα δε αυτ
η ποτισον µε

46

και σπευσασα καθειλεν την υδριαν αυτης αφ' εαυτης και ειπεν πιε συ και τας καµηλους σου ποτιω και επιον και τας καµηλους µου εποτισεν

47

και ηρωτησα αυτην και ειπα τινος ει θυγατηρ η δε εφη θυγατηρ βαθουηλ ειµι του υιου ναχωρ ον ετεκεν αυτω µελχα και περιεθηκα αυτη τα ενωτια και τα ψελια περι τας χει
ρας αυτης

48

και ευδοκησας προσεκυνησα κυριω και ευλογησα κυριον τον θεον του κυριου µου αβρααµ ος ευοδωσεν µοι εν οδω αληθειας λαβειν την θυγατερα του αδελφου του κυριου µο
υ τω υιω αυτου

49

ει ουν ποιειτε υµεις ελεος και δικαιοσυνην προς τον κυριον µου απαγγειλατε µοι ει δε µη απαγγειλατε µοι ινα επιστρεψω εις δεξιαν η εις αριστεραν

50

αποκριθεις δε λαβαν και βαθουηλ ειπαν παρα κυριου εξηλθεν το προσταγµα τουτο ου δυνησοµεθα ουν σοι αντειπειν κακον καλω

51

ιδου ρεβεκκα ενωπιον σου λαβων αποτρεχε και εστω γυνη τω υιω του κυριου σου καθα ελαλησεν κυριος

52

εγενετο δε εν τω ακουσαι τον παιδα τον αβρααµ των ρηµατων τουτων προσεκυνησεν επι την γην κυριω

53

και εξενεγκας ο παις σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον εδωκεν ρεβεκκα και δωρα εδωκεν τω αδελφω αυτης και τη µητρι αυτης

54

και εφαγον και επιον αυτος και οι ανδρες οι µετ' αυτου οντες και εκοιµηθησαν και αναστας πρωι ειπεν εκπεµψατε µε ινα απελθω προς τον κυριον µου

55

ειπαν δε οι αδελφοι αυτης και η µητηρ µεινατω η παρθενος µεθ' ηµων ηµερας ωσει δεκα και µετα ταυτα απελευσεται

56

ο δε ειπεν προς αυτους µη κατεχετε µε και κυριος ευοδωσεν την οδον µου εκπεµψατε µε ινα απελθω προς τον κυριον µου

57

οι δε ειπαν καλεσωµεν την παιδα και ερωτησωµεν το στοµα αυτης

58

και εκαλεσαν ρεβεκκαν και ειπαν αυτη πορευση µετα του ανθρωπου τουτου η δε ειπεν πορευσοµαι

59

και εξεπεµψαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και τα υπαρχοντα αυτης και τον παιδα τον αβρααµ και τους µετ' αυτου

60

και ευλογησαν ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και ειπαν αυτη αδελφη ηµων ει γινου εις χιλιαδας µυριαδων και κληρονοµησατω το σπερµα σου τας πολεις των υπεναντιων

61

αναστασα δε ρεβεκκα και αι αβραι αυτης επεβησαν επι τας καµηλους και επορευθησαν µετα του ανθρωπου και αναλαβων ο παις την ρεβεκκαν απηλθεν
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62

ισαακ δε επορευετο δια της ερηµου κατα το φρεαρ της ορασεως αυτος δε κατωκει εν τη γη τη προς λιβα

63

και εξηλθεν ισαακ αδολεσχησαι εις το πεδιον το προς δειλης και αναβλεψας τοις οφθαλµοις ειδεν καµηλους ερχοµενας

64

και αναβλεψασα ρεβεκκα τοις οφθαλµοις ειδεν τον ισαακ και κατεπηδησεν απο της καµηλου

65

και ειπεν τω παιδι τις εστιν ο ανθρωπος εκεινος ο πορευοµενος εν τω πεδιω εις συναντησιν ηµιν ειπεν δε ο παις ουτος εστιν ο κυριος µου η δε λαβουσα το θεριστρον περιεβαλ
ετο

66

και διηγησατο ο παις τω ισαακ παντα τα ρηµατα α εποιησεν

67

εισηλθεν δε ισαακ εις τον οικον της µητρος αυτου και ελαβεν την ρεβεκκαν και εγενετο αυτου γυνη και ηγαπησεν αυτην και παρεκληθη ισαακ περι σαρρας της µητρος αυτο
υ

1

προσθεµενος δε αβρααµ ελαβεν γυναικα η ονοµα χεττουρα

2

ετεκεν δε αυτω τον ζεµραν και τον ιεξαν και τον µαδαν και τον µαδιαµ και τον ιεσβοκ και τον σωυε

3

ιεξαν δε εγεννησεν τον σαβα και τον θαιµαν και τον δαιδαν υιοι δε δαιδαν εγενοντο ραγουηλ και ναβδεηλ και ασσουριιµ και λατουσιιµ και λοωµιµ

4

υιοι δε µαδιαµ γαιφα και αφερ και ενωχ και αβιρα και ελραγα παντες ουτοι ησαν υιοι χεττουρας

5

εδωκεν δε αβρααµ παντα τα υπαρχοντα αυτου ισαακ τω υιω αυτου

6

και τοις υιοις των παλλακων αυτου εδωκεν αβρααµ δοµατα και εξαπεστειλεν αυτους απο ισαακ του υιου αυτου ετι ζωντος αυτου προς ανατολας εις γην ανατολων

7

ταυτα δε τα ετη ηµερων ζωης αβρααµ οσα εζησεν εκατον εβδοµηκοντα πεντε ετη

8

και εκλιπων απεθανεν αβρααµ εν γηρει καλω πρεσβυτης και πληρης ηµερων και προσετεθη προς τον λαον αυτου

9

και εθαψαν αυτον ισαακ και ισµαηλ οι υιοι αυτου εις το σπηλαιον το διπλουν εις τον αγρον εφρων του σααρ του χετταιου ο εστιν απεναντι µαµβρη

10

τον αγρον και το σπηλαιον ο εκτησατο αβρααµ παρα των υιων χετ εκει εθαψαν αβρααµ και σαρραν την γυναικα αυτου

11

εγενετο δε µετα το αποθανειν αβρααµ ευλογησεν ο θεος ισαακ τον υιον αυτου και κατωκησεν ισαακ παρα το φρεαρ της ορασεως

12

αυται δε αι γενεσεις ισµαηλ του υιου αβρααµ ον ετεκεν αγαρ η παιδισκη σαρρας τω αβρααµ

13

και ταυτα τα ονοµατα των υιων ισµαηλ κατ' ονοµα των γενεων αυτου πρωτοτοκος ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ και ναβδεηλ και µασσαµ

14

και µασµα και ιδουµα και µασση

15

και χοδδαδ και θαιµαν και ιετουρ και ναφες και κεδµα

16

ουτοι εισιν οι υιοι ισµαηλ και ταυτα τα ονοµατα αυτων εν ταις σκηναις αυτων και εν ταις επαυλεσιν αυτων δωδεκα αρχοντες κατα εθνη αυτων

17

και ταυτα τα ετη της ζωης ισµαηλ εκατον τριακοντα επτα ετη και εκλιπων απεθανεν και προσετεθη προς το γενος αυτου

18

κατωκησεν δε απο ευιλατ εως σουρ η εστιν κατα προσωπον αιγυπτου εως ελθειν προς ασσυριους κατα προσωπον παντων των αδελφων αυτου κατωκησεν

19

και αυται αι γενεσεις ισαακ του υιου αβρααµ αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ

20

ην δε ισαακ ετων τεσσαρακοντα οτε ελαβεν την ρεβεκκαν θυγατερα βαθουηλ του συρου εκ της µεσοποταµιας αδελφην λαβαν του συρου εαυτω γυναικα

21

εδειτο δε ισαακ κυριου περι ρεβεκκας της γυναικος αυτου οτι στειρα ην επηκουσεν δε αυτου ο θεος και ελαβεν εν γαστρι ρεβεκκα η γυνη αυτου

22

εσκιρτων δε τα παιδια εν αυτη ειπεν δε ει ουτως µοι µελλει γινεσθαι ινα τι µοι τουτο επορευθη δε πυθεσθαι παρα κυριου

23

και ειπεν κυριος αυτη δυο εθνη εν τη γαστρι σου εισιν και δυο λαοι εκ της κοιλιας σου διασταλησονται και λαος λαου υπερεξει και ο µειζων δουλευσει τω ελασσονι

24

και επληρωθησαν αι ηµεραι του τεκειν αυτην και τηδε ην διδυµα εν τη κοιλια αυτης

25

εξηλθεν δε ο υιος ο πρωτοτοκος πυρρακης ολος ωσει δορα δασυς επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου ησαυ
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26

και µετα τουτο εξηλθεν ο αδελφος αυτου και η χειρ αυτου επειληµµενη της πτερνης ησαυ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιακωβ ισαακ δε ην ετων εξηκοντα οτε ετεκεν αυτους
ρεβεκκα

27

ηυξηθησαν δε οι νεανισκοι και ην ησαυ ανθρωπος ειδως κυνηγειν αγροικος ιακωβ δε ην ανθρωπος απλαστος οικων οικιαν

28

ηγαπησεν δε ισαακ τον ησαυ οτι η θηρα αυτου βρωσις αυτω ρεβεκκα δε ηγαπα τον ιακωβ

29

ηψησεν δε ιακωβ εψεµα ηλθεν δε ησαυ εκ του πεδιου εκλειπων

30

και ειπεν ησαυ τω ιακωβ γευσον µε απο του εψεµατος του πυρρου τουτου οτι εκλειπω δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτου εδωµ

31

ειπεν δε ιακωβ τω ησαυ αποδου µοι σηµερον τα πρωτοτοκια σου εµοι

32

ειπεν δε ησαυ ιδου εγω πορευοµαι τελευταν και ινα τι µοι ταυτα τα πρωτοτοκια

33

και ειπεν αυτω ιακωβ οµοσον µοι σηµερον και ωµοσεν αυτω απεδοτο δε ησαυ τα πρωτοτοκια τω ιακωβ

34

ιακωβ δε εδωκεν τω ησαυ αρτον και εψεµα φακου και εφαγεν και επιεν και αναστας ωχετο και εφαυλισεν ησαυ τα πρωτοτοκια

1

εγενετο δε λιµος επι της γης χωρις του λιµου του προτερον ος εγενετο εν τω χρονω τω αβρααµ επορευθη δε ισαακ προς αβιµελεχ βασιλεα φυλιστιιµ εις γεραρα

2

ωφθη δε αυτω κυριος και ειπεν µη καταβης εις αιγυπτον κατοικησον δε εν τη γη η αν σοι ειπω

3

και παροικει εν τη γη ταυτη και εσοµαι µετα σου και ευλογησω σε σοι γαρ και τω σπερµατι σου δωσω πασαν την γην ταυτην και στησω τον ορκον µου ον ωµοσα αβρααµ τω
πατρι σου

4

και πληθυνω το σπερµα σου ως τους αστερας του ουρανου και δωσω τω σπερµατι σου πασαν την γην ταυτην και ενευλογηθησονται εν τω σπερµατι σου παντα τα εθνη της γ
ης

5

ανθ' ων υπηκουσεν αβρααµ ο πατηρ σου της εµης φωνης και εφυλαξεν τα προσταγµατα µου και τας εντολας µου και τα δικαιωµατα µου και τα νοµιµα µου

6

και κατωκησεν ισαακ εν γεραροις

7

επηρωτησαν δε οι ανδρες του τοπου περι ρεβεκκας της γυναικος αυτου και ειπεν αδελφη µου εστιν εφοβηθη γαρ ειπειν οτι γυνη µου εστιν µηποτε αποκτεινωσιν αυτον οι ανδ
ρες του τοπου περι ρεβεκκας οτι ωραια τη οψει ην

8

εγενετο δε πολυχρονιος εκει παρακυψας δε αβιµελεχ ο βασιλευς γεραρων δια της θυριδος ειδεν τον ισαακ παιζοντα µετα ρεβεκκας της γυναικος αυτου

9

εκαλεσεν δε αβιµελεχ τον ισαακ και ειπεν αυτω αρα γε γυνη σου εστιν τι οτι ειπας αδελφη µου εστιν ειπεν δε αυτω ισαακ ειπα γαρ µηποτε αποθανω δι' αυτην

10

ειπεν δε αυτω αβιµελεχ τι τουτο εποιησας ηµιν µικρου εκοιµηθη τις του γενους µου µετα της γυναικος σου και επηγαγες εφ' ηµας αγνοιαν

11

συνεταξεν δε αβιµελεχ παντι τω λαω αυτου λεγων πας ο απτοµενος του ανθρωπου τουτου η της γυναικος αυτου θανατου ενοχος εσται

12

εσπειρεν δε ισαακ εν τη γη εκεινη και ευρεν εν τω ενιαυτω εκεινω εκατοστευουσαν κριθην ευλογησεν δε αυτον κυριος

13

και υψωθη ο ανθρωπος και προβαινων µειζων εγινετο εως ου µεγας εγενετο σφοδρα

14

εγενετο δε αυτω κτηνη προβατων και κτηνη βοων και γεωργια πολλα εζηλωσαν δε αυτον οι φυλιστιιµ

15

και παντα τα φρεατα α ωρυξαν οι παιδες του πατρος αυτου εν τω χρονω του πατρος αυτου ενεφραξαν αυτα οι φυλιστιιµ και επλησαν αυτα γης

16

ειπεν δε αβιµελεχ προς ισαακ απελθε αφ' ηµων οτι δυνατωτερος ηµων εγενου σφοδρα

17

και απηλθεν εκειθεν ισαακ και κατελυσεν εν τη φαραγγι γεραρων και κατωκησεν εκει

18

και παλιν ισαακ ωρυξεν τα φρεατα του υδατος α ωρυξαν οι παιδες αβρααµ του πατρος αυτου και ενεφραξαν αυτα οι φυλιστιιµ µετα το αποθανειν αβρααµ τον πατερα αυτου
και επωνοµασεν αυτοις ονοµατα κατα τα ονοµατα α επωνοµασεν αβρααµ ο πατηρ αυτου

19

και ωρυξαν οι παιδες ισαακ εν τη φαραγγι γεραρων και ευρον εκει φρεαρ υδατος ζωντος

20

και εµαχεσαντο οι ποιµενες γεραρων µετα των ποιµενων ισαακ φασκοντες αυτων ειναι το υδωρ και εκαλεσεν το ονοµα του φρεατος αδικια ηδικησαν γαρ αυτον

21

απαρας δε ισαακ εκειθεν ωρυξεν φρεαρ ετερον εκρινοντο δε και περι εκεινου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου εχθρια
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22

απαρας δε εκειθεν ωρυξεν φρεαρ ετερον και ουκ εµαχεσαντο περι αυτου και επωνοµασεν το ονοµα αυτου ευρυχωρια λεγων διοτι νυν επλατυνεν κυριος ηµιν και ηυξησεν ηµα
ς επι της γης

23

ανεβη δε εκειθεν επι το φρεαρ του ορκου

24

και ωφθη αυτω κυριος εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν εγω ειµι ο θεος αβρααµ του πατρος σου µη φοβου µετα σου γαρ ειµι και ηυλογηκα σε και πληθυνω το σπερµα σου δια αβ
ρααµ τον πατερα σου

25

και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον και επεκαλεσατο το ονοµα κυριου και επηξεν εκει την σκηνην αυτου ωρυξαν δε εκει οι παιδες ισαακ φρεαρ

26

και αβιµελεχ επορευθη προς αυτον απο γεραρων και οχοζαθ ο νυµφαγωγος αυτου και φικολ ο αρχιστρατηγος της δυναµεως αυτου

27

και ειπεν αυτοις ισαακ ινα τι ηλθατε προς µε υµεις δε εµισησατε µε και απεστειλατε µε αφ' υµων

28

και ειπαν ιδοντες εωρακαµεν οτι ην κυριος µετα σου και ειπαµεν γενεσθω αρα ανα µεσον ηµων και ανα µεσον σου και διαθησοµεθα µετα σου διαθηκην

29

µη ποιησειν µεθ' ηµων κακον καθοτι ηµεις σε ουκ εβδελυξαµεθα και ον τροπον εχρησαµεθα σοι καλως και εξαπεστειλαµεν σε µετ' ειρηνης και νυν συ ευλογητος υπο κυριου

30

και εποιησεν αυτοις δοχην και εφαγον και επιον

31

και ανασταντες το πρωι ωµοσαν ανθρωπος τω πλησιον αυτου και εξαπεστειλεν αυτους ισαακ και απωχοντο απ' αυτου µετα σωτηριας

32

εγενετο δε εν τη ηµερα εκεινη και παραγενοµενοι οι παιδες ισαακ απηγγειλαν αυτω περι του φρεατος ου ωρυξαν και ειπαν ουχ ευροµεν υδωρ

33

και εκαλεσεν αυτο ορκος δια τουτο ονοµα τη πολει φρεαρ ορκου εως της σηµερον ηµερας

34

ην δε ησαυ ετων τεσσαρακοντα και ελαβεν γυναικα ιουδιν την θυγατερα βεηρ του χετταιου και την βασεµµαθ θυγατερα αιλων του ευαιου

35

και ησαν εριζουσαι τω ισαακ και τη ρεβεκκα

1

εγενετο δε µετα το γηρασαι ισαακ και ηµβλυνθησαν οι οφθαλµοι αυτου του οραν και εκαλεσεν ησαυ τον υιον αυτου τον πρεσβυτερον και ειπεν αυτω υιε µου και ειπεν ιδου εγ
ω

2

και ειπεν ιδου γεγηρακα και ου γινωσκω την ηµεραν της τελευτης µου

3

νυν ουν λαβε το σκευος σου την τε φαρετραν και το τοξον και εξελθε εις το πεδιον και θηρευσον µοι θηραν

4

και ποιησον µοι εδεσµατα ως φιλω εγω και ενεγκε µοι ινα φαγω οπως ευλογηση σε η ψυχη µου πριν αποθανειν µε

5

ρεβεκκα δε ηκουσεν λαλουντος ισαακ προς ησαυ τον υιον αυτου επορευθη δε ησαυ εις το πεδιον θηρευσαι θηραν τω πατρι αυτου

6

ρεβεκκα δε ειπεν προς ιακωβ τον υιον αυτης τον ελασσω ιδε εγω ηκουσα του πατρος σου λαλουντος προς ησαυ τον αδελφον σου λεγοντος

7

ενεγκον µοι θηραν και ποιησον µοι εδεσµατα και φαγων ευλογησω σε εναντιον κυριου προ του αποθανειν µε

8

νυν ουν υιε ακουσον µου καθα εγω σοι εντελλοµαι

9

και πορευθεις εις τα προβατα λαβε µοι εκειθεν δυο εριφους απαλους και καλους και ποιησω αυτους εδεσµατα τω πατρι σου ως φιλει

10

και εισοισεις τω πατρι σου και φαγεται οπως ευλογηση σε ο πατηρ σου προ του αποθανειν αυτον

11

ειπεν δε ιακωβ προς ρεβεκκαν την µητερα αυτου εστιν ησαυ ο αδελφος µου ανηρ δασυς εγω δε ανηρ λειος

12

µηποτε ψηλαφηση µε ο πατηρ µου και εσοµαι εναντιον αυτου ως καταφρονων και επαξω επ' εµαυτον καταραν και ουκ ευλογιαν

13

ειπεν δε αυτω η µητηρ επ' εµε η καταρα σου τεκνον µονον υπακουσον της φωνης µου και πορευθεις ενεγκε µοι

14

πορευθεις δε ελαβεν και ηνεγκεν τη µητρι και εποιησεν η µητηρ αυτου εδεσµατα καθα εφιλει ο πατηρ αυτου

15

και λαβουσα ρεβεκκα την στολην ησαυ του υιου αυτης του πρεσβυτερου την καλην η ην παρ' αυτη εν τω οικω ενεδυσεν ιακωβ τον υιον αυτης τον νεωτερον

16

και τα δερµατα των εριφων περιεθηκεν επι τους βραχιονας αυτου και επι τα γυµνα του τραχηλου αυτου

17

και εδωκεν τα εδεσµατα και τους αρτους ους εποιησεν εις τας χειρας ιακωβ του υιου αυτης
Genesis

Chapter

27

LXX / 1550 Stephanos

Page 25 of 1057

18

και εισηνεγκεν τω πατρι αυτου ειπεν δε πατερ ο δε ειπεν ιδου εγω τις ει συ τεκνον

19

και ειπεν ιακωβ τω πατρι αυτου εγω ησαυ ο πρωτοτοκος σου εποιησα καθα ελαλησας µοι αναστας καθισον και φαγε της θηρας µου οπως ευλογηση µε η ψυχη σου

20

ειπεν δε ισαακ τω υιω αυτου τι τουτο ο ταχυ ευρες ω τεκνον ο δε ειπεν ο παρεδωκεν κυριος ο θεος σου εναντιον µου

21

ειπεν δε ισαακ τω ιακωβ εγγισον µοι και ψηλαφησω σε τεκνον ει συ ει ο υιος µου ησαυ η ου

22

ηγγισεν δε ιακωβ προς ισαακ τον πατερα αυτου και εψηλαφησεν αυτον και ειπεν η µεν φωνη φωνη ιακωβ αι δε χειρες χειρες ησαυ

23

και ουκ επεγνω αυτον ησαν γαρ αι χειρες αυτου ως αι χειρες ησαυ του αδελφου αυτου δασειαι και ηυλογησεν αυτον

24

και ειπεν συ ει ο υιος µου ησαυ ο δε ειπεν εγω

25

και ειπεν προσαγαγε µοι και φαγοµαι απο της θηρας σου τεκνον ινα ευλογηση σε η ψυχη µου και προσηγαγεν αυτω και εφαγεν και εισηνεγκεν αυτω οινον και επιεν

26

και ειπεν αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου εγγισον µοι και φιλησον µε τεκνον

27

και εγγισας εφιλησεν αυτον και ωσφρανθη την οσµην των ιµατιων αυτου και ηυλογησεν αυτον και ειπεν ιδου οσµη του υιου µου ως οσµη αγρου πληρους ον ηυλογησεν κυριο
ς

28

και δωη σοι ο θεος απο της δροσου του ουρανου και απο της πιοτητος της γης και πληθος σιτου και οινου

29

και δουλευσατωσαν σοι εθνη και προσκυνησουσιν σοι αρχοντες και γινου κυριος του αδελφου σου και προσκυνησουσιν σοι οι υιοι του πατρος σου ο καταρωµενος σε επικατα
ρατος ο δε ευλογων σε ευλογηµενος

30

και εγενετο µετα το παυσασθαι ισαακ ευλογουντα ιακωβ τον υιον αυτου και εγενετο ως εξηλθεν ιακωβ απο προσωπου ισαακ του πατρος αυτου και ησαυ ο αδελφος αυτου ηλ
θεν απο της θηρας

31

και εποιησεν και αυτος εδεσµατα και προσηνεγκεν τω πατρι αυτου και ειπεν τω πατρι αναστητω ο πατηρ µου και φαγετω της θηρας του υιου αυτου οπως ευλογηση µε η ψυ
χη σου

32

και ειπεν αυτω ισαακ ο πατηρ αυτου τις ει συ ο δε ειπεν εγω ειµι ο υιος σου ο πρωτοτοκος ησαυ

33

εξεστη δε ισαακ εκστασιν µεγαλην σφοδρα και ειπεν τις ουν ο θηρευσας µοι θηραν και εισενεγκας µοι και εφαγον απο παντων προ του σε ελθειν και ηυλογησα αυτον και ευλ
ογηµενος εστω

34

εγενετο δε ηνικα ηκουσεν ησαυ τα ρηµατα ισαακ του πατρος αυτου ανεβοησεν φωνην µεγαλην και πικραν σφοδρα και ειπεν ευλογησον δη καµε πατερ

35

ειπεν δε αυτω ελθων ο αδελφος σου µετα δολου ελαβεν την ευλογιαν σου

36

και ειπεν δικαιως εκληθη το ονοµα αυτου ιακωβ επτερνικεν γαρ µε ηδη δευτερον τουτο τα τε πρωτοτοκια µου ειληφεν και νυν ειληφεν την ευλογιαν µου και ειπεν ησαυ τω π
ατρι αυτου ουχ υπελιπω µοι ευλογιαν πατερ

37

αποκριθεις δε ισαακ ειπεν τω ησαυ ει κυριον αυτον εποιησα σου και παντας τους αδελφους αυτου εποιησα αυτου οικετας σιτω και οινω εστηρισα αυτον σοι δε τι ποιησω τεκ
νον

38

ειπεν δε ησαυ προς τον πατερα αυτου µη ευλογια µια σοι εστιν πατερ ευλογησον δη καµε πατερ κατανυχθεντος δε ισαακ ανεβοησεν φωνην ησαυ και εκλαυσεν

39

αποκριθεις δε ισαακ ο πατηρ αυτου ειπεν αυτω ιδου απο της πιοτητος της γης εσται η κατοικησις σου και απο της δροσου του ουρανου ανωθεν

40

και επι τη µαχαιρη σου ζηση και τω αδελφω σου δουλευσεις εσται δε ηνικα εαν καθελης και εκλυσεις τον ζυγον αυτου απο του τραχηλου σου

41

και ενεκοτει ησαυ τω ιακωβ περι της ευλογιας ης ευλογησεν αυτον ο πατηρ αυτου ειπεν δε ησαυ εν τη διανοια εγγισατωσαν αι ηµεραι του πενθους του πατρος µου ινα αποκτ
εινω ιακωβ τον αδελφον µου

42

απηγγελη δε ρεβεκκα τα ρηµατα ησαυ του υιου αυτης του πρεσβυτερου και πεµψασα εκαλεσεν ιακωβ τον υιον αυτης τον νεωτερον και ειπεν αυτω ιδου ησαυ ο αδελφος σου
απειλει σοι του αποκτειναι σε

43

νυν ουν τεκνον ακουσον µου της φωνης και αναστας αποδραθι εις την µεσοποταµιαν προς λαβαν τον αδελφον µου εις χαρραν

44

και οικησον µετ' αυτου ηµερας τινας εως του αποστρεψαι τον θυµον
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45

και την οργην του αδελφου σου απο σου και επιλαθηται α πεποιηκας αυτω και αποστειλασα µεταπεµψοµαι σε εκειθεν µηποτε ατεκνωθω απο των δυο υµων εν ηµερα µια

46

ειπεν δε ρεβεκκα προς ισαακ προσωχθικα τη ζωη µου δια τας θυγατερας των υιων χετ ει ληµψεται ιακωβ γυναικα απο των θυγατερων της γης ταυτης ινα τι µοι ζην

1

προσκαλεσαµενος δε ισαακ τον ιακωβ ευλογησεν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου ληµψη γυναικα εκ των θυγατερων χανααν

2

αναστας αποδραθι εις την µεσοποταµιαν εις τον οικον βαθουηλ του πατρος της µητρος σου και λαβε σεαυτω εκειθεν γυναικα εκ των θυγατερων λαβαν του αδελφου της µητρ
ος σου

3

ο δε θεος µου ευλογησαι σε και αυξησαι σε και πληθυναι σε και εση εις συναγωγας εθνων

4

και δωη σοι την ευλογιαν αβρααµ του πατρος µου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε κληρονοµησαι την γην της παροικησεως σου ην εδωκεν ο θεος τω αβρααµ

5

και απεστειλεν ισαακ τον ιακωβ και επορευθη εις την µεσοποταµιαν προς λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου αδελφον δε ρεβεκκας της µητρος ιακωβ και ησαυ

6

ειδεν δε ησαυ οτι ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και απωχετο εις την µεσοποταµιαν συριας λαβειν εαυτω εκειθεν γυναικα εν τω ευλογειν αυτον και ενετειλατο αυτω λεγων ου λ
ηµψη γυναικα απο των θυγατερων χανααν

7

και ηκουσεν ιακωβ του πατρος και της µητρος αυτου και επορευθη εις την µεσοποταµιαν συριας

8

και ειδεν ησαυ οτι πονηραι εισιν αι θυγατερες χανααν εναντιον ισαακ του πατρος αυτου

9

και επορευθη ησαυ προς ισµαηλ και ελαβεν την µαελεθ θυγατερα ισµαηλ του υιου αβρααµ αδελφην ναβαιωθ προς ταις γυναιξιν αυτου γυναικα

10

και εξηλθεν ιακωβ απο του φρεατος του ορκου και επορευθη εις χαρραν

11

και απηντησεν τοπω και εκοιµηθη εκει εδυ γαρ ο ηλιος και ελαβεν απο των λιθων του τοπου και εθηκεν προς κεφαλης αυτου και εκοιµηθη εν τω τοπω εκεινω

12

και ενυπνιασθη και ιδου κλιµαξ εστηριγµενη εν τη γη ης η κεφαλη αφικνειτο εις τον ουρανον και οι αγγελοι του θεου ανεβαινον και κατεβαινον επ' αυτης

13

ο δε κυριος επεστηρικτο επ' αυτης και ειπεν εγω κυριος ο θεος αβρααµ του πατρος σου και ο θεος ισαακ µη φοβου η γη εφ' ης συ καθευδεις επ' αυτης σοι δωσω αυτην και τ
ω σπερµατι σου

14

και εσται το σπερµα σου ως η αµµος της γης και πλατυνθησεται επι θαλασσαν και επι λιβα και επι βορραν και επ' ανατολας και ενευλογηθησονται εν σοι πασαι αι φυλαι της
γης και εν τω σπερµατι σου

15

και ιδου εγω µετα σου διαφυλασσων σε εν τη οδω παση ου εαν πορευθης και αποστρεψω σε εις την γην ταυτην οτι ου µη σε εγκαταλιπω εως του ποιησαι µε παντα οσα ελαλ
ησα σοι

16

και εξηγερθη ιακωβ απο του υπνου αυτου και ειπεν οτι εστιν κυριος εν τω τοπω τουτω εγω δε ουκ ηδειν

17

και εφοβηθη και ειπεν ως φοβερος ο τοπος ουτος ουκ εστιν τουτο αλλ' η οικος θεου και αυτη η πυλη του ουρανου

18

και ανεστη ιακωβ το πρωι και ελαβεν τον λιθον ον υπεθηκεν εκει προς κεφαλης αυτου και εστησεν αυτον στηλην και επεχεεν ελαιον επι το ακρον αυτης

19

και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εκεινου οικος θεου και ουλαµλους ην ονοµα τη πολει το προτερον

20

και ηυξατο ιακωβ ευχην λεγων εαν η κυριος ο θεος µετ' εµου και διαφυλαξη µε εν τη οδω ταυτη η εγω πορευοµαι και δω µοι αρτον φαγειν και ιµατιον περιβαλεσθαι

21

και αποστρεψη µε µετα σωτηριας εις τον οικον του πατρος µου και εσται µοι κυριος εις θεον

22

και ο λιθος ουτος ον εστησα στηλην εσται µοι οικος θεου και παντων ων εαν µοι δως δεκατην αποδεκατωσω αυτα σοι .

1

και εξαρας ιακωβ τους ποδας επορευθη εις γην ανατολων προς λαβαν τον υιον βαθουηλ του συρου αδελφον δε ρεβεκκας µητρος ιακωβ και ησαυ

2

και ορα και ιδου φρεαρ εν τω πεδιω ησαν δε εκει τρια ποιµνια προβατων αναπαυοµενα επ' αυτου εκ γαρ του φρεατος εκεινου εποτιζον τα ποιµνια λιθος δε ην µεγας επι τω στ
οµατι του φρεατος

3

και συνηγοντο εκει παντα τα ποιµνια και απεκυλιον τον λιθον απο του στοµατος του φρεατος και εποτιζον τα προβατα και απεκαθιστων τον λιθον επι το στοµα του φρεατος ε
ις τον τοπον αυτου

4

ειπεν δε αυτοις ιακωβ αδελφοι ποθεν εστε υµεις οι δε ειπαν εκ χαρραν εσµεν

5

ειπεν δε αυτοις γινωσκετε λαβαν τον υιον ναχωρ οι δε ειπαν γινωσκοµεν
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6

ειπεν δε αυτοις υγιαινει οι δε ειπαν υγιαινει και ιδου ραχηλ η θυγατηρ αυτου ηρχετο µετα των προβατων

7

και ειπεν ιακωβ ετι εστιν ηµερα πολλη ουπω ωρα συναχθηναι τα κτηνη ποτισαντες τα προβατα απελθοντες βοσκετε

8

οι δε ειπαν ου δυνησοµεθα εως του συναχθηναι παντας τους ποιµενας και αποκυλισωσιν τον λιθον απο του στοµατος του φρεατος και ποτιουµεν τα προβατα

9

ετι αυτου λαλουντος αυτοις και ραχηλ η θυγατηρ λαβαν ηρχετο µετα των προβατων του πατρος αυτης αυτη γαρ εβοσκεν τα προβατα του πατρος αυτης

10

εγενετο δε ως ειδεν ιακωβ την ραχηλ θυγατερα λαβαν αδελφου της µητρος αυτου και τα προβατα λαβαν αδελφου της µητρος αυτου και προσελθων ιακωβ απεκυλισεν τον λι
θον απο του στοµατος του φρεατος και εποτισεν τα προβατα λαβαν του αδελφου της µητρος αυτου

11

και εφιλησεν ιακωβ την ραχηλ και βοησας τη φωνη αυτου εκλαυσεν

12

και ανηγγειλεν τη ραχηλ οτι αδελφος του πατρος αυτης εστιν και οτι υιος ρεβεκκας εστιν και δραµουσα απηγγειλεν τω πατρι αυτης κατα τα ρηµατα ταυτα

13

εγενετο δε ως ηκουσεν λαβαν το ονοµα ιακωβ του υιου της αδελφης αυτου εδραµεν εις συναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλησεν και εισηγαγεν αυτον εις τον οικον αυ
του και διηγησατο τω λαβαν παντας τους λογους τουτους

14

και ειπεν αυτω λαβαν εκ των οστων µου και εκ της σαρκος µου ει συ και ην µετ' αυτου µηνα ηµερων

15

ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ οτι γαρ αδελφος µου ει ου δουλευσεις µοι δωρεαν απαγγειλον µοι τις ο µισθος σου εστιν

16

τω δε λαβαν δυο θυγατερες ονοµα τη µειζονι λεια και ονοµα τη νεωτερα ραχηλ

17

οι δε οφθαλµοι λειας ασθενεις ραχηλ δε καλη τω ειδει και ωραια τη οψει

18

ηγαπησεν δε ιακωβ την ραχηλ και ειπεν δουλευσω σοι επτα ετη περι ραχηλ της θυγατρος σου της νεωτερας

19

ειπεν δε αυτω λαβαν βελτιον δουναι µε αυτην σοι η δουναι µε αυτην ανδρι ετερω οικησον µετ' εµου

20

και εδουλευσεν ιακωβ περι ραχηλ ετη επτα και ησαν εναντιον αυτου ως ηµεραι ολιγαι παρα το αγαπαν αυτον αυτην

21

ειπεν δε ιακωβ προς λαβαν αποδος την γυναικα µου πεπληρωνται γαρ αι ηµεραι µου οπως εισελθω προς αυτην

22

συνηγαγεν δε λαβαν παντας τους ανδρας του τοπου και εποιησεν γαµον

23

και εγενετο εσπερα και λαβων λαβαν λειαν την θυγατερα αυτου εισηγαγεν αυτην προς ιακωβ και εισηλθεν προς αυτην ιακωβ

24

εδωκεν δε λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου ζελφαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην

25

εγενετο δε πρωι και ιδου ην λεια ειπεν δε ιακωβ τω λαβαν τι τουτο εποιησας µοι ου περι ραχηλ εδουλευσα παρα σοι και ινα τι παρελογισω µε

26

ειπεν δε λαβαν ουκ εστιν ουτως εν τω τοπω ηµων δουναι την νεωτεραν πριν η την πρεσβυτεραν

27

συντελεσον ουν τα εβδοµα ταυτης και δωσω σοι και ταυτην αντι της εργασιας ης εργα παρ' εµοι ετι επτα ετη ετερα

28

εποιησεν δε ιακωβ ουτως και ανεπληρωσεν τα εβδοµα ταυτης και εδωκεν αυτω λαβαν ραχηλ την θυγατερα αυτου αυτω γυναικα

29

εδωκεν δε λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου βαλλαν την παιδισκην αυτου αυτη παιδισκην

30

και εισηλθεν προς ραχηλ ηγαπησεν δε ραχηλ µαλλον η λειαν και εδουλευσεν αυτω επτα ετη ετερα

31

ιδων δε κυριος οτι µισειται λεια ηνοιξεν την µητραν αυτης ραχηλ δε ην στειρα

32

και συνελαβεν λεια και ετεκεν υιον τω ιακωβ εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου ρουβην λεγουσα διοτι ειδεν µου κυριος την ταπεινωσιν νυν µε αγαπησει ο ανηρ µου

33

και συνελαβεν παλιν λεια και ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ και ειπεν οτι ηκουσεν κυριος οτι µισουµαι και προσεδωκεν µοι και τουτον εκαλεσεν δε το ονοµα αυτου συµεων

34

και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον και ειπεν εν τω νυν καιρω προς εµου εσται ο ανηρ µου ετεκον γαρ αυτω τρεις υιους δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου λευι

35

και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και ειπεν νυν ετι τουτο εξοµολογησοµαι κυριω δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιουδα και εστη του τικτειν

1

ιδουσα δε ραχηλ οτι ου τετοκεν τω ιακωβ και εζηλωσεν ραχηλ την αδελφην αυτης και ειπεν τω ιακωβ δος µοι τεκνα ει δε µη τελευτησω εγω

2

εθυµωθη δε ιακωβ τη ραχηλ και ειπεν αυτη µη αντι θεου εγω ειµι ος εστερησεν σε καρπον κοιλιας
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3

ειπεν δε ραχηλ τω ιακωβ ιδου η παιδισκη µου βαλλα εισελθε προς αυτην και τεξεται επι των γονατων µου και τεκνοποιησοµαι καγω εξ αυτης

4

και εδωκεν αυτω βαλλαν την παιδισκην αυτης αυτω γυναικα εισηλθεν δε προς αυτην ιακωβ

5

και συνελαβεν βαλλα η παιδισκη ραχηλ και ετεκεν τω ιακωβ υιον

6

και ειπεν ραχηλ εκρινεν µοι ο θεος και επηκουσεν της φωνης µου και εδωκεν µοι υιον δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου δαν

7

και συνελαβεν ετι βαλλα η παιδισκη ραχηλ και ετεκεν υιον δευτερον τω ιακωβ

8

και ειπεν ραχηλ συνελαβετο µοι ο θεος και συνανεστραφην τη αδελφη µου και ηδυνασθην και εκαλεσεν το ονοµα αυτου νεφθαλι

9

ειδεν δε λεια οτι εστη του τικτειν και ελαβεν ζελφαν την παιδισκην αυτης και εδωκεν αυτην τω ιακωβ γυναικα

10

εισηλθεν δε προς αυτην ιακωβ και συνελαβεν ζελφα η παιδισκη λειας και ετεκεν τω ιακωβ υιον

11

και ειπεν λεια εν τυχη και επωνοµασεν το ονοµα αυτου γαδ

12

και συνελαβεν ζελφα η παιδισκη λειας και ετεκεν ετι τω ιακωβ υιον δευτερον

13

και ειπεν λεια µακαρια εγω οτι µακαριζουσιν µε αι γυναικες και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ασηρ

14

επορευθη δε ρουβην εν ηµεραις θερισµου πυρων και ευρεν µηλα µανδραγορου εν τω αγρω και ηνεγκεν αυτα προς λειαν την µητερα αυτου ειπεν δε ραχηλ τη λεια δος µοι των
µανδραγορων του υιου σου

15

ειπεν δε λεια ουχ ικανον σοι οτι ελαβες τον ανδρα µου µη και τους µανδραγορας του υιου µου ληµψη ειπεν δε ραχηλ ουχ ουτως κοιµηθητω µετα σου την νυκτα ταυτην αντι τ
ων µανδραγορων του υιου σου

16

εισηλθεν δε ιακωβ εξ αγρου εσπερας και εξηλθεν λεια εις συναντησιν αυτω και ειπεν προς µε εισελευση σηµερον µεµισθωµαι γαρ σε αντι των µανδραγορων του υιου µου και
εκοιµηθη µετ' αυτης την νυκτα εκεινην

17

και επηκουσεν ο θεος λειας και συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον πεµπτον

18

και ειπεν λεια εδωκεν ο θεος τον µισθον µου ανθ' ου εδωκα την παιδισκην µου τω ανδρι µου και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ισσαχαρ ο εστιν µισθος

19

και συνελαβεν ετι λεια και ετεκεν υιον εκτον τω ιακωβ

20

και ειπεν λεια δεδωρηται µοι ο θεος δωρον καλον εν τω νυν καιρω αιρετιει µε ο ανηρ µου ετεκον γαρ αυτω υιους εξ και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ζαβουλων

21

και µετα τουτο ετεκεν θυγατερα και εκαλεσεν το ονοµα αυτης δινα

22

εµνησθη δε ο θεος της ραχηλ και επηκουσεν αυτης ο θεος και ανεωξεν αυτης την µητραν

23

και συλλαβουσα ετεκεν τω ιακωβ υιον ειπεν δε ραχηλ αφειλεν ο θεος µου το ονειδος

24

και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιωσηφ λεγουσα προσθετω ο θεος µοι υιον ετερον

25

εγενετο δε ως ετεκεν ραχηλ τον ιωσηφ ειπεν ιακωβ τω λαβαν αποστειλον µε ινα απελθω εις τον τοπον µου και εις την γην µου

26

αποδος τας γυναικας µου και τα παιδια περι ων δεδουλευκα σοι ινα απελθω συ γαρ γινωσκεις την δουλειαν ην δεδουλευκα σοι

27

ειπεν δε αυτω λαβαν ει ευρον χαριν εναντιον σου οιωνισαµην αν ευλογησεν γαρ µε ο θεος τη ση εισοδω

28

διαστειλον τον µισθον σου προς µε και δωσω

29

ειπεν δε αυτω ιακωβ συ γινωσκεις α δεδουλευκα σοι και οσα ην κτηνη σου µετ' εµου

30

µικρα γαρ ην οσα σοι ην εναντιον εµου και ηυξηθη εις πληθος και ηυλογησεν σε κυριος επι τω ποδι µου νυν ουν ποτε ποιησω καγω εµαυτω οικον

31

και ειπεν αυτω λαβαν τι σοι δωσω ειπεν δε αυτω ιακωβ ου δωσεις µοι ουθεν εαν ποιησης µοι το ρηµα τουτο παλιν ποιµανω τα προβατα σου και φυλαξω

32

παρελθατω παντα τα προβατα σου σηµερον και διαχωρισον εκειθεν παν προβατον φαιον εν τοις αρνασιν και παν διαλευκον και ραντον εν ταις αιξιν εσται µοι µισθος

33

και επακουσεται µοι η δικαιοσυνη µου εν τη ηµερα τη αυριον οτι εστιν ο µισθος µου ενωπιον σου παν ο εαν µη η ραντον και διαλευκον εν ταις αιξιν και φαιον εν τοις αρνασι
ν κεκλεµµενον εσται παρ' εµοι
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34

ειπεν δε αυτω λαβαν εστω κατα το ρηµα σου

35

και διεστειλεν εν τη ηµερα εκεινη τους τραγους τους ραντους και τους διαλευκους και πασας τας αιγας τας ραντας και τας διαλευκους και παν ο ην λευκον εν αυτοις και παν
ο ην φαιον εν τοις αρνασιν και εδωκεν δια χειρος των υιων αυτου

36

και απεστησεν οδον τριων ηµερων ανα µεσον αυτων και ανα µεσον ιακωβ ιακωβ δε εποιµαινεν τα προβατα λαβαν τα υπολειφθεντα

37

ελαβεν δε εαυτω ιακωβ ραβδον στυρακινην χλωραν και καρυινην και πλατανου και ελεπισεν αυτας ιακωβ λεπισµατα λευκα περισυρων το χλωρον εφαινετο δε επι ταις ραβδο
ις το λευκον ο ελεπισεν ποικιλον

38

και παρεθηκεν τας ραβδους ας ελεπισεν εν ταις ληνοις των ποτιστηριων του υδατος ινα ως αν ελθωσιν τα προβατα πιειν ενωπιον των ραβδων ελθοντων αυτων εις το πιειν

39

εγκισσησωσιν τα προβατα εις τας ραβδους και ετικτον τα προβατα διαλευκα και ποικιλα και σποδοειδη ραντα

40

τους δε αµνους διεστειλεν ιακωβ και εστησεν εναντιον των προβατων κριον διαλευκον και παν ποικιλον εν τοις αµνοις και διεχωρισεν εαυτω ποιµνια καθ' εαυτον και ουκ εµι
ξεν αυτα εις τα προβατα λαβαν

41

εγενετο δε εν τω καιρω ω ενεκισσησεν τα προβατα εν γαστρι λαµβανοντα εθηκεν ιακωβ τας ραβδους εναντιον των προβατων εν ταις ληνοις του εγκισσησαι αυτα κατα τας ρ
αβδους

42

ηνικα δ' αν ετεκον τα προβατα ουκ ετιθει εγενετο δε τα ασηµα του λαβαν τα δε επισηµα του ιακωβ

43

και επλουτησεν ο ανθρωπος σφοδρα σφοδρα και εγενετο αυτω κτηνη πολλα και βοες και παιδες και παιδισκαι και καµηλοι και ονοι

1

ηκουσεν δε ιακωβ τα ρηµατα των υιων λαβαν λεγοντων ειληφεν ιακωβ παντα τα του πατρος ηµων και εκ των του πατρος ηµων πεποιηκεν πασαν την δοξαν ταυτην

2

και ειδεν ιακωβ το προσωπον του λαβαν και ιδου ουκ ην προς αυτον ως εχθες και τριτην ηµεραν

3

ειπεν δε κυριος προς ιακωβ αποστρεφου εις την γην του πατρος σου και εις την γενεαν σου και εσοµαι µετα σου

4

αποστειλας δε ιακωβ εκαλεσεν ραχηλ και λειαν εις το πεδιον ου τα ποιµνια

5

και ειπεν αυταις ορω εγω το προσωπον του πατρος υµων οτι ουκ εστιν προς εµου ως εχθες και τριτην ηµεραν ο δε θεος του πατρος µου ην µετ' εµου

6

και αυται δε οιδατε οτι εν παση τη ισχυι µου δεδουλευκα τω πατρι υµων

7

ο δε πατηρ υµων παρεκρουσατο µε και ηλλαξεν τον µισθον µου των δεκα αµνων και ουκ εδωκεν αυτω ο θεος κακοποιησαι µε

8

εαν ουτως ειπη τα ποικιλα εσται σου µισθος και τεξεται παντα τα προβατα ποικιλα εαν δε ειπη τα λευκα εσται σου µισθος και τεξεται παντα τα προβατα λευκα

9

και αφειλατο ο θεος παντα τα κτηνη του πατρος υµων και εδωκεν µοι αυτα

10

και εγενετο ηνικα ενεκισσων τα προβατα και ειδον τοις οφθαλµοις αυτα εν τω υπνω και ιδου οι τραγοι και οι κριοι αναβαινοντες ησαν επι τα προβατα και τας αιγας διαλευκ
οι και ποικιλοι και σποδοειδεις ραντοι

11

και ειπεν µοι ο αγγελος του θεου καθ' υπνον ιακωβ εγω δε ειπα τι εστιν

12

και ειπεν αναβλεψον τοις οφθαλµοις σου και ιδε τους τραγους και τους κριους αναβαινοντας επι τα προβατα και τας αιγας διαλευκους και ποικιλους και σποδοειδεις ραντους
εωρακα γαρ οσα σοι λαβαν ποιει

13

εγω ειµι ο θεος ο οφθεις σοι εν τοπω θεου ου ηλειψας µοι εκει στηλην και ηυξω µοι εκει ευχην νυν ουν αναστηθι και εξελθε εκ της γης ταυτης και απελθε εις την γην της γενε
σεως σου και εσοµαι µετα σου

14

και αποκριθεισα ραχηλ και λεια ειπαν αυτω µη εστιν ηµιν ετι µερις η κληρονοµια εν τω οικω του πατρος ηµων

15

ουχ ως αι αλλοτριαι λελογισµεθα αυτω πεπρακεν γαρ ηµας και κατεφαγεν καταβρωσει το αργυριον ηµων

16

παντα τον πλουτον και την δοξαν ην αφειλατο ο θεος του πατρος ηµων ηµιν εσται και τοις τεκνοις ηµων νυν ουν οσα ειρηκεν σοι ο θεος ποιει

17

αναστας δε ιακωβ ελαβεν τας γυναικας αυτου και τα παιδια αυτου επι τας καµηλους

18

και απηγαγεν παντα τα υπαρχοντα αυτου και πασαν την αποσκευην αυτου ην περιεποιησατο εν τη µεσοποταµια και παντα τα αυτου απελθειν προς ισαακ τον πατερα αυτου ε
ις γην χανααν
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19

λαβαν δε ωχετο κειραι τα προβατα αυτου εκλεψεν δε ραχηλ τα ειδωλα του πατρος αυτης

20

εκρυψεν δε ιακωβ λαβαν τον συρον του µη αναγγειλαι αυτω οτι αποδιδρασκει

21

και απεδρα αυτος και παντα τα αυτου και διεβη τον ποταµον και ωρµησεν εις το ορος γαλααδ

22

ανηγγελη δε λαβαν τω συρω τη τριτη ηµερα οτι απεδρα ιακωβ

23

και παραλαβων παντας τους αδελφους αυτου µεθ' εαυτου εδιωξεν οπισω αυτου οδον ηµερων επτα και κατελαβεν αυτον εν τω ορει τω γαλααδ

24

ηλθεν δε ο θεος προς λαβαν τον συρον καθ' υπνον την νυκτα και ειπεν αυτω φυλαξαι σεαυτον µηποτε λαλησης µετα ιακωβ πονηρα

25

και κατελαβεν λαβαν τον ιακωβ ιακωβ δε επηξεν την σκηνην αυτου εν τω ορει λαβαν δε εστησεν τους αδελφους αυτου εν τω ορει γαλααδ

26

ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ τι εποιησας ινα τι κρυφη απεδρας και εκλοποφορησας µε και απηγαγες τας θυγατερας µου ως αιχµαλωτιδας µαχαιρα

27

και ει ανηγγειλας µοι εξαπεστειλα αν σε µετ' ευφροσυνης και µετα µουσικων τυµπανων και κιθαρας

28

ουκ ηξιωθην καταφιλησαι τα παιδια µου και τας θυγατερας µου νυν δε αφρονως επραξας

29

και νυν ισχυει η χειρ µου κακοποιησαι σε ο δε θεος του πατρος σου εχθες ειπεν προς µε λεγων φυλαξαι σεαυτον µηποτε λαλησης µετα ιακωβ πονηρα

30

νυν ουν πεπορευσαι επιθυµια γαρ επεθυµησας απελθειν εις τον οικον του πατρος σου ινα τι εκλεψας τους θεους µου

31

αποκριθεις δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν ειπα γαρ µηποτε αφελης τας θυγατερας σου απ' εµου και παντα τα εµα

32

επιγνωθι τι εστιν των σων παρ' εµοι και λαβε και ουκ επεγνω παρ' αυτω ουθεν και ειπεν αυτω ιακωβ παρ' ω εαν ευρης τους θεους σου ου ζησεται εναντιον των αδελφων ηµ
ων ουκ ηδει δε ιακωβ οτι ραχηλ η γυνη αυτου εκλεψεν αυτους

33

εισελθων δε λαβαν ηρευνησεν εις τον οικον λειας και ουχ ευρεν και εξελθων εκ του οικου λειας ηρευνησεν τον οικον ιακωβ και εν τω οικω των δυο παιδισκων και ουχ ευρεν
εισηλθεν δε και εις τον οικον ραχηλ

34

ραχηλ δε ελαβεν τα ειδωλα και ενεβαλεν αυτα εις τα σαγµατα της καµηλου και επεκαθισεν αυτοις

35

και ειπεν τω πατρι αυτης µη βαρεως φερε κυριε ου δυναµαι αναστηναι ενωπιον σου οτι το κατ' εθισµον των γυναικων µοι εστιν ηρευνησεν δε λαβαν εν ολω τω οικω και ουχ
ευρεν τα ειδωλα

36

ωργισθη δε ιακωβ και εµαχεσατο τω λαβαν αποκριθεις δε ιακωβ ειπεν τω λαβαν τι το αδικηµα µου και τι το αµαρτηµα µου οτι κατεδιωξας οπισω µου

37

και οτι ηρευνησας παντα τα σκευη µου τι ευρες απο παντων των σκευων του οικου σου θες ωδε εναντιον των αδελφων µου και των αδελφων σου και ελεγξατωσαν ανα µεσον
των δυο ηµων

38

ταυτα µοι εικοσι ετη εγω ειµι µετα σου τα προβατα σου και αι αιγες σου ουκ ητεκνωθησαν κριους των προβατων σου ου κατεφαγον

39

θηριαλωτον ουκ ανενηνοχα σοι εγω απετιννυον παρ' εµαυτου κλεµµατα ηµερας και κλεµµατα νυκτος

40

εγινοµην της ηµερας συγκαιοµενος τω καυµατι και παγετω της νυκτος και αφιστατο ο υπνος απο των οφθαλµων µου

41

ταυτα µοι εικοσι ετη εγω ειµι εν τη οικια σου εδουλευσα σοι δεκα τεσσαρα ετη αντι των δυο θυγατερων σου και εξ ετη εν τοις προβατοις σου και παρελογισω τον µισθον µου
δεκα αµνασιν

42

ει µη ο θεος του πατρος µου αβρααµ και ο φοβος ισαακ ην µοι νυν αν κενον µε εξαπεστειλας την ταπεινωσιν µου και τον κοπον των χειρων µου ειδεν ο θεος και ηλεγξεν σε εχ
θες

43

αποκριθεις δε λαβαν ειπεν τω ιακωβ αι θυγατερες θυγατερες µου και οι υιοι υιοι µου και τα κτηνη κτηνη µου και παντα οσα συ ορας εµα εστιν και των θυγατερων µου τι ποι
ησω ταυταις σηµερον η τοις τεκνοις αυτων οις ετεκον

44

νυν ουν δευρο διαθωµεθα διαθηκην εγω και συ και εσται εις µαρτυριον ανα µεσον εµου και σου ειπεν δε αυτω ιδου ουθεις µεθ' ηµων εστιν ιδε ο θεος µαρτυς ανα µεσον εµου
και σου

45

λαβων δε ιακωβ λιθον εστησεν αυτον στηλην
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46

ειπεν δε ιακωβ τοις αδελφοις αυτου συλλεγετε λιθους και συνελεξαν λιθους και εποιησαν βουνον και εφαγον και επιον εκει επι του βουνου και ειπεν αυτω λαβαν ο βουνος ουτ
ος µαρτυρει ανα µεσον εµου και σου σηµερον

47

και εκαλεσεν αυτον λαβαν βουνος της µαρτυριας ιακωβ δε εκαλεσεν αυτον βουνος µαρτυς

48

ειπεν δε λαβαν τω ιακωβ ιδου ο βουνος ουτος και η στηλη αυτη ην εστησα ανα µεσον εµου και σου µαρτυρει ο βουνος ουτος και µαρτυρει η στηλη αυτη δια τουτο εκληθη το
ονοµα αυτου βουνος µαρτυρει

49

και η ορασις ην ειπεν επιδοι ο θεος ανα µεσον εµου και σου οτι αποστησοµεθα ετερος απο του ετερου

50

ει ταπεινωσεις τας θυγατερας µου ει ληµψη γυναικας επι ταις θυγατρασιν µου ορα ουθεις µεθ' ηµων εστιν

52

εαν τε γαρ εγω µη διαβω προς σε µηδε συ διαβης προς µε τον βουνον τουτον και την στηλην ταυτην επι κακια

53

ο θεος αβρααµ και ο θεος ναχωρ κρινει ανα µεσον ηµων και ωµοσεν ιακωβ κατα του φοβου του πατρος αυτου ισαακ

54

και εθυσεν ιακωβ θυσιαν εν τω ορει και εκαλεσεν τους αδελφους αυτου και εφαγον και επιον και εκοιµηθησαν εν τω ορει

1

αναστας δε λαβαν το πρωι κατεφιλησεν τους υιους αυτου και τας θυγατερας αυτου και ευλογησεν αυτους και αποστραφεις λαβαν απηλθεν εις τον τοπον αυτου

2

και ιακωβ απηλθεν εις την εαυτου οδον και αναβλεψας ειδεν παρεµβολην θεου παρεµβεβληκυιαν και συνηντησαν αυτω οι αγγελοι του θεου

3

ειπεν δε ιακωβ ηνικα ειδεν αυτους παρεµβολη θεου αυτη και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου παρεµβολαι

4

απεστειλεν δε ιακωβ αγγελους εµπροσθεν αυτου προς ησαυ τον αδελφον αυτου εις γην σηιρ εις χωραν εδωµ

5

και ενετειλατο αυτοις λεγων ουτως ερειτε τω κυριω µου ησαυ ουτως λεγει ο παις σου ιακωβ µετα λαβαν παρωκησα και εχρονισα εως του νυν

6

και εγενοντο µοι βοες και ονοι και προβατα και παιδες και παιδισκαι και απεστειλα αναγγειλαι τω κυριω µου ησαυ ινα ευρη ο παις σου χαριν εναντιον σου

7

και ανεστρεψαν οι αγγελοι προς ιακωβ λεγοντες ηλθοµεν προς τον αδελφον σου ησαυ και ιδου αυτος ερχεται εις συναντησιν σοι και τετρακοσιοι ανδρες µετ' αυτου

8

εφοβηθη δε ιακωβ σφοδρα και ηπορειτο και διειλεν τον λαον τον µετ' αυτου και τους βοας και τα προβατα εις δυο παρεµβολας

9

και ειπεν ιακωβ εαν ελθη ησαυ εις παρεµβολην µιαν και εκκοψη αυτην εσται η παρεµβολη η δευτερα εις το σωζεσθαι

10

ειπεν δε ιακωβ ο θεος του πατρος µου αβρααµ και ο θεος του πατρος µου ισαακ κυριε ο ειπας µοι αποτρεχε εις την γην της γενεσεως σου και ευ σε ποιησω

11

ικανουται µοι απο πασης δικαιοσυνης και απο πασης αληθειας ης εποιησας τω παιδι σου εν γαρ τη ραβδω µου διεβην τον ιορδανην τουτον νυν δε γεγονα εις δυο παρεµβολας

12

εξελου µε εκ χειρος του αδελφου µου ησαυ οτι φοβουµαι εγω αυτον µηποτε ελθων παταξη µε και µητερα επι τεκνοις

13

συ δε ειπας καλως ευ σε ποιησω και θησω το σπερµα σου ως την αµµον της θαλασσης η ουκ αριθµηθησεται απο του πληθους

14

και εκοιµηθη εκει την νυκτα εκεινην και ελαβεν ων εφερεν δωρα και εξαπεστειλεν ησαυ τω αδελφω αυτου

15

αιγας διακοσιας τραγους εικοσι προβατα διακοσια κριους εικοσι

16

καµηλους θηλαζουσας και τα παιδια αυτων τριακοντα βοας τεσσαρακοντα ταυρους δεκα ονους εικοσι και πωλους δεκα

17

και εδωκεν δια χειρος τοις παισιν αυτου ποιµνιον κατα µονας ειπεν δε τοις παισιν αυτου προπορευεσθε εµπροσθεν µου και διαστηµα ποιειτε ανα µεσον ποιµνης και ποιµνης

18

και ενετειλατο τω πρωτω λεγων εαν σοι συναντηση ησαυ ο αδελφος µου και ερωτα σε λεγων τινος ει και που πορευη και τινος ταυτα τα προπορευοµενα σου

19

ερεις του παιδος σου ιακωβ δωρα απεσταλκεν τω κυριω µου ησαυ και ιδου αυτος οπισω ηµων

20

και ενετειλατο τω πρωτω και τω δευτερω και τω τριτω και πασι τοις προπορευοµενοις οπισω των ποιµνιων τουτων λεγων κατα το ρηµα τουτο λαλησατε ησαυ εν τω ευρειν
υµας αυτον

21

και ερειτε ιδου ο παις σου ιακωβ παραγινεται οπισω ηµων ειπεν γαρ εξιλασοµαι το προσωπον αυτου εν τοις δωροις τοις προπορευοµενοις αυτου και µετα τουτο οψοµαι το πρ
οσωπον αυτου ισως γαρ προσδεξεται το προσωπον µου

22

και παρεπορευοντο τα δωρα κατα προσωπον αυτου αυτος δε εκοιµηθη την νυκτα εκεινην εν τη παρεµβολη

23

αναστας δε την νυκτα εκεινην ελαβεν τας δυο γυναικας και τας δυο παιδισκας και τα ενδεκα παιδια αυτου και διεβη την διαβασιν του ιαβοκ
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24

και ελαβεν αυτους και διεβη τον χειµαρρουν και διεβιβασεν παντα τα αυτου

25

υπελειφθη δε ιακωβ µονος και επαλαιεν ανθρωπος µετ' αυτου εως πρωι

26

ειδεν δε οτι ου δυναται προς αυτον και ηψατο του πλατους του µηρου αυτου και εναρκησεν το πλατος του µηρου ιακωβ εν τω παλαιειν αυτον µετ' αυτου

27

και ειπεν αυτω αποστειλον µε ανεβη γαρ ο ορθρος ο δε ειπεν ου µη σε αποστειλω εαν µη µε ευλογησης

28

ειπεν δε αυτω τι το ονοµα σου εστιν ο δε ειπεν ιακωβ

29

ειπεν δε αυτω ου κληθησεται ετι το ονοµα σου ιακωβ αλλα ισραηλ εσται το ονοµα σου οτι ενισχυσας µετα θεου και µετα ανθρωπων δυνατος

30

ηρωτησεν δε ιακωβ και ειπεν αναγγειλον µοι το ονοµα σου και ειπεν ινα τι τουτο ερωτας το ονοµα µου και ηυλογησεν αυτον εκει

31

και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εκεινου ειδος θεου ειδον γαρ θεον προσωπον προς προσωπον και εσωθη µου η ψυχη

32

ανετειλεν δε αυτω ο ηλιος ηνικα παρηλθεν το ειδος του θεου αυτος δε επεσκαζεν τω µηρω αυτου

33

ενεκεν τουτου ου µη φαγωσιν οι υιοι ισραηλ το νευρον ο εναρκησεν ο εστιν επι του πλατους του µηρου εως της ηµερας ταυτης οτι ηψατο του πλατους του µηρου ιακωβ του ν
ευρου και εναρκησεν

1

αναβλεψας δε ιακωβ ειδεν και ιδου ησαυ ο αδελφος αυτου ερχοµενος και τετρακοσιοι ανδρες µετ' αυτου και επιδιειλεν ιακωβ τα παιδια επι λειαν και ραχηλ και τας δυο παιδ
ισκας

2

και εποιησεν τας δυο παιδισκας και τους υιους αυτων εν πρωτοις και λειαν και τα παιδια αυτης οπισω και ραχηλ και ιωσηφ εσχατους

3

αυτος δε προηλθεν εµπροσθεν αυτων και προσεκυνησεν επι την γην επτακις εως του εγγισαι του αδελφου αυτου

4

και προσεδραµεν ησαυ εις συναντησιν αυτω και περιλαβων αυτον εφιλησεν και προσεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και εκλαυσαν αµφοτεροι

5

και αναβλεψας ειδεν τας γυναικας και τα παιδια και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν ο δε ειπεν τα παιδια οις ηλεησεν ο θεος τον παιδα σου

6

και προσηγγισαν αι παιδισκαι και τα τεκνα αυτων και προσεκυνησαν

7

και προσηγγισεν λεια και τα τεκνα αυτης και προσεκυνησαν και µετα ταυτα προσηγγισεν ραχηλ και ιωσηφ και προσεκυνησαν

8

και ειπεν τι ταυτα σοι εστιν πασαι αι παρεµβολαι αυται αις απηντηκα ο δε ειπεν ινα ευρη ο παις σου χαριν εναντιον σου κυριε

9

ειπεν δε ησαυ εστιν µοι πολλα αδελφε εστω σοι τα σα

10

ειπεν δε ιακωβ ει ευρηκα χαριν εναντιον σου δεξαι τα δωρα δια των εµων χειρων ενεκεν τουτου ειδον το προσωπον σου ως αν τις ιδοι προσωπον θεου και ευδοκησεις µε

11

λαβε τας ευλογιας µου ας ηνεγκα σοι οτι ηλεησεν µε ο θεος και εστιν µοι παντα και εβιασατο αυτον και ελαβεν

12

και ειπεν απαραντες πορευσοµεθα επ' ευθειαν

13

ειπεν δε αυτω ο κυριος µου γινωσκει οτι τα παιδια απαλωτερα και τα προβατα και αι βοες λοχευονται επ' εµε εαν ουν καταδιωξω αυτους ηµεραν µιαν αποθανουνται παντα τ
α κτηνη

14

προελθετω ο κυριος µου εµπροσθεν του παιδος εγω δε ενισχυσω εν τη οδω κατα σχολην της πορευσεως της εναντιον µου και κατα ποδα των παιδαριων εως του µε ελθειν πρ
ος τον κυριον µου εις σηιρ

15

ειπεν δε ησαυ καταλειψω µετα σου απο του λαου του µετ' εµου ο δε ειπεν ινα τι τουτο ικανον οτι ευρον χαριν εναντιον σου κυριε

16

απεστρεψεν δε ησαυ εν τη ηµερα εκεινη εις την οδον αυτου εις σηιρ

17

και ιακωβ απαιρει εις σκηνας και εποιησεν εαυτω εκει οικιας και τοις κτηνεσιν αυτου εποιησεν σκηνας δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου σκηναι

18

και ηλθεν ιακωβ εις σαληµ πολιν σικιµων η εστιν εν γη χανααν οτε ηλθεν εκ της µεσοποταµιας συριας και παρενεβαλεν κατα προσωπον της πολεως

19

και εκτησατο την µεριδα του αγρου ου εστησεν εκει την σκηνην αυτου παρα εµµωρ πατρος συχεµ εκατον αµνων

20

και εστησεν εκει θυσιαστηριον και επεκαλεσατο τον θεον ισραηλ

1

εξηλθεν δε δινα η θυγατηρ λειας ην ετεκεν τω ιακωβ καταµαθειν τας θυγατερας των εγχωριων
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2

και ειδεν αυτην συχεµ ο υιος εµµωρ ο χορραιος ο αρχων της γης και λαβων αυτην εκοιµηθη µετ' αυτης και εταπεινωσεν αυτην

3

και προσεσχεν τη ψυχη δινας της θυγατρος ιακωβ και ηγαπησεν την παρθενον και ελαλησεν κατα την διανοιαν της παρθενου αυτη

4

ειπεν δε συχεµ προς εµµωρ τον πατερα αυτου λεγων λαβε µοι την παιδισκην ταυτην εις γυναικα

5

ιακωβ δε ηκουσεν οτι εµιανεν ο υιος εµµωρ διναν την θυγατερα αυτου οι δε υιοι αυτου ησαν µετα των κτηνων αυτου εν τω πεδιω παρεσιωπησεν δε ιακωβ εως του ελθειν αυ
τους

6

εξηλθεν δε εµµωρ ο πατηρ συχεµ προς ιακωβ λαλησαι αυτω

7

οι δε υιοι ιακωβ ηλθον εκ του πεδιου ως δε ηκουσαν κατενυχθησαν οι ανδρες και λυπηρον ην αυτοις σφοδρα οτι ασχηµον εποιησεν εν ισραηλ κοιµηθεις µετα της θυγατρος ια
κωβ και ουχ ουτως εσται

8

και ελαλησεν εµµωρ αυτοις λεγων συχεµ ο υιος µου προειλατο τη ψυχη την θυγατερα υµων δοτε ουν αυτην αυτω γυναικα

9

επιγαµβρευσασθε ηµιν τας θυγατερας υµων δοτε ηµιν και τας θυγατερας ηµων λαβετε τοις υιοις υµων

10

και εν ηµιν κατοικειτε και η γη ιδου πλατεια εναντιον υµων κατοικειτε και εµπορευεσθε επ' αυτης και εγκτησασθε εν αυτη

11

ειπεν δε συχεµ προς τον πατερα αυτης και προς τους αδελφους αυτης ευροιµι χαριν εναντιον υµων και ο εαν ειπητε δωσοµεν

12

πληθυνατε την φερνην σφοδρα και δωσω καθοτι αν ειπητε µοι και δωσετε µοι την παιδα ταυτην εις γυναικα

13

απεκριθησαν δε οι υιοι ιακωβ τω συχεµ και εµµωρ τω πατρι αυτου µετα δολου και ελαλησαν αυτοις οτι εµιαναν διναν την αδελφην αυτων

14

και ειπαν αυτοις συµεων και λευι οι αδελφοι δινας υιοι δε λειας ου δυνησοµεθα ποιησαι το ρηµα τουτο δουναι την αδελφην ηµων ανθρωπω ος εχει ακροβυστιαν εστιν γαρ ον
ειδος ηµιν

15

εν τουτω οµοιωθησοµεθα υµιν και κατοικησοµεν εν υµιν εαν γενησθε ως ηµεις και υµεις εν τω περιτµηθηναι υµων παν αρσενικον

16

και δωσοµεν τας θυγατερας ηµων υµιν και απο των θυγατερων υµων ληµψοµεθα ηµιν γυναικας και οικησοµεν παρ' υµιν και εσοµεθα ως γενος εν

17

εαν δε µη εισακουσητε ηµων του περιτεµνεσθαι λαβοντες τας θυγατερας ηµων απελευσοµεθα

18

και ηρεσαν οι λογοι εναντιον εµµωρ και εναντιον συχεµ του υιου εµµωρ

19

και ουκ εχρονισεν ο νεανισκος του ποιησαι το ρηµα τουτο ενεκειτο γαρ τη θυγατρι ιακωβ αυτος δε ην ενδοξοτατος παντων των εν τω οικω του πατρος αυτου

20

ηλθεν δε εµµωρ και συχεµ ο υιος αυτου προς την πυλην της πολεως αυτων και ελαλησαν προς τους ανδρας της πολεως αυτων λεγοντες

21

οι ανθρωποι ουτοι ειρηνικοι εισιν µεθ' ηµων οικειτωσαν επι της γης και εµπορευεσθωσαν αυτην η δε γη ιδου πλατεια εναντιον αυτων τας θυγατερας αυτων ληµψοµεθα ηµιν
γυναικας και τας θυγατερας ηµων δωσοµεν αυτοις

22

µονον εν τουτω οµοιωθησονται ηµιν οι ανθρωποι του κατοικειν µεθ' ηµων ωστε ειναι λαον ενα εν τω περιτεµνεσθαι ηµων παν αρσενικον καθα και αυτοι περιτετµηνται

23

και τα κτηνη αυτων και τα υπαρχοντα αυτων και τα τετραποδα ουχ ηµων εσται µονον εν τουτω οµοιωθωµεν αυτοις και οικησουσιν µεθ' ηµων

24

και εισηκουσαν εµµωρ και συχεµ του υιου αυτου παντες οι εκπορευοµενοι την πυλην της πολεως αυτων και περιετεµοντο την σαρκα της ακροβυστιας αυτων πας αρσην

25

εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη οτε ησαν εν τω πονω ελαβον οι δυο υιοι ιακωβ συµεων και λευι οι αδελφοι δινας εκαστος την µαχαιραν αυτου και εισηλθον εις την πολιν ασ
φαλως και απεκτειναν παν αρσενικον

26

τον τε εµµωρ και συχεµ τον υιον αυτου απεκτειναν εν στοµατι µαχαιρας και ελαβον την διναν εκ του οικου του συχεµ και εξηλθον

27

οι δε υιοι ιακωβ εισηλθον επι τους τραυµατιας και διηρπασαν την πολιν εν η εµιαναν διναν την αδελφην αυτων

28

και τα προβατα αυτων και τους βοας αυτων και τους ονους αυτων οσα τε ην εν τη πολει και οσα ην εν τω πεδιω ελαβον

29

και παντα τα σωµατα αυτων και πασαν την αποσκευην αυτων και τας γυναικας αυτων ηχµαλωτευσαν και διηρπασαν οσα τε ην εν τη πολει και οσα ην εν ταις οικιαις

30

ειπεν δε ιακωβ συµεων και λευι µισητον µε πεποιηκατε ωστε πονηρον µε ειναι πασιν τοις κατοικουσιν την γην εν τε τοις χαναναιοις και τοις φερεζαιοις εγω δε ολιγοστος ειµι
εν αριθµω και συναχθεντες επ' εµε συγκοψουσιν µε και εκτριβησοµαι εγω και ο οικος µου
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31

οι δε ειπαν αλλ' ωσει πορνη χρησωνται τη αδελφη ηµων

1

ειπεν δε ο θεος προς ιακωβ αναστας αναβηθι εις τον τοπον βαιθηλ και οικει εκει και ποιησον εκει θυσιαστηριον τω θεω τω οφθεντι σοι εν τω αποδιδρασκειν σε απο προσωπο
υ ησαυ του αδελφου σου

2

ειπεν δε ιακωβ τω οικω αυτου και πασιν τοις µετ' αυτου αρατε τους θεους τους αλλοτριους τους µεθ' υµων εκ µεσου υµων και καθαρισασθε και αλλαξατε τας στολας υµων

3

και ανασταντες αναβωµεν εις βαιθηλ και ποιησωµεν εκει θυσιαστηριον τω θεω τω επακουσαντι µοι εν ηµερα θλιψεως ος ην µετ' εµου και διεσωσεν µε εν τη οδω η επορευθη
ν

4

και εδωκαν τω ιακωβ τους θεους τους αλλοτριους οι ησαν εν ταις χερσιν αυτων και τα ενωτια τα εν τοις ωσιν αυτων και κατεκρυψεν αυτα ιακωβ υπο την τερεµινθον την εν
σικιµοις και απωλεσεν αυτα εως της σηµερον ηµερας

5

και εξηρεν ισραηλ εκ σικιµων και εγενετο φοβος θεου επι τας πολεις τας κυκλω αυτων και ου κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ

6

ηλθεν δε ιακωβ εις λουζα η εστιν εν γη χανααν η εστιν βαιθηλ αυτος και πας ο λαος ος ην µετ' αυτου

7

και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου βαιθηλ εκει γαρ επεφανη αυτω ο θεος εν τω αποδιδρασκειν αυτον απο προσωπου ησαυ του αδελφου αυ
του

8

απεθανεν δε δεββωρα η τροφος ρεβεκκας κατωτερον βαιθηλ υπο την βαλανον και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα αυτης βαλανος πενθους

9

ωφθη δε ο θεος ιακωβ ετι εν λουζα οτε παρεγενετο εκ µεσοποταµιας της συριας και ηυλογησεν αυτον ο θεος

10

και ειπεν αυτω ο θεος το ονοµα σου ιακωβ ου κληθησεται ετι ιακωβ αλλ' ισραηλ εσται το ονοµα σου

11

ειπεν δε αυτω ο θεος εγω ο θεος σου αυξανου και πληθυνου εθνη και συναγωγαι εθνων εσονται εκ σου και βασιλεις εκ της οσφυος σου εξελευσονται

12

και την γην ην δεδωκα αβρααµ και ισαακ σοι δεδωκα αυτην σοι εσται και τω σπερµατι σου µετα σε δωσω την γην ταυτην

13

ανεβη δε ο θεος απ' αυτου εκ του τοπου ου ελαλησεν µετ' αυτου

14

και εστησεν ιακωβ στηλην εν τω τοπω ω ελαλησεν µετ' αυτου στηλην λιθινην και εσπεισεν επ' αυτην σπονδην και επεχεεν επ' αυτην ελαιον

15

και εκαλεσεν ιακωβ το ονοµα του τοπου εν ω ελαλησεν µετ' αυτου εκει ο θεος βαιθηλ

16

απαρας δε ιακωβ εκ βαιθηλ επηξεν την σκηνην αυτου επεκεινα του πυργου γαδερ εγενετο δε ηνικα ηγγισεν χαβραθα εις γην ελθειν εφραθα ετεκεν ραχηλ και εδυστοκησεν εν
τω τοκετω

17

εγενετο δε εν τω σκληρως αυτην τικτειν ειπεν αυτη η µαια θαρσει και γαρ ουτος σοι εστιν υιος

18

εγενετο δε εν τω αφιεναι αυτην την ψυχην απεθνησκεν γαρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου υιος οδυνης µου ο δε πατηρ εκαλεσεν αυτον βενιαµιν

19

απεθανεν δε ραχηλ και εταφη εν τη οδω εφραθα αυτη εστιν βηθλεεµ

20

και εστησεν ιακωβ στηλην επι του µνηµειου αυτης αυτη εστιν στηλη µνηµειου ραχηλ εως της σηµερον ηµερας

22

εγενετο δε ηνικα κατωκησεν ισραηλ εν τη γη εκεινη επορευθη ρουβην και εκοιµηθη µετα βαλλας της παλλακης του πατρος αυτου και ηκουσεν ισραηλ και πονηρον εφανη εν
αντιον αυτου ησαν δε οι υιοι ιακωβ δωδεκα

23

υιοι λειας πρωτοτοκος ιακωβ ρουβην συµεων λευι ιουδας ισσαχαρ ζαβουλων

24

υιοι δε ραχηλ ιωσηφ και βενιαµιν

25

υιοι δε βαλλας παιδισκης ραχηλ δαν και νεφθαλι

26

υιοι δε ζελφας παιδισκης λειας γαδ και ασηρ ουτοι υιοι ιακωβ οι εγενοντο αυτω εν µεσοποταµια της συριας

27

ηλθεν δε ιακωβ προς ισαακ τον πατερα αυτου εις µαµβρη εις πολιν του πεδιου αυτη εστιν χεβρων εν γη χανααν ου παρωκησεν αβρααµ και ισαακ

28

εγενοντο δε αι ηµεραι ισαακ ας εζησεν ετη εκατον ογδοηκοντα

29

και εκλιπων απεθανεν και προσετεθη προς το γενος αυτου πρεσβυτερος και πληρης ηµερων και εθαψαν αυτον ησαυ και ιακωβ οι υιοι αυτου
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1

αυται δε αι γενεσεις ησαυ αυτος εστιν εδωµ

2

ησαυ δε ελαβεν γυναικας εαυτω απο των θυγατερων των χαναναιων την αδα θυγατερα αιλων του χετταιου και την ελιβεµα θυγατερα ανα του υιου σεβεγων του ευαιου

3

και την βασεµµαθ θυγατερα ισµαηλ αδελφην ναβαιωθ

4

ετεκεν δε αδα τω ησαυ τον ελιφας και βασεµµαθ ετεκεν τον ραγουηλ

5

και ελιβεµα ετεκεν τον ιεους και τον ιεγλοµ και τον κορε ουτοι υιοι ησαυ οι εγενοντο αυτω εν γη χανααν

6

ελαβεν δε ησαυ τας γυναικας αυτου και τους υιους και τας θυγατερας και παντα τα σωµατα του οικου αυτου και παντα τα υπαρχοντα και παντα τα κτηνη και παντα οσα εκτ
ησατο και οσα περιεποιησατο εν γη χανααν και επορευθη εκ γης χανααν απο προσωπου ιακωβ του αδελφου αυτου

7

ην γαρ αυτων τα υπαρχοντα πολλα του οικειν αµα και ουκ εδυνατο η γη της παροικησεως αυτων φερειν αυτους απο του πληθους των υπαρχοντων αυτων

8

ωκησεν δε ησαυ εν τω ορει σηιρ ησαυ αυτος εστιν εδωµ

9

αυται δε αι γενεσεις ησαυ πατρος εδωµ εν τω ορει σηιρ

10

και ταυτα τα ονοµατα των υιων ησαυ ελιφας υιος αδας γυναικος ησαυ και ραγουηλ υιος βασεµµαθ γυναικος ησαυ

11

εγενοντο δε υιοι ελιφας θαιµαν ωµαρ σωφαρ γοθοµ και κενεζ

12

θαµνα δε ην παλλακη ελιφας του υιου ησαυ και ετεκεν τω ελιφας τον αµαληκ ουτοι υιοι αδας γυναικος ησαυ

13

ουτοι δε υιοι ραγουηλ ναχοθ ζαρε σοµε και µοζε ουτοι ησαν υιοι βασεµµαθ γυναικος ησαυ

14

ουτοι δε ησαν υιοι ελιβεµας θυγατρος ανα του υιου σεβεγων γυναικος ησαυ ετεκεν δε τω ησαυ τον ιεους και τον ιεγλοµ και τον κορε

15

ουτοι ηγεµονες υιοι ησαυ υιοι ελιφας πρωτοτοκου ησαυ ηγεµων θαιµαν ηγεµων ωµαρ ηγεµων σωφαρ ηγεµων κενεζ

16

ηγεµων κορε ηγεµων γοθοµ ηγεµων αµαληκ ουτοι ηγεµονες ελιφας εν γη ιδουµαια ουτοι υιοι αδας

17

και ουτοι υιοι ραγουηλ υιου ησαυ ηγεµων ναχοθ ηγεµων ζαρε ηγεµων σοµε ηγεµων µοζε ουτοι ηγεµονες ραγουηλ εν γη εδωµ ουτοι υιοι βασεµµαθ γυναικος ησαυ

18

ουτοι δε υιοι ελιβεµας γυναικος ησαυ ηγεµων ιεους ηγεµων ιεγλοµ ηγεµων κορε ουτοι ηγεµονες ελιβεµας

19

ουτοι υιοι ησαυ και ουτοι ηγεµονες αυτων ουτοι εισιν υιοι εδωµ

20

ουτοι δε υιοι σηιρ του χορραιου του κατοικουντος την γην λωταν σωβαλ σεβεγων ανα

21

και δησων και ασαρ και ρισων ουτοι ηγεµονες του χορραιου του υιου σηιρ εν τη γη εδωµ

22

εγενοντο δε υιοι λωταν χορρι και αιµαν αδελφη δε λωταν θαµνα

23

ουτοι δε υιοι σωβαλ γωλων και µαναχαθ και γαιβηλ σωφ και ωµαν

24

και ουτοι υιοι σεβεγων αιε και ωναν ουτος εστιν ο ωνας ος ευρεν τον ιαµιν εν τη ερηµω οτε ενεµεν τα υποζυγια σεβεγων του πατρος αυτου

25

ουτοι δε υιοι ανα δησων και ελιβεµα θυγατηρ ανα

26

ουτοι δε υιοι δησων αµαδα και ασβαν και ιεθραν και χαρραν

27

ουτοι δε υιοι ασαρ βαλααν και ζουκαµ και ιωυκαµ και ουκαν

28

ουτοι δε υιοι ρισων ως και αραµ

29

ουτοι ηγεµονες χορρι ηγεµων λωταν ηγεµων σωβαλ ηγεµων σεβεγων ηγεµων ανα

30

ηγεµων δησων ηγεµων ασαρ ηγεµων ρισων ουτοι ηγεµονες χορρι εν ταις ηγεµονιαις αυτων εν γη εδωµ

31

και ουτοι οι βασιλεις οι βασιλευσαντες εν εδωµ προ του βασιλευσαι βασιλεα εν ισραηλ

32

και εβασιλευσεν εν εδωµ βαλακ υιος του βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα

33

απεθανεν δε βαλακ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ιωβαβ υιος ζαρα εκ βοσορρας
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34

απεθανεν δε ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ασοµ εκ της γης θαιµανων

35

απεθανεν δε ασοµ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ ο εκκοψας µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ

36

απεθανεν δε αδαδ και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαµαλα εκ µασεκκας

37

απεθανεν δε σαµαλα και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαουλ εκ ροωβωθ της παρα ποταµον

38

απεθανεν δε σαουλ και εβασιλευσεν αντ' αυτου βαλαεννων υιος αχοβωρ

39

απεθανεν δε βαλαεννων υιος αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αραδ υιος βαραδ και ονοµα τη πολει αυτου φογωρ ονοµα δε τη γυναικι αυτου µαιτεβεηλ θυγατηρ µατραιθ υ
ιου µαιζοοβ

40

ταυτα τα ονοµατα των ηγεµονων ησαυ εν ταις φυλαις αυτων κατα τοπον αυτων εν ταις χωραις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων ηγεµων θαµνα ηγεµων γωλα ηγεµων ιεθερ

41

ηγεµων ελιβεµας ηγεµων ηλας ηγεµων φινων

42

ηγεµων κενεζ ηγεµων θαιµαν ηγεµων µαζαρ

43

ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ζαφωιµ ουτοι ηγεµονες εδωµ εν ταις κατωκοδοµηµεναις εν τη γη της κτησεως αυτων ουτος ησαυ πατηρ εδωµ

1

κατωκει δε ιακωβ εν τη γη ου παρωκησεν ο πατηρ αυτου εν γη χανααν

2

αυται δε αι γενεσεις ιακωβ ιωσηφ δεκα επτα ετων ην ποιµαινων µετα των αδελφων αυτου τα προβατα ων νεος µετα των υιων βαλλας και µετα των υιων ζελφας των γυναικω
ν του πατρος αυτου κατηνεγκεν δε ιωσηφ ψογον πονηρον προς ισραηλ τον πατερα αυτων

3

ιακωβ δε ηγαπα τον ιωσηφ παρα παντας τους υιους αυτου οτι υιος γηρους ην αυτω εποιησεν δε αυτω χιτωνα ποικιλον

4

ιδοντες δε οι αδελφοι αυτου οτι αυτον ο πατηρ φιλει εκ παντων των υιων αυτου εµισησαν αυτον και ουκ εδυναντο λαλειν αυτω ουδεν ειρηνικον

5

ενυπνιασθεις δε ιωσηφ ενυπνιον απηγγειλεν αυτο τοις αδελφοις αυτου

6

και ειπεν αυτοις ακουσατε του ενυπνιου τουτου ου ενυπνιασθην

7

ωµην ηµας δεσµευειν δραγµατα εν µεσω τω πεδιω και ανεστη το εµον δραγµα και ωρθωθη περιστραφεντα δε τα δραγµατα υµων προσεκυνησαν το εµον δραγµα

8

ειπαν δε αυτω οι αδελφοι µη βασιλευων βασιλευσεις εφ' ηµας η κυριευων κυριευσεις ηµων και προσεθεντο ετι µισειν αυτον ενεκεν των ενυπνιων αυτου και ενεκεν των ρηµα
των αυτου

9

ειδεν δε ενυπνιον ετερον και διηγησατο αυτο τω πατρι αυτου και τοις αδελφοις αυτου και ειπεν ιδου ενυπνιασαµην ενυπνιον ετερον ωσπερ ο ηλιος και η σεληνη και ενδεκα α
στερες προσεκυνουν µε

10

και επετιµησεν αυτω ο πατηρ αυτου και ειπεν αυτω τι το ενυπνιον τουτο ο ενυπνιασθης αρα γε ελθοντες ελευσοµεθα εγω τε και η µητηρ σου και οι αδελφοι σου προσκυνησαι
σοι επι την γην

11

εζηλωσαν δε αυτον οι αδελφοι αυτου ο δε πατηρ αυτου διετηρησεν το ρηµα

12

επορευθησαν δε οι αδελφοι αυτου βοσκειν τα προβατα του πατρος αυτων εις συχεµ

13

και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ ουχ οι αδελφοι σου ποιµαινουσιν εν συχεµ δευρο αποστειλω σε προς αυτους ειπεν δε αυτω ιδου εγω

14

ειπεν δε αυτω ισραηλ πορευθεις ιδε ει υγιαινουσιν οι αδελφοι σου και τα προβατα και αναγγειλον µοι και απεστειλεν αυτον εκ της κοιλαδος της χεβρων και ηλθεν εις συχεµ

15

και ευρεν αυτον ανθρωπος πλανωµενον εν τω πεδιω ηρωτησεν δε αυτον ο ανθρωπος λεγων τι ζητεις

16

ο δε ειπεν τους αδελφους µου ζητω αναγγειλον µοι που βοσκουσιν

17

ειπεν δε αυτω ο ανθρωπος απηρκασιν εντευθεν ηκουσα γαρ αυτων λεγοντων πορευθωµεν εις δωθαιµ και επορευθη ιωσηφ κατοπισθεν των αδελφων αυτου και ευρεν αυτους
εν δωθαιµ

18

προειδον δε αυτον µακροθεν προ του εγγισαι αυτον προς αυτους και επονηρευοντο του αποκτειναι αυτον

19

ειπαν δε εκαστος προς τον αδελφον αυτου ιδου ο ενυπνιαστης εκεινος ερχεται
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20

νυν ουν δευτε αποκτεινωµεν αυτον και ριψωµεν αυτον εις ενα των λακκων και ερουµεν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον και οψοµεθα τι εσται τα ενυπνια αυτου

21

ακουσας δε ρουβην εξειλατο αυτον εκ των χειρων αυτων και ειπεν ου παταξοµεν αυτον εις ψυχην

22

ειπεν δε αυτοις ρουβην µη εκχεητε αιµα εµβαλετε αυτον εις τον λακκον τουτον τον εν τη ερηµω χειρα δε µη επενεγκητε αυτω οπως εξεληται αυτον εκ των χειρων αυτων και
αποδω αυτον τω πατρι αυτου

23

εγενετο δε ηνικα ηλθεν ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου εξεδυσαν τον ιωσηφ τον χιτωνα τον ποικιλον τον περι αυτον

24

και λαβοντες αυτον ερριψαν εις τον λακκον ο δε λακκος κενος υδωρ ουκ ειχεν

25

εκαθισαν δε φαγειν αρτον και αναβλεψαντες τοις οφθαλµοις ειδον και ιδου οδοιποροι ισµαηλιται ηρχοντο εκ γαλααδ και αι καµηλοι αυτων εγεµον θυµιαµατων και ρητινης κ
αι στακτης επορευοντο δε καταγαγειν εις αιγυπτον

26

ειπεν δε ιουδας προς τους αδελφους αυτου τι χρησιµον εαν αποκτεινωµεν τον αδελφον ηµων και κρυψωµεν το αιµα αυτου

27

δευτε αποδωµεθα αυτον τοις ισµαηλιταις τουτοις αι δε χειρες ηµων µη εστωσαν επ' αυτον οτι αδελφος ηµων και σαρξ ηµων εστιν ηκουσαν δε οι αδελφοι αυτου

28

και παρεπορευοντο οι ανθρωποι οι µαδιηναιοι οι εµποροι και εξειλκυσαν και ανεβιβασαν τον ιωσηφ εκ του λακκου και απεδοντο τον ιωσηφ τοις ισµαηλιταις εικοσι χρυσων κ
αι κατηγαγον τον ιωσηφ εις αιγυπτον

29

ανεστρεψεν δε ρουβην επι τον λακκον και ουχ ορα τον ιωσηφ εν τω λακκω και διερρηξεν τα ιµατια αυτου

30

και ανεστρεψεν προς τους αδελφους αυτου και ειπεν το παιδαριον ουκ εστιν εγω δε που πορευοµαι ετι

31

λαβοντες δε τον χιτωνα του ιωσηφ εσφαξαν εριφον αιγων και εµολυναν τον χιτωνα τω αιµατι

32

και απεστειλαν τον χιτωνα τον ποικιλον και εισηνεγκαν τω πατρι αυτων και ειπαν τουτον ευροµεν επιγνωθι ει χιτων του υιου σου εστιν η ου

33

και επεγνω αυτον και ειπεν χιτων του υιου µου εστιν θηριον πονηρον κατεφαγεν αυτον θηριον ηρπασεν τον ιωσηφ

34

διερρηξεν δε ιακωβ τα ιµατια αυτου και επεθετο σακκον επι την οσφυν αυτου και επενθει τον υιον αυτου ηµερας πολλας

35

συνηχθησαν δε παντες οι υιοι αυτου και αι θυγατερες και ηλθον παρακαλεσαι αυτον και ουκ ηθελεν παρακαλεισθαι λεγων οτι καταβησοµαι προς τον υιον µου πενθων εις αδο
υ και εκλαυσεν αυτον ο πατηρ αυτου

36

οι δε µαδιηναιοι απεδοντο τον ιωσηφ εις αιγυπτον τω πετεφρη τω σπαδοντι φαραω αρχιµαγειρω

1

εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω κατεβη ιουδας απο των αδελφων αυτου και αφικετο εως προς ανθρωπον τινα οδολλαµιτην ω ονοµα ιρας

2

και ειδεν εκει ιουδας θυγατερα ανθρωπου χαναναιου η ονοµα σαυα και ελαβεν αυτην και εισηλθεν προς αυτην

3

και συλλαβουσα ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ηρ

4

και συλλαβουσα ετι ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αυναν

5

και προσθεισα ετι ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σηλωµ αυτη δε ην εν χασβι ηνικα ετεκεν αυτους

6

και ελαβεν ιουδας γυναικα ηρ τω πρωτοτοκω αυτου η ονοµα θαµαρ

7

εγενετο δε ηρ πρωτοτοκος ιουδα πονηρος εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον ο θεος

8

ειπεν δε ιουδας τω αυναν εισελθε προς την γυναικα του αδελφου σου και γαµβρευσαι αυτην και αναστησον σπερµα τω αδελφω σου

9

γνους δε αυναν οτι ουκ αυτω εσται το σπερµα εγινετο οταν εισηρχετο προς την γυναικα του αδελφου αυτου εξεχεεν επι την γην του µη δουναι σπερµα τω αδελφω αυτου

10

πονηρον δε εφανη εναντιον του θεου οτι εποιησεν τουτο και εθανατωσεν και τουτον

11

ειπεν δε ιουδας θαµαρ τη νυµφη αυτου καθου χηρα εν τω οικω του πατρος σου εως µεγας γενηται σηλωµ ο υιος µου ειπεν γαρ µηποτε αποθανη και ουτος ωσπερ οι αδελφοι α
υτου απελθουσα δε θαµαρ εκαθητο εν τω οικω του πατρος αυτης

12

επληθυνθησαν δε αι ηµεραι και απεθανεν σαυα η γυνη ιουδα και παρακληθεις ιουδας ανεβη επι τους κειροντας τα προβατα αυτου αυτος και ιρας ο ποιµην αυτου ο οδολλαµιτ
ης εις θαµνα
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13

και απηγγελη θαµαρ τη νυµφη αυτου λεγοντες ιδου ο πενθερος σου αναβαινει εις θαµνα κειραι τα προβατα αυτου

14

και περιελοµενη τα ιµατια της χηρευσεως αφ' εαυτης περιεβαλετο θεριστρον και εκαλλωπισατο και εκαθισεν προς ταις πυλαις αιναν η εστιν εν παροδω θαµνα ειδεν γαρ οτι
µεγας γεγονεν σηλωµ αυτος δε ουκ εδωκεν αυτην αυτω γυναικα

15

και ιδων αυτην ιουδας εδοξεν αυτην πορνην ειναι κατεκαλυψατο γαρ το προσωπον αυτης και ουκ επεγνω αυτην

16

εξεκλινεν δε προς αυτην την οδον και ειπεν αυτη εασον µε εισελθειν προς σε ου γαρ εγνω οτι η νυµφη αυτου εστιν η δε ειπεν τι µοι δωσεις εαν εισελθης προς µε

17

ο δε ειπεν εγω σοι αποστελω εριφον αιγων εκ των προβατων η δε ειπεν εαν δως αρραβωνα εως του αποστειλαι σε

18

ο δε ειπεν τινα τον αρραβωνα σοι δωσω η δε ειπεν τον δακτυλιον σου και τον ορµισκον και την ραβδον την εν τη χειρι σου και εδωκεν αυτη και εισηλθεν προς αυτην και εν γ
αστρι ελαβεν εξ αυτου

19

και αναστασα απηλθεν και περιειλατο το θεριστρον αφ' εαυτης και ενεδυσατο τα ιµατια της χηρευσεως αυτης

20

απεστειλεν δε ιουδας τον εριφον εξ αιγων εν χειρι του ποιµενος αυτου του οδολλαµιτου κοµισασθαι τον αρραβωνα παρα της γυναικος και ουχ ευρεν αυτην

21

επηρωτησεν δε τους ανδρας τους εκ του τοπου που εστιν η πορνη η γενοµενη εν αιναν επι της οδου και ειπαν ουκ ην ενταυθα πορνη

22

και απεστραφη προς ιουδαν και ειπεν ουχ ευρον και οι ανθρωποι οι εκ του τοπου λεγουσιν µη ειναι ωδε πορνην

23

ειπεν δε ιουδας εχετω αυτα αλλα µηποτε καταγελασθωµεν εγω µεν απεσταλκα τον εριφον τουτον συ δε ουχ ευρηκας

24

εγενετο δε µετα τριµηνον απηγγελη τω ιουδα λεγοντες εκπεπορνευκεν θαµαρ η νυµφη σου και ιδου εν γαστρι εχει εκ πορνειας ειπεν δε ιουδας εξαγαγετε αυτην και κατακαυθ
ητω

25

αυτη δε αγοµενη απεστειλεν προς τον πενθερον αυτης λεγουσα εκ του ανθρωπου τινος ταυτα εστιν εγω εν γαστρι εχω και ειπεν επιγνωθι τινος ο δακτυλιος και ο ορµισκος κα
ι η ραβδος αυτη

26

επεγνω δε ιουδας και ειπεν δεδικαιωται θαµαρ η εγω ου εινεκεν ουκ εδωκα αυτην σηλωµ τω υιω µου και ου προσεθετο ετι του γνωναι αυτην

27

εγενετο δε ηνικα ετικτεν και τηδε ην διδυµα εν τη γαστρι αυτης

28

εγενετο δε εν τω τικτειν αυτην ο εις προεξηνεγκεν την χειρα λαβουσα δε η µαια εδησεν επι την χειρα αυτου κοκκινον λεγουσα ουτος εξελευσεται προτερος

29

ως δε επισυνηγαγεν την χειρα και ευθυς εξηλθεν ο αδελφος αυτου η δε ειπεν τι διεκοπη δια σε φραγµος και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρες

30

και µετα τουτο εξηλθεν ο αδελφος αυτου εφ' ω ην επι τη χειρι αυτου το κοκκινον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ζαρα

1

ιωσηφ δε κατηχθη εις αιγυπτον και εκτησατο αυτον πετεφρης ο ευνουχος φαραω αρχιµαγειρος ανηρ αιγυπτιος εκ χειρος ισµαηλιτων οι κατηγαγον αυτον εκει

2

και ην κυριος µετα ιωσηφ και ην ανηρ επιτυγχανων και εγενετο εν τω οικω παρα τω κυριω τω αιγυπτιω

3

ηδει δε ο κυριος αυτου οτι κυριος µετ' αυτου και οσα αν ποιη κυριος ευοδοι εν ταις χερσιν αυτου

4

και ευρεν ιωσηφ χαριν εναντιον του κυριου αυτου ευηρεστει δε αυτω και κατεστησεν αυτον επι του οικου αυτου και παντα οσα ην αυτω εδωκεν δια χειρος ιωσηφ

5

εγενετο δε µετα το κατασταθηναι αυτον επι του οικου αυτου και επι παντα οσα ην αυτω και ηυλογησεν κυριος τον οικον του αιγυπτιου δια ιωσηφ και εγενηθη ευλογια κυριο
υ εν πασιν τοις υπαρχουσιν αυτω εν τω οικω και εν τω αγρω

6

και επετρεψεν παντα οσα ην αυτω εις χειρας ιωσηφ και ουκ ηδει των καθ' εαυτον ουδεν πλην του αρτου ου ησθιεν αυτος και ην ιωσηφ καλος τω ειδει και ωραιος τη οψει σφ
οδρα

7

και εγενετο µετα τα ρηµατα ταυτα και επεβαλεν η γυνη του κυριου αυτου τους οφθαλµους αυτης επι ιωσηφ και ειπεν κοιµηθητι µετ' εµου

8

ο δε ουκ ηθελεν ειπεν δε τη γυναικι του κυριου αυτου ει ο κυριος µου ου γινωσκει δι' εµε ουδεν εν τω οικω αυτου και παντα οσα εστιν αυτω εδωκεν εις τας χειρας µου

9

και ουχ υπερεχει εν τη οικια ταυτη ουθεν εµου ουδε υπεξηρηται απ' εµου ουδεν πλην σου δια το σε γυναικα αυτου ειναι και πως ποιησω το ρηµα το πονηρον τουτο και αµαρτ
ησοµαι εναντιον του θεου

10

ηνικα δε ελαλει τω ιωσηφ ηµεραν εξ ηµερας και ουχ υπηκουσεν αυτη καθευδειν µετ' αυτης του συγγενεσθαι αυτη

11

εγενετο δε τοιαυτη τις ηµερα εισηλθεν ιωσηφ εις την οικιαν ποιειν τα εργα αυτου και ουθεις ην των εν τη οικια εσω
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12

και επεσπασατο αυτον των ιµατιων λεγουσα κοιµηθητι µετ' εµου και καταλιπων τα ιµατια αυτου εν ταις χερσιν αυτης εφυγεν και εξηλθεν εξω

13

και εγενετο ως ειδεν οτι κατελιπεν τα ιµατια αυτου εν ταις χερσιν αυτης και εφυγεν και εξηλθεν εξω

14

και εκαλεσεν τους οντας εν τη οικια και ειπεν αυτοις λεγουσα ιδετε εισηγαγεν ηµιν παιδα εβραιον εµπαιζειν ηµιν εισηλθεν προς µε λεγων κοιµηθητι µετ' εµου και εβοησα φω
νη µεγαλη

15

εν δε τω ακουσαι αυτον οτι υψωσα την φωνην µου και εβοησα καταλιπων τα ιµατια αυτου παρ' εµοι εφυγεν και εξηλθεν εξω

16

και καταλιµπανει τα ιµατια παρ' εαυτη εως ηλθεν ο κυριος εις τον οικον αυτου

17

και ελαλησεν αυτω κατα τα ρηµατα ταυτα λεγουσα εισηλθεν προς µε ο παις ο εβραιος ον εισηγαγες προς ηµας εµπαιξαι µοι και ειπεν µοι κοιµηθησοµαι µετα σου

18

ως δε ηκουσεν οτι υψωσα την φωνην µου και εβοησα κατελιπεν τα ιµατια αυτου παρ' εµοι και εφυγεν και εξηλθεν εξω

19

εγενετο δε ως ηκουσεν ο κυριος αυτου τα ρηµατα της γυναικος αυτου οσα ελαλησεν προς αυτον λεγουσα ουτως εποιησεν µοι ο παις σου και εθυµωθη οργη

20

και λαβων ο κυριος ιωσηφ ενεβαλεν αυτον εις το οχυρωµα εις τον τοπον εν ω οι δεσµωται του βασιλεως κατεχονται εκει εν τω οχυρωµατι

21

και ην κυριος µετα ιωσηφ και κατεχεεν αυτου ελεος και εδωκεν αυτω χαριν εναντιον του αρχιδεσµοφυλακος

22

και εδωκεν ο αρχιδεσµοφυλαξ το δεσµωτηριον δια χειρος ιωσηφ και παντας τους απηγµενους οσοι εν τω δεσµωτηριω και παντα οσα ποιουσιν εκει

23

ουκ ην ο αρχιδεσµοφυλαξ του δεσµωτηριου γινωσκων δι' αυτον ουθεν παντα γαρ ην δια χειρος ιωσηφ δια το τον κυριον µετ' αυτου ειναι και οσα αυτος εποιει κυριος ευωδου
εν ταις χερσιν αυτου

1

εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα ηµαρτεν ο αρχιοινοχοος του βασιλεως αιγυπτου και ο αρχισιτοποιος τω κυριω αυτων βασιλει αιγυπτου

2

και ωργισθη φαραω επι τοις δυσιν ευνουχοις αυτου επι τω αρχιοινοχοω και επι τω αρχισιτοποιω

3

και εθετο αυτους εν φυλακη παρα τω δεσµοφυλακι εις το δεσµωτηριον εις τον τοπον ου ιωσηφ απηκτο εκει

4

και συνεστησεν ο αρχιδεσµωτης τω ιωσηφ αυτους και παρεστη αυτοις ησαν δε ηµερας εν τη φυλακη

5

και ειδον αµφοτεροι ενυπνιον εκατερος ενυπνιον εν µια νυκτι ορασις του ενυπνιου αυτου ο αρχιοινοχοος και ο αρχισιτοποιος οι ησαν τω βασιλει αιγυπτου οι οντες εν τω δεσµ
ωτηριω

6

εισηλθεν δε προς αυτους ιωσηφ το πρωι και ειδεν αυτους και ησαν τεταραγµενοι

7

και ηρωτα τους ευνουχους φαραω οι ησαν µετ' αυτου εν τη φυλακη παρα τω κυριω αυτου λεγων τι οτι τα προσωπα υµων σκυθρωπα σηµερον

8

οι δε ειπαν αυτω ενυπνιον ειδοµεν και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο ειπεν δε αυτοις ιωσηφ ουχι δια του θεου η διασαφησις αυτων εστιν διηγησασθε ουν µοι

9

και διηγησατο ο αρχιοινοχοος το ενυπνιον αυτου τω ιωσηφ και ειπεν εν τω υπνω µου ην αµπελος εναντιον µου

10

εν δε τη αµπελω τρεις πυθµενες και αυτη θαλλουσα ανενηνοχυια βλαστους πεπειροι οι βοτρυες σταφυλης

11

και το ποτηριον φαραω εν τη χειρι µου και ελαβον την σταφυλην και εξεθλιψα αυτην εις το ποτηριον και εδωκα το ποτηριον εις τας χειρας φαραω

12

και ειπεν αυτω ιωσηφ τουτο η συγκρισις αυτου οι τρεις πυθµενες τρεις ηµεραι εισιν

13

ετι τρεις ηµεραι και µνησθησεται φαραω της αρχης σου και αποκαταστησει σε επι την αρχιοινοχοιαν σου και δωσεις το ποτηριον φαραω εις την χειρα αυτου κατα την αρχην
σου την προτεραν ως ησθα οινοχοων

14

αλλα µνησθητι µου δια σεαυτου οταν ευ σοι γενηται και ποιησεις εν εµοι ελεος και µνησθηση περι εµου φαραω και εξαξεις µε εκ του οχυρωµατος τουτου

15

οτι κλοπη εκλαπην εκ γης εβραιων και ωδε ουκ εποιησα ουδεν αλλ' ενεβαλον µε εις τον λακκον τουτον

16

και ειδεν ο αρχισιτοποιος οτι ορθως συνεκρινεν και ειπεν τω ιωσηφ καγω ειδον ενυπνιον και ωµην τρια κανα χονδριτων αιρειν επι της κεφαλης µου

17

εν δε τω κανω τω επανω απο παντων των γενων ων ο βασιλευς φαραω εσθιει εργον σιτοποιου και τα πετεινα του ουρανου κατησθιεν αυτα απο του κανου του επανω της κεφ
αλης µου

18

αποκριθεις δε ιωσηφ ειπεν αυτω αυτη η συγκρισις αυτου τα τρια κανα τρεις ηµεραι εισιν
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19

ετι τριων ηµερων αφελει φαραω την κεφαλην σου απο σου και κρεµασει σε επι ξυλου και φαγεται τα ορνεα του ουρανου τας σαρκας σου απο σου

20

εγενετο δε εν τη ηµερα τη τριτη ηµερα γενεσεως ην φαραω και εποιει ποτον πασι τοις παισιν αυτου και εµνησθη της αρχης του αρχιοινοχοου και της αρχης του αρχισιτοποιο
υ εν µεσω των παιδων αυτου

21

και απεκατεστησεν τον αρχιοινοχοον επι την αρχην αυτου και εδωκεν το ποτηριον εις την χειρα φαραω

22

τον δε αρχισιτοποιον εκρεµασεν καθα συνεκρινεν αυτοις ιωσηφ

23

ουκ εµνησθη δε ο αρχιοινοχοος του ιωσηφ αλλα επελαθετο αυτου

1

εγενετο δε µετα δυο ετη ηµερων φαραω ειδεν ενυπνιον ωετο εσταναι επι του ποταµου

2

και ιδου ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον επτα βοες καλαι τω ειδει και εκλεκται ταις σαρξιν και εβοσκοντο εν τω αχει

3

αλλαι δε επτα βοες ανεβαινον µετα ταυτας εκ του ποταµου αισχραι τω ειδει και λεπται ταις σαρξιν και ενεµοντο παρα τας βοας παρα το χειλος του ποταµου

4

και κατεφαγον αι επτα βοες αι αισχραι και λεπται ταις σαρξιν τας επτα βοας τας καλας τω ειδει και τας εκλεκτας ηγερθη δε φαραω

5

και ενυπνιασθη το δευτερον και ιδου επτα σταχυες ανεβαινον εν πυθµενι ενι εκλεκτοι και καλοι

6

αλλοι δε επτα σταχυες λεπτοι και ανεµοφθοροι ανεφυοντο µετ' αυτους

7

και κατεπιον οι επτα σταχυες οι λεπτοι και ανεµοφθοροι τους επτα σταχυας τους εκλεκτους και τους πληρεις ηγερθη δε φαραω και ην ενυπνιον

8

εγενετο δε πρωι και εταραχθη η ψυχη αυτου και αποστειλας εκαλεσεν παντας τους εξηγητας αιγυπτου και παντας τους σοφους αυτης και διηγησατο αυτοις φαραω το ενυπνι
ον και ουκ ην ο απαγγελλων αυτο τω φαραω

9

και ελαλησεν ο αρχιοινοχοος προς φαραω λεγων την αµαρτιαν µου αναµιµνησκω σηµερον

10

φαραω ωργισθη τοις παισιν αυτου και εθετο ηµας εν φυλακη εν τω οικω του αρχιµαγειρου εµε τε και τον αρχισιτοποιον

11

και ειδοµεν ενυπνιον εν νυκτι µια εγω τε και αυτος εκαστος κατα το αυτου ενυπνιον ειδοµεν

12

ην δε εκει µεθ' ηµων νεανισκος παις εβραιος του αρχιµαγειρου και διηγησαµεθα αυτω και συνεκρινεν ηµιν

13

εγενηθη δε καθως συνεκρινεν ηµιν ουτως και συνεβη εµε τε αποκατασταθηναι επι την αρχην µου εκεινον δε κρεµασθηναι

14

αποστειλας δε φαραω εκαλεσεν τον ιωσηφ και εξηγαγον αυτον εκ του οχυρωµατος και εξυρησαν αυτον και ηλλαξαν την στολην αυτου και ηλθεν προς φαραω

15

ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ ενυπνιον εωρακα και ο συγκρινων ουκ εστιν αυτο εγω δε ακηκοα περι σου λεγοντων ακουσαντα σε ενυπνια συγκριναι αυτα

16

αποκριθεις δε ιωσηφ τω φαραω ειπεν ανευ του θεου ουκ αποκριθησεται το σωτηριον φαραω

17

ελαλησεν δε φαραω τω ιωσηφ λεγων εν τω υπνω µου ωµην εσταναι παρα το χειλος του ποταµου

18

και ωσπερ εκ του ποταµου ανεβαινον επτα βοες καλαι τω ειδει και εκλεκται ταις σαρξιν και ενεµοντο εν τω αχει

19

και ιδου επτα βοες ετεραι ανεβαινον οπισω αυτων εκ του ποταµου πονηραι και αισχραι τω ειδει και λεπται ταις σαρξιν οιας ουκ ειδον τοιαυτας εν ολη γη αιγυπτω αισχροτερ
ας

20

και κατεφαγον αι επτα βοες αι αισχραι και λεπται τας επτα βοας τας πρωτας τας καλας και εκλεκτας

21

και εισηλθον εις τας κοιλιας αυτων και ου διαδηλοι εγενοντο οτι εισηλθον εις τας κοιλιας αυτων και αι οψεις αυτων αισχραι καθα και την αρχην εξεγερθεις δε εκοιµηθην

22

και ειδον παλιν εν τω υπνω µου και ωσπερ επτα σταχυες ανεβαινον εν πυθµενι ενι πληρεις και καλοι

23

αλλοι δε επτα σταχυες λεπτοι και ανεµοφθοροι ανεφυοντο εχοµενοι αυτων

24

και κατεπιον οι επτα σταχυες οι λεπτοι και ανεµοφθοροι τους επτα σταχυας τους καλους και τους πληρεις ειπα ουν τοις εξηγηταις και ουκ ην ο απαγγελλων µοι

25

και ειπεν ιωσηφ τω φαραω το ενυπνιον φαραω εν εστιν οσα ο θεος ποιει εδειξεν τω φαραω

26

αι επτα βοες αι καλαι επτα ετη εστιν και οι επτα σταχυες οι καλοι επτα ετη εστιν το ενυπνιον φαραω εν εστιν
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27

και αι επτα βοες αι λεπται αι αναβαινουσαι οπισω αυτων επτα ετη εστιν και οι επτα σταχυες οι λεπτοι και ανεµοφθοροι εσονται επτα ετη λιµου

28

το δε ρηµα ο ειρηκα φαραω οσα ο θεος ποιει εδειξεν τω φαραω

29

ιδου επτα ετη ερχεται ευθηνια πολλη εν παση γη αιγυπτω

30

ηξει δε επτα ετη λιµου µετα ταυτα και επιλησονται της πλησµονης εν ολη γη αιγυπτω και αναλωσει ο λιµος την γην

31

και ουκ επιγνωσθησεται η ευθηνια επι της γης απο του λιµου του εσοµενου µετα ταυτα ισχυρος γαρ εσται σφοδρα

32

περι δε του δευτερωσαι το ενυπνιον φαραω δις οτι αληθες εσται το ρηµα το παρα του θεου και ταχυνει ο θεος του ποιησαι αυτο

33

νυν ουν σκεψαι ανθρωπον φρονιµον και συνετον και καταστησον αυτον επι γης αιγυπτου

34

και ποιησατω φαραω και καταστησατω τοπαρχας επι της γης και αποπεµπτωσατωσαν παντα τα γενηµατα της γης αιγυπτου των επτα ετων της ευθηνιας

35

και συναγαγετωσαν παντα τα βρωµατα των επτα ετων των ερχοµενων των καλων τουτων και συναχθητω ο σιτος υπο χειρα φαραω βρωµατα εν ταις πολεσιν φυλαχθητω

36

και εσται τα βρωµατα πεφυλαγµενα τη γη εις τα επτα ετη του λιµου α εσονται εν γη αιγυπτω και ουκ εκτριβησεται η γη εν τω λιµω

37

ηρεσεν δε τα ρηµατα εναντιον φαραω και εναντιον παντων των παιδων αυτου

38

και ειπεν φαραω πασιν τοις παισιν αυτου µη ευρησοµεν ανθρωπον τοιουτον ος εχει πνευµα θεου εν αυτω

39

ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ επειδη εδειξεν ο θεος σοι παντα ταυτα ουκ εστιν ανθρωπος φρονιµωτερος και συνετωτερος σου

40

συ εση επι τω οικω µου και επι τω στοµατι σου υπακουσεται πας ο λαος µου πλην τον θρονον υπερεξω σου εγω

41

ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ ιδου καθιστηµι σε σηµερον επι πασης γης αιγυπτου

42

και περιελοµενος φαραω τον δακτυλιον απο της χειρος αυτου περιεθηκεν αυτον επι την χειρα ιωσηφ και ενεδυσεν αυτον στολην βυσσινην και περιεθηκεν κλοιον χρυσουν περ
ι τον τραχηλον αυτου

43

και ανεβιβασεν αυτον επι το αρµα το δευτερον των αυτου και εκηρυξεν εµπροσθεν αυτου κηρυξ και κατεστησεν αυτον εφ' ολης γης αιγυπτου

44

ειπεν δε φαραω τω ιωσηφ εγω φαραω ανευ σου ουκ εξαρει ουθεις την χειρα αυτου επι παση γη αιγυπτου

45

και εκαλεσεν φαραω το ονοµα ιωσηφ ψονθοµφανηχ και εδωκεν αυτω την ασεννεθ θυγατερα πετεφρη ιερεως ηλιου πολεως αυτω γυναικα

46

ιωσηφ δε ην ετων τριακοντα οτε εστη εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου εξηλθεν δε ιωσηφ εκ προσωπου φαραω και διηλθεν πασαν γην αιγυπτου

47

και εποιησεν η γη εν τοις επτα ετεσιν της ευθηνιας δραγµατα

48

και συνηγαγεν παντα τα βρωµατα των επτα ετων εν οις ην η ευθηνια εν γη αιγυπτου και εθηκεν τα βρωµατα εν ταις πολεσιν βρωµατα των πεδιων της πολεως των κυκλω αυ
της εθηκεν εν αυτη

49

και συνηγαγεν ιωσηφ σιτον ωσει την αµµον της θαλασσης πολυν σφοδρα εως ουκ ηδυναντο αριθµησαι ου γαρ ην αριθµος

50

τω δε ιωσηφ εγενοντο υιοι δυο προ του ελθειν τα επτα ετη του λιµου ους ετεκεν αυτω ασεννεθ θυγατηρ πετεφρη ιερεως ηλιου πολεως

51

εκαλεσεν δε ιωσηφ το ονοµα του πρωτοτοκου µανασση οτι επιλαθεσθαι µε εποιησεν ο θεος παντων των πονων µου και παντων των του πατρος µου

52

το δε ονοµα του δευτερου εκαλεσεν εφραιµ οτι ηυξησεν µε ο θεος εν γη ταπεινωσεως µου

53

παρηλθον δε τα επτα ετη της ευθηνιας α εγενοντο εν γη αιγυπτω

54

και ηρξαντο τα επτα ετη του λιµου ερχεσθαι καθα ειπεν ιωσηφ και εγενετο λιµος εν παση τη γη εν δε παση γη αιγυπτου ησαν αρτοι

55

και επεινασεν πασα η γη αιγυπτου εκεκραξεν δε ο λαος προς φαραω περι αρτων ειπεν δε φαραω πασι τοις αιγυπτιοις πορευεσθε προς ιωσηφ και ο εαν ειπη υµιν ποιησατε

56

και ο λιµος ην επι προσωπου πασης της γης ανεωξεν δε ιωσηφ παντας τους σιτοβολωνας και επωλει πασι τοις αιγυπτιοις

57

και πασαι αι χωραι ηλθον εις αιγυπτον αγοραζειν προς ιωσηφ επεκρατησεν γαρ ο λιµος εν παση τη γη

1

ιδων δε ιακωβ οτι εστιν πρασις εν αιγυπτω ειπεν τοις υιοις αυτου ινα τι ραθυµειτε
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2

ιδου ακηκοα οτι εστιν σιτος εν αιγυπτω καταβητε εκει και πριασθε ηµιν µικρα βρωµατα ινα ζωµεν και µη αποθανωµεν

3

κατεβησαν δε οι αδελφοι ιωσηφ οι δεκα πριασθαι σιτον εξ αιγυπτου

4

τον δε βενιαµιν τον αδελφον ιωσηφ ουκ απεστειλεν µετα των αδελφων αυτου ειπεν γαρ µηποτε συµβη αυτω µαλακια

5

ηλθον δε οι υιοι ισραηλ αγοραζειν µετα των ερχοµενων ην γαρ ο λιµος εν γη χανααν

6

ιωσηφ δε ην αρχων της γης ουτος επωλει παντι τω λαω της γης ελθοντες δε οι αδελφοι ιωσηφ προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι την γην

7

ιδων δε ιωσηφ τους αδελφους αυτου επεγνω και ηλλοτριουτο απ' αυτων και ελαλησεν αυτοις σκληρα και ειπεν αυτοις ποθεν ηκατε οι δε ειπαν εκ γης χανααν αγορασαι βρωµ
ατα

8

επεγνω δε ιωσηφ τους αδελφους αυτου αυτοι δε ουκ επεγνωσαν αυτον

9

και εµνησθη ιωσηφ των ενυπνιων ων ειδεν αυτος και ειπεν αυτοις κατασκοποι εστε κατανοησαι τα ιχνη της χωρας ηκατε

10

οι δε ειπαν ουχι κυριε οι παιδες σου ηλθοµεν πριασθαι βρωµατα

11

παντες εσµεν υιοι ενος ανθρωπου ειρηνικοι εσµεν ουκ εισιν οι παιδες σου κατασκοποι

12

ειπεν δε αυτοις ουχι αλλα τα ιχνη της γης ηλθατε ιδειν

13

οι δε ειπαν δωδεκα εσµεν οι παιδες σου αδελφοι εν γη χανααν και ιδου ο νεωτερος µετα του πατρος ηµων σηµερον ο δε ετερος ουχ υπαρχει

14

ειπεν δε αυτοις ιωσηφ τουτο εστιν ο ειρηκα υµιν λεγων οτι κατασκοποι εστε

15

εν τουτω φανεισθε νη την υγιειαν φαραω ου µη εξελθητε εντευθεν εαν µη ο αδελφος υµων ο νεωτερος ελθη ωδε

16

αποστειλατε εξ υµων ενα και λαβετε τον αδελφον υµων υµεις δε απαχθητε εως του φανερα γενεσθαι τα ρηµατα υµων ει αληθευετε η ου ει δε µη νη την υγιειαν φαραω η µην
κατασκοποι εστε

17

και εθετο αυτους εν φυλακη ηµερας τρεις

18

ειπεν δε αυτοις τη ηµερα τη τριτη τουτο ποιησατε και ζησεσθε τον θεον γαρ εγω φοβουµαι

19

ει ειρηνικοι εστε αδελφος υµων εις κατασχεθητω εν τη φυλακη αυτοι δε βαδισατε και απαγαγετε τον αγορασµον της σιτοδοσιας υµων

20

και τον αδελφον υµων τον νεωτερον αγαγετε προς µε και πιστευθησονται τα ρηµατα υµων ει δε µη αποθανεισθε εποιησαν δε ουτως

21

και ειπεν εκαστος προς τον αδελφον αυτου ναι εν αµαρτια γαρ εσµεν περι του αδελφου ηµων οτι υπερειδοµεν την θλιψιν της ψυχης αυτου οτε κατεδεετο ηµων και ουκ εισηκ
ουσαµεν αυτου ενεκεν τουτου επηλθεν εφ' ηµας η θλιψις αυτη

22

αποκριθεις δε ρουβην ειπεν αυτοις ουκ ελαλησα υµιν λεγων µη αδικησητε το παιδαριον και ουκ εισηκουσατε µου και ιδου το αιµα αυτου εκζητειται

23

αυτοι δε ουκ ηδεισαν οτι ακουει ιωσηφ ο γαρ ερµηνευτης ανα µεσον αυτων ην

24

αποστραφεις δε απ' αυτων εκλαυσεν ιωσηφ και παλιν προσηλθεν προς αυτους και ειπεν αυτοις και ελαβεν τον συµεων απ' αυτων και εδησεν αυτον εναντιον αυτων

25

ενετειλατο δε ιωσηφ εµπλησαι τα αγγεια αυτων σιτου και αποδουναι το αργυριον εκαστου εις τον σακκον αυτου και δουναι αυτοις επισιτισµον εις την οδον και εγενηθη αυτο
ις ουτως

26

και επιθεντες τον σιτον επι τους ονους αυτων απηλθον εκειθεν

27

λυσας δε εις τον µαρσιππον αυτου δουναι χορτασµατα τοις ονοις αυτου ου κατελυσαν ειδεν τον δεσµον του αργυριου αυτου και ην επανω του στοµατος του µαρσιππου

28

και ειπεν τοις αδελφοις αυτου απεδοθη µοι το αργυριον και ιδου τουτο εν τω µαρσιππω µου και εξεστη η καρδια αυτων και εταραχθησαν προς αλληλους λεγοντες τι τουτο επ
οιησεν ο θεος ηµιν

29

ηλθον δε προς ιακωβ τον πατερα αυτων εις γην χανααν και απηγγειλαν αυτω παντα τα συµβαντα αυτοις λεγοντες

30

λελαληκεν ο ανθρωπος ο κυριος της γης προς ηµας σκληρα και εθετο ηµας εν φυλακη ως κατασκοπευοντας την γην

31

ειπαµεν δε αυτω ειρηνικοι εσµεν ουκ εσµεν κατασκοποι
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32

δωδεκα αδελφοι εσµεν υιοι του πατρος ηµων ο εις ουχ υπαρχει ο δε µικροτερος µετα του πατρος ηµων σηµερον εν γη χανααν

33

ειπεν δε ηµιν ο ανθρωπος ο κυριος της γης εν τουτω γνωσοµαι οτι ειρηνικοι εστε αδελφον ενα αφετε ωδε µετ' εµου τον δε αγορασµον της σιτοδοσιας του οικου υµων λαβοντε
ς απελθατε

34

και αγαγετε προς µε τον αδελφον υµων τον νεωτερον και γνωσοµαι οτι ου κατασκοποι εστε αλλ' οτι ειρηνικοι εστε και τον αδελφον υµων αποδωσω υµιν και τη γη εµπορευεσ
θε

35

εγενετο δε εν τω κατακενουν αυτους τους σακκους αυτων και ην εκαστου ο δεσµος του αργυριου εν τω σακκω αυτων και ειδον τους δεσµους του αργυριου αυτων αυτοι και
ο πατηρ αυτων και εφοβηθησαν

36

ειπεν δε αυτοις ιακωβ ο πατηρ αυτων εµε ητεκνωσατε ιωσηφ ουκ εστιν συµεων ουκ εστιν και τον βενιαµιν ληµψεσθε επ' εµε εγενετο παντα ταυτα

37

ειπεν δε ρουβην τω πατρι αυτου λεγων τους δυο υιους µου αποκτεινον εαν µη αγαγω αυτον προς σε δος αυτον εις την χειρα µου καγω αναξω αυτον προς σε

38

ο δε ειπεν ου καταβησεται ο υιος µου µεθ' υµων οτι ο αδελφος αυτου απεθανεν και αυτος µονος καταλελειπται και συµβησεται αυτον µαλακισθηναι εν τη οδω η αν πορευησθ
ε και καταξετε µου το γηρας µετα λυπης εις αδου

1

ο δε λιµος ενισχυσεν επι της γης

2

εγενετο δε ηνικα συνετελεσαν καταφαγειν τον σιτον ον ηνεγκαν εξ αιγυπτου και ειπεν αυτοις ο πατηρ αυτων παλιν πορευθεντες πριασθε ηµιν µικρα βρωµατα

3

ειπεν δε αυτω ιουδας λεγων διαµαρτυρια διαµεµαρτυρηται ηµιν ο ανθρωπος λεγων ουκ οψεσθε το προσωπον µου εαν µη ο αδελφος υµων ο νεωτερος µεθ' υµων η

4

ει µεν ουν αποστελλεις τον αδελφον ηµων µεθ' ηµων καταβησοµεθα και αγορασωµεν σοι βρωµατα

5

ει δε µη αποστελλεις τον αδελφον ηµων µεθ' ηµων ου πορευσοµεθα ο γαρ ανθρωπος ειπεν ηµιν λεγων ουκ οψεσθε µου το προσωπον εαν µη ο αδελφος υµων ο νεωτερος µεθ' υ
µων η

6

ειπεν δε ισραηλ τι εκακοποιησατε µε αναγγειλαντες τω ανθρωπω ει εστιν υµιν αδελφος

7

οι δε ειπαν ερωτων επηρωτησεν ηµας ο ανθρωπος και την γενεαν ηµων λεγων ει ετι ο πατηρ υµων ζη ει εστιν υµιν αδελφος και απηγγειλαµεν αυτω κατα την επερωτησιν ταυ
την µη ηδειµεν ει ερει ηµιν αγαγετε τον αδελφον υµων

8

ειπεν δε ιουδας προς ισραηλ τον πατερα αυτου αποστειλον το παιδαριον µετ' εµου και ανασταντες πορευσοµεθα ινα ζωµεν και µη αποθανωµεν και ηµεις και συ και η αποσκε
υη ηµων

9

εγω δε εκδεχοµαι αυτον εκ χειρος µου ζητησον αυτον εαν µη αγαγω αυτον προς σε και στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκως εσοµαι προς σε πασας τας ηµερας

10

ει µη γαρ εβραδυναµεν ηδη αν υπεστρεψαµεν δις

11

ειπεν δε αυτοις ισραηλ ο πατηρ αυτων ει ουτως εστιν τουτο ποιησατε λαβετε απο των καρπων της γης εν τοις αγγειοις υµων και καταγαγετε τω ανθρωπω δωρα της ρητινης
και του µελιτος θυµιαµα και στακτην και τερεµινθον και καρυα

12

και το αργυριον δισσον λαβετε εν ταις χερσιν υµων το αργυριον το αποστραφεν εν τοις µαρσιπποις υµων αποστρεψατε µεθ' υµων µηποτε αγνοηµα εστιν

13

και τον αδελφον υµων λαβετε και ανασταντες καταβητε προς τον ανθρωπον

14

ο δε θεος µου δωη υµιν χαριν εναντιον του ανθρωπου και αποστειλαι τον αδελφον υµων τον ενα και τον βενιαµιν εγω µεν γαρ καθα ητεκνωµαι ητεκνωµαι

15

λαβοντες δε οι ανδρες τα δωρα ταυτα και το αργυριον διπλουν ελαβον εν ταις χερσιν αυτων και τον βενιαµιν και ανασταντες κατεβησαν εις αιγυπτον και εστησαν εναντιον ι
ωσηφ

16

ειδεν δε ιωσηφ αυτους και τον βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµοµητριον και ειπεν τω επι της οικιας αυτου εισαγαγε τους ανθρωπους εις την οικιαν και σφαξον θυµατα κα
ι ετοιµασον µετ' εµου γαρ φαγονται οι ανθρωποι αρτους την µεσηµβριαν

17

εποιησεν δε ο ανθρωπος καθα ειπεν ιωσηφ και εισηγαγεν τους ανθρωπους εις τον οικον ιωσηφ

18

ιδοντες δε οι ανθρωποι οτι εισηχθησαν εις τον οικον ιωσηφ ειπαν δια το αργυριον το αποστραφεν εν τοις µαρσιπποις ηµων την αρχην ηµεις εισαγοµεθα του συκοφαντησαι ηµ
ας και επιθεσθαι ηµιν του λαβειν ηµας εις παιδας και τους ονους ηµων

19

προσελθοντες δε προς τον ανθρωπον τον επι του οικου ιωσηφ ελαλησαν αυτω εν τω πυλωνι του οικου
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20

λεγοντες δεοµεθα κυριε κατεβηµεν την αρχην πριασθαι βρωµατα

21

εγενετο δε ηνικα ηλθοµεν εις το καταλυσαι και ηνοιξαµεν τους µαρσιππους ηµων και τοδε το αργυριον εκαστου εν τω µαρσιππω αυτου το αργυριον ηµων εν σταθµω απεστρ
εψαµεν νυν εν ταις χερσιν ηµων

22

και αργυριον ετερον ηνεγκαµεν µεθ' εαυτων αγορασαι βρωµατα ουκ οιδαµεν τις ενεβαλεν το αργυριον εις τους µαρσιππους ηµων

23

ειπεν δε αυτοις ιλεως υµιν µη φοβεισθε ο θεος υµων και ο θεος των πατερων υµων εδωκεν υµιν θησαυρους εν τοις µαρσιπποις υµων το δε αργυριον υµων ευδοκιµουν απεχω
και εξηγαγεν προς αυτους τον συµεων

24

και ηνεγκεν υδωρ νιψαι τους ποδας αυτων και εδωκεν χορτασµατα τοις ονοις αυτων

25

ητοιµασαν δε τα δωρα εως του ελθειν ιωσηφ µεσηµβριας ηκουσαν γαρ οτι εκει µελλει αρισταν

26

εισηλθεν δε ιωσηφ εις την οικιαν και προσηνεγκαν αυτω τα δωρα α ειχον εν ταις χερσιν αυτων εις τον οικον και προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι την γην

27

ηρωτησεν δε αυτους πως εχετε και ειπεν αυτοις ει υγιαινει ο πατηρ υµων ο πρεσβυτερος ον ειπατε ετι ζη

28

οι δε ειπαν υγιαινει ο παις σου ο πατηρ ηµων ετι ζη και ειπεν ευλογητος ο ανθρωπος εκεινος τω θεω και κυψαντες προσεκυνησαν αυτω

29

αναβλεψας δε τοις οφθαλµοις ιωσηφ ειδεν βενιαµιν τον αδελφον αυτου τον οµοµητριον και ειπεν ουτος ο αδελφος υµων ο νεωτερος ον ειπατε προς µε αγαγειν και ειπεν ο θεος
ελεησαι σε τεκνον

30

εταραχθη δε ιωσηφ συνεστρεφετο γαρ τα εντερα αυτου επι τω αδελφω αυτου και εζητει κλαυσαι εισελθων δε εις το ταµιειον εκλαυσεν εκει

31

και νιψαµενος το προσωπον εξελθων ενεκρατευσατο και ειπεν παραθετε αρτους

32

και παρεθηκαν αυτω µονω και αυτοις καθ' εαυτους και τοις αιγυπτιοις τοις συνδειπνουσιν µετ' αυτου καθ' εαυτους ου γαρ εδυναντο οι αιγυπτιοι συνεσθιειν µετα των εβραι
ων αρτους βδελυγµα γαρ εστιν τοις αιγυπτιοις

33

εκαθισαν δε εναντιον αυτου ο πρωτοτοκος κατα τα πρεσβεια αυτου και ο νεωτερος κατα την νεοτητα αυτου εξισταντο δε οι ανθρωποι εκαστος προς τον αδελφον αυτου

34

ηραν δε µεριδας παρ' αυτου προς αυτους εµεγαλυνθη δε η µερις βενιαµιν παρα τας µεριδας παντων πενταπλασιως προς τας εκεινων επιον δε και εµεθυσθησαν µετ' αυτου

1

και ενετειλατο ιωσηφ τω οντι επι της οικιας αυτου λεγων πλησατε τους µαρσιππους των ανθρωπων βρωµατων οσα εαν δυνωνται αραι και εµβαλατε εκαστου το αργυριον επι
του στοµατος του µαρσιππου

2

και το κονδυ µου το αργυρουν εµβαλατε εις τον µαρσιππον του νεωτερου και την τιµην του σιτου αυτου εγενηθη δε κατα το ρηµα ιωσηφ καθως ειπεν

3

το πρωι διεφαυσεν και οι ανθρωποι απεσταλησαν αυτοι και οι ονοι αυτων

4

εξελθοντων δε αυτων την πολιν ουκ απεσχον µακραν και ιωσηφ ειπεν τω επι της οικιας αυτου αναστας επιδιωξον οπισω των ανθρωπων και καταληµψη αυτους και ερεις αυτ
οις τι οτι ανταπεδωκατε πονηρα αντι καλων

5

ινα τι εκλεψατε µου το κονδυ το αργυρουν ου τουτο εστιν εν ω πινει ο κυριος µου αυτος δε οιωνισµω οιωνιζεται εν αυτω πονηρα συντετελεσθε α πεποιηκατε

6

ευρων δε αυτους ειπεν αυτοις κατα τα ρηµατα ταυτα

7

οι δε ειπον αυτω ινα τι λαλει ο κυριος κατα τα ρηµατα ταυτα µη γενοιτο τοις παισιν σου ποιησαι κατα το ρηµα τουτο

8

ει το µεν αργυριον ο ευροµεν εν τοις µαρσιπποις ηµων απεστρεψαµεν προς σε εκ γης χανααν πως αν κλεψαιµεν εκ του οικου του κυριου σου αργυριον η χρυσιον

9

παρ' ω αν ευρεθη το κονδυ των παιδων σου αποθνησκετω και ηµεις δε εσοµεθα παιδες τω κυριω ηµων

10

ο δε ειπεν και νυν ως λεγετε ουτως εσται ο ανθρωπος παρ' ω αν ευρεθη το κονδυ αυτος εσται µου παις υµεις δε εσεσθε καθαροι

11

και εσπευσαν και καθειλαν εκαστος τον µαρσιππον αυτου επι την γην και ηνοιξαν εκαστος τον µαρσιππον αυτου

12

ηρευνα δε απο του πρεσβυτερου αρξαµενος εως ηλθεν επι τον νεωτερον και ευρεν το κονδυ εν τω µαρσιππω τω βενιαµιν

13

και διερρηξαν τα ιµατια αυτων και επεθηκαν εκαστος τον µαρσιππον αυτου επι τον ονον αυτου και επεστρεψαν εις την πολιν

14

εισηλθεν δε ιουδας και οι αδελφοι αυτου προς ιωσηφ ετι αυτου οντος εκει και επεσον εναντιον αυτου επι την γην
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15

ειπεν δε αυτοις ιωσηφ τι το πραγµα τουτο ο εποιησατε ουκ οιδατε οτι οιωνισµω οιωνιειται ανθρωπος οιος εγω

16

ειπεν δε ιουδας τι αντερουµεν τω κυριω η τι λαλησωµεν η τι δικαιωθωµεν ο δε θεος ευρεν την αδικιαν των παιδων σου ιδου εσµεν οικεται τω κυριω ηµων και ηµεις και παρ
' ω ευρεθη το κονδυ

17

ειπεν δε ιωσηφ µη µοι γενοιτο ποιησαι το ρηµα τουτο ο ανθρωπος παρ' ω ευρεθη το κονδυ αυτος εσται µου παις υµεις δε αναβητε µετα σωτηριας προς τον πατερα υµων

18

εγγισας δε αυτω ιουδας ειπεν δεοµαι κυριε λαλησατω ο παις σου ρηµα εναντιον σου και µη θυµωθης τω παιδι σου οτι συ ει µετα φαραω

19

κυριε συ ηρωτησας τους παιδας σου λεγων ει εχετε πατερα η αδελφον

20

και ειπαµεν τω κυριω εστιν ηµιν πατηρ πρεσβυτερος και παιδιον γηρως νεωτερον αυτω και ο αδελφος αυτου απεθανεν αυτος δε µονος υπελειφθη τη µητρι αυτου ο δε πατηρ
αυτον ηγαπησεν

21

ειπας δε τοις παισιν σου καταγαγετε αυτον προς µε και επιµελουµαι αυτου

22

και ειπαµεν τω κυριω ου δυνησεται το παιδιον καταλιπειν τον πατερα εαν δε καταλιπη τον πατερα αποθανειται

23

συ δε ειπας τοις παισιν σου εαν µη καταβη ο αδελφος υµων ο νεωτερος µεθ' υµων ου προσθησεσθε ετι ιδειν το προσωπον µου

24

εγενετο δε ηνικα ανεβηµεν προς τον παιδα σου πατερα δε ηµων απηγγειλαµεν αυτω τα ρηµατα του κυριου

25

ειπεν δε ηµιν ο πατηρ ηµων βαδισατε παλιν αγορασατε ηµιν µικρα βρωµατα

26

ηµεις δε ειπαµεν ου δυνησοµεθα καταβηναι αλλ' ει µεν ο αδελφος ηµων ο νεωτερος καταβαινει µεθ' ηµων καταβησοµεθα ου γαρ δυνησοµεθα ιδειν το προσωπον του ανθρωπ
ου του αδελφου του νεωτερου µη οντος µεθ' ηµων

27

ειπεν δε ο παις σου ο πατηρ ηµων προς ηµας υµεις γινωσκετε οτι δυο ετεκεν µοι η γυνη

28

και εξηλθεν ο εις απ' εµου και ειπατε οτι θηριοβρωτος γεγονεν και ουκ ειδον αυτον ετι και νυν

29

εαν ουν λαβητε και τουτον εκ προσωπου µου και συµβη αυτω µαλακια εν τη οδω και καταξετε µου το γηρας µετα λυπης εις αδου

30

νυν ουν εαν εισπορευωµαι προς τον παιδα σου πατερα δε ηµων και το παιδαριον µη η µεθ' ηµων η δε ψυχη αυτου εκκρεµαται εκ της τουτου ψυχης

31

και εσται εν τω ιδειν αυτον µη ον το παιδαριον µεθ' ηµων τελευτησει και καταξουσιν οι παιδες σου το γηρας του παιδος σου πατρος δε ηµων µετ' οδυνης εις αδου

32

ο γαρ παις σου εκδεδεκται το παιδιον παρα του πατρος λεγων εαν µη αγαγω αυτον προς σε και στησω αυτον εναντιον σου ηµαρτηκως εσοµαι προς τον πατερα πασας τας ηµε
ρας

33

νυν ουν παραµενω σοι παις αντι του παιδιου οικετης του κυριου το δε παιδιον αναβητω µετα των αδελφων

34

πως γαρ αναβησοµαι προς τον πατερα του παιδιου µη οντος µεθ' ηµων ινα µη ιδω τα κακα α ευρησει τον πατερα µου

1

και ουκ ηδυνατο ιωσηφ ανεχεσθαι παντων των παρεστηκοτων αυτω αλλ' ειπεν εξαποστειλατε παντας απ' εµου και ου παρειστηκει ουδεις ετι τω ιωσηφ ηνικα ανεγνωριζετο τ
οις αδελφοις αυτου

2

και αφηκεν φωνην µετα κλαυθµου ηκουσαν δε παντες οι αιγυπτιοι και ακουστον εγενετο εις τον οικον φαραω

3

ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου εγω ειµι ιωσηφ ετι ο πατηρ µου ζη και ουκ εδυναντο οι αδελφοι αποκριθηναι αυτω εταραχθησαν γαρ

4

ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου εγγισατε προς µε και ηγγισαν και ειπεν εγω ειµι ιωσηφ ο αδελφος υµων ον απεδοσθε εις αιγυπτον

5

νυν ουν µη λυπεισθε µηδε σκληρον υµιν φανητω οτι απεδοσθε µε ωδε εις γαρ ζωην απεστειλεν µε ο θεος εµπροσθεν υµων

6

τουτο γαρ δευτερον ετος λιµος επι της γης και ετι λοιπα πεντε ετη εν οις ουκ εσται αροτριασις ουδε αµητος

7

απεστειλεν γαρ µε ο θεος εµπροσθεν υµων υπολειπεσθαι υµων καταλειµµα επι της γης και εκθρεψαι υµων καταλειψιν µεγαλην

8

νυν ουν ουχ υµεις µε απεσταλκατε ωδε αλλ' η ο θεος και εποιησεν µε ως πατερα φαραω και κυριον παντος του οικου αυτου και αρχοντα πασης γης αιγυπτου

9

σπευσαντες ουν αναβητε προς τον πατερα µου και ειπατε αυτω ταδε λεγει ο υιος σου ιωσηφ εποιησεν µε ο θεος κυριον πασης γης αιγυπτου καταβηθι ουν προς µε και µη µειν
ης
Genesis

Chapter

45

LXX / 1550 Stephanos

Page 46 of 1057

10

και κατοικησεις εν γη γεσεµ αραβιας και εση εγγυς µου συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων σου τα προβατα σου και αι βοες σου και οσα σοι εστιν

11

και εκθρεψω σε εκει ετι γαρ πεντε ετη λιµος ινα µη εκτριβης συ και οι υιοι σου και παντα τα υπαρχοντα σου

12

ιδου οι οφθαλµοι υµων βλεπουσιν και οι οφθαλµοι βενιαµιν του αδελφου µου οτι το στοµα µου το λαλουν προς υµας

13

απαγγειλατε ουν τω πατρι µου πασαν την δοξαν µου την εν αιγυπτω και οσα ειδετε και ταχυναντες καταγαγετε τον πατερα µου ωδε

14

και επιπεσων επι τον τραχηλον βενιαµιν του αδελφου αυτου εκλαυσεν επ' αυτω και βενιαµιν εκλαυσεν επι τω τραχηλω αυτου

15

και καταφιλησας παντας τους αδελφους αυτου εκλαυσεν επ' αυτοις και µετα ταυτα ελαλησαν οι αδελφοι αυτου προς αυτον

16

και διεβοηθη η φωνη εις τον οικον φαραω λεγοντες ηκασιν οι αδελφοι ιωσηφ εχαρη δε φαραω και η θεραπεια αυτου

17

ειπεν δε φαραω προς ιωσηφ ειπον τοις αδελφοις σου τουτο ποιησατε γεµισατε τα πορεια υµων και απελθατε εις γην χανααν

18

και παραλαβοντες τον πατερα υµων και τα υπαρχοντα υµων ηκετε προς µε και δωσω υµιν παντων των αγαθων αιγυπτου και φαγεσθε τον µυελον της γης

19

συ δε εντειλαι ταυτα λαβειν αυτοις αµαξας εκ γης αιγυπτου τοις παιδιοις υµων και ταις γυναιξιν και αναλαβοντες τον πατερα υµων παραγινεσθε

20

και µη φεισησθε τοις οφθαλµοις των σκευων υµων τα γαρ παντα αγαθα αιγυπτου υµιν εσται

21

εποιησαν δε ουτως οι υιοι ισραηλ εδωκεν δε ιωσηφ αυτοις αµαξας κατα τα ειρηµενα υπο φαραω του βασιλεως και εδωκεν αυτοις επισιτισµον εις την οδον

22

και πασιν εδωκεν δισσας στολας τω δε βενιαµιν εδωκεν τριακοσιους χρυσους και πεντε εξαλλασσουσας στολας

23

και τω πατρι αυτου απεστειλεν κατα τα αυτα και δεκα ονους αιροντας απο παντων των αγαθων αιγυπτου και δεκα ηµιονους αιρουσας αρτους τω πατρι αυτου εις οδον

24

εξαπεστειλεν δε τους αδελφους αυτου και επορευθησαν και ειπεν αυτοις µη οργιζεσθε εν τη οδω

25

και ανεβησαν εξ αιγυπτου και ηλθον εις γην χανααν προς ιακωβ τον πατερα αυτων

26

και ανηγγειλαν αυτω λεγοντες οτι ο υιος σου ιωσηφ ζη και αυτος αρχει πασης γης αιγυπτου και εξεστη η διανοια ιακωβ ου γαρ επιστευσεν αυτοις

27

ελαλησαν δε αυτω παντα τα ρηθεντα υπο ιωσηφ οσα ειπεν αυτοις ιδων δε τας αµαξας ας απεστειλεν ιωσηφ ωστε αναλαβειν αυτον ανεζωπυρησεν το πνευµα ιακωβ του πατρο
ς αυτων

28

ειπεν δε ισραηλ µεγα µοι εστιν ει ετι ιωσηφ ο υιος µου ζη πορευθεις οψοµαι αυτον προ του αποθανειν µε

1

απαρας δε ισραηλ αυτος και παντα τα αυτου ηλθεν επι το φρεαρ του ορκου και εθυσεν θυσιαν τω θεω του πατρος αυτου ισαακ

2

ειπεν δε ο θεος ισραηλ εν οραµατι της νυκτος ειπας ιακωβ ιακωβ ο δε ειπεν τι εστιν

3

λεγων εγω ειµι ο θεος των πατερων σου µη φοβου καταβηναι εις αιγυπτον εις γαρ εθνος µεγα ποιησω σε εκει

4

και εγω καταβησοµαι µετα σου εις αιγυπτον και εγω αναβιβασω σε εις τελος και ιωσηφ επιβαλει τας χειρας επι τους οφθαλµους σου

5

ανεστη δε ιακωβ απο του φρεατος του ορκου και ανελαβον οι υιοι ισραηλ τον πατερα αυτων και την αποσκευην και τας γυναικας αυτων επι τας αµαξας ας απεστειλεν ιωσηφ
αραι αυτον

6

και αναλαβοντες τα υπαρχοντα αυτων και πασαν την κτησιν ην εκτησαντο εν γη χανααν εισηλθον εις αιγυπτον ιακωβ και παν το σπερµα αυτου µετ' αυτου

7

υιοι και οι υιοι των υιων αυτου µετ' αυτου θυγατερες και θυγατερες των υιων αυτου και παν το σπερµα αυτου ηγαγεν εις αιγυπτον

8

ταυτα δε τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισελθοντων εις αιγυπτον ιακωβ και οι υιοι αυτου πρωτοτοκος ιακωβ ρουβην

9

υιοι δε ρουβην ενωχ και φαλλους ασρων και χαρµι

10

υιοι δε συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ υιος της χανανιτιδος

11

υιοι δε λευι γηρσων κααθ και µεραρι

12

υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και σηλωµ και φαρες και ζαρα απεθανεν δε ηρ και αυναν εν γη χανααν εγενοντο δε υιοι φαρες ασρων και ιεµουηλ

13

υιοι δε ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ και ζαµβραµ
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14

υιοι δε ζαβουλων σερεδ και αλλων και αλοηλ

15

ουτοι υιοι λειας ους ετεκεν τω ιακωβ εν µεσοποταµια της συριας και διναν την θυγατερα αυτου πασαι αι ψυχαι υιοι και θυγατερες τριακοντα τρεις

16

υιοι δε γαδ σαφων και αγγις και σαυνις και θασοβαν και αηδις και αροηδις και αροηλις

17

υιοι δε ασηρ ιεµνα και ιεσουα και ιεουλ και βαρια και σαρα αδελφη αυτων υιοι δε βαρια χοβορ και µελχιηλ

18

ουτοι υιοι ζελφας ην εδωκεν λαβαν λεια τη θυγατρι αυτου η ετεκεν τουτους τω ιακωβ δεκα εξ ψυχας

19

υιοι δε ραχηλ γυναικος ιακωβ ιωσηφ και βενιαµιν

20

εγενοντο δε υιοι ιωσηφ εν γη αιγυπτω ους ετεκεν αυτω ασεννεθ θυγατηρ πετεφρη ιερεως ηλιου πολεως τον µανασση και τον εφραιµ εγενοντο δε υιοι µανασση ους ετεκεν αυτ
ω η παλλακη η συρα τον µαχιρ µαχιρ δε εγεννησεν τον γαλααδ υιοι δε εφραιµ αδελφου µανασση σουταλααµ και τααµ υιοι δε σουταλααµ εδεµ

21

υιοι δε βενιαµιν βαλα και χοβωρ και ασβηλ εγενοντο δε υιοι βαλα γηρα και νοεµαν και αγχις και ρως και µαµφιν και οφιµιν γηρα δε εγεννησεν τον αραδ

22

ουτοι υιοι ραχηλ ους ετεκεν τω ιακωβ πασαι ψυχαι δεκα οκτω

23

υιοι δε δαν ασοµ

24

και υιοι νεφθαλι ασιηλ και γωυνι και ισσααρ και συλληµ

25

ουτοι υιοι βαλλας ην εδωκεν λαβαν ραχηλ τη θυγατρι αυτου η ετεκεν τουτους τω ιακωβ πασαι ψυχαι επτα

26

πασαι δε ψυχαι αι εισελθουσαι µετα ιακωβ εις αιγυπτον οι εξελθοντες εκ των µηρων αυτου χωρις των γυναικων υιων ιακωβ πασαι ψυχαι εξηκοντα εξ

27

υιοι δε ιωσηφ οι γενοµενοι αυτω εν γη αιγυπτω ψυχαι εννεα πασαι ψυχαι οικου ιακωβ αι εισελθουσαι εις αιγυπτον εβδοµηκοντα πεντε

28

τον δε ιουδαν απεστειλεν εµπροσθεν αυτου προς ιωσηφ συναντησαι αυτω καθ' ηρωων πολιν εις γην ραµεσση

29

ζευξας δε ιωσηφ τα αρµατα αυτου ανεβη εις συναντησιν ισραηλ τω πατρι αυτου καθ' ηρωων πολιν και οφθεις αυτω επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και εκλαυσεν κλαυθµω
πλειονι

30

και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ αποθανουµαι απο του νυν επει εωρακα το προσωπον σου ετι γαρ συ ζης

31

ειπεν δε ιωσηφ προς τους αδελφους αυτου αναβας απαγγελω τω φαραω και ερω αυτω οι αδελφοι µου και ο οικος του πατρος µου οι ησαν εν γη χανααν ηκασιν προς µε

32

οι δε ανδρες εισιν ποιµενες ανδρες γαρ κτηνοτροφοι ησαν και τα κτηνη και τους βοας και παντα τα αυτων αγειοχασιν

33

εαν ουν καλεση υµας φαραω και ειπη υµιν τι το εργον υµων εστιν

34

ερειτε ανδρες κτηνοτροφοι εσµεν οι παιδες σου εκ παιδος εως του νυν και ηµεις και οι πατερες ηµων ινα κατοικησητε εν γη γεσεµ αραβια βδελυγµα γαρ εστιν αιγυπτιοις πας
ποιµην προβατων

1

ελθων δε ιωσηφ απηγγειλεν τω φαραω λεγων ο πατηρ µου και οι αδελφοι µου και τα κτηνη και οι βοες αυτων και παντα τα αυτων ηλθον εκ γης χανααν και ιδου εισιν εν γη γ
εσεµ

2

απο δε των αδελφων αυτου παρελαβεν πεντε ανδρας και εστησεν αυτους εναντιον φαραω

3

και ειπεν φαραω τοις αδελφοις ιωσηφ τι το εργον υµων οι δε ειπαν τω φαραω ποιµενες προβατων οι παιδες σου και ηµεις και οι πατερες ηµων

4

ειπαν δε τω φαραω παροικειν εν τη γη ηκαµεν ου γαρ εστιν νοµη τοις κτηνεσιν των παιδων σου ενισχυσεν γαρ ο λιµος εν γη χανααν νυν ουν κατοικησοµεν οι παιδες σου εν γ
η γεσεµ

5

ειπεν δε φαραω τω ιωσφη κατοικειτωσαν εν γη γεσεµ ει δε επιστη οτι εισιν εν αυτοις ανδρες δυνατοι καταστησον αυτους αρχοντας των εµων κτηνων ηλθον δε εις αιγυπτον π
ρος ιωσηφ ιακωβ και οι υιοι αυτου και ηκουσεν φαραω βασιλευς αιγυπτου και ειπεν φαραω προς ιωσηφ λεγων ο πατηρ σου και οι αδελφοι σου ηκασι προς σε

6

ιδου η γη αιγυπτου εναντιον σου εστιν εν τη βελτιστη γη κατοικισον τον πατερα σου και τους αδελφους σου

7

εισηγαγεν δε ιωσηφ ιακωβ τον πατερα αυτου και εστησεν αυτον εναντιον φαραω και ευλογησεν ιακωβ τον φαραω

8

ειπεν δε φαραω τω ιακωβ ποσα ετη ηµερων της ζωης σου
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9

και ειπεν ιακωβ τω φαραω αι ηµεραι των ετων της ζωης µου ας παροικω εκατον τριακοντα ετη µικραι και πονηραι γεγονασιν αι ηµεραι των ετων της ζωης µου ουκ αφικοντ
ο εις τας ηµερας των ετων της ζωης των πατερων µου ας ηµερας παρωκησαν

10

και ευλογησας ιακωβ τον φαραω εξηλθεν απ' αυτου

11

και κατωκισεν ιωσηφ τον πατερα και τους αδελφους αυτου και εδωκεν αυτοις κατασχεσιν εν γη αιγυπτου εν τη βελτιστη γη εν γη ραµεσση καθα προσεταξεν φαραω

12

και εσιτοµετρει ιωσηφ τω πατρι και τοις αδελφοις αυτου και παντι τω οικω του πατρος αυτου σιτον κατα σωµα

13

σιτος δε ουκ ην εν παση τη γη ενισχυσεν γαρ ο λιµος σφοδρα εξελιπεν δε η γη αιγυπτου και η γη χανααν απο του λιµου

14

συνηγαγεν δε ιωσηφ παν το αργυριον το ευρεθεν εν γη αιγυπτου και εν γη χανααν του σιτου ου ηγοραζον και εσιτοµετρει αυτοις και εισηνεγκεν ιωσηφ παν το αργυριον εις το
ν οικον φαραω

15

και εξελιπεν παν το αργυριον εκ γης αιγυπτου και εκ γης χανααν ηλθον δε παντες οι αιγυπτιοι προς ιωσηφ λεγοντες δος ηµιν αρτους και ινα τι αποθνησκοµεν εναντιον σου εκ
λελοιπεν γαρ το αργυριον ηµων

16

ειπεν δε αυτοις ιωσηφ φερετε τα κτηνη υµων και δωσω υµιν αρτους αντι των κτηνων υµων ει εκλελοιπεν το αργυριον

17

ηγαγον δε τα κτηνη προς ιωσηφ και εδωκεν αυτοις ιωσηφ αρτους αντι των ιππων και αντι των προβατων και αντι των βοων και αντι των ονων και εξεθρεψεν αυτους εν αρτ
οις αντι παντων των κτηνων αυτων εν τω ενιαυτω εκεινω

18

εξηλθεν δε το ετος εκεινο και ηλθον προς αυτον εν τω ετει τω δευτερω και ειπαν αυτω µηποτε εκτριβωµεν απο του κυριου ηµων ει γαρ εκλελοιπεν το αργυριον και τα υπαρχ
οντα και τα κτηνη προς σε τον κυριον και ουχ υπολειπεται ηµιν εναντιον του κυριου ηµων αλλ' η το ιδιον σωµα και η γη ηµων

19

ινα ουν µη αποθανωµεν εναντιον σου και η γη ερηµωθη κτησαι ηµας και την γην ηµων αντι αρτων και εσοµεθα ηµεις και η γη ηµων παιδες φαραω δος σπερµα ινα σπειρωµε
ν και ζωµεν και µη αποθανωµεν και η γη ουκ ερηµωθησεται

20

και εκτησατο ιωσηφ πασαν την γην των αιγυπτιων τω φαραω απεδοντο γαρ οι αιγυπτιοι την γην αυτων τω φαραω επεκρατησεν γαρ αυτων ο λιµος και εγενετο η γη φαραω

21

και τον λαον κατεδουλωσατο αυτω εις παιδας απ' ακρων οριων αιγυπτου εως των ακρων

22

χωρις της γης των ιερεων µονον ουκ εκτησατο ταυτην ιωσηφ εν δοσει γαρ εδωκεν δοµα τοις ιερευσιν φαραω και ησθιον την δοσιν ην εδωκεν αυτοις φαραω δια τουτο ουκ α
πεδοντο την γην αυτων

23

ειπεν δε ιωσηφ πασι τοις αιγυπτιοις ιδου κεκτηµαι υµας και την γην υµων σηµερον τω φαραω λαβετε εαυτοις σπερµα και σπειρατε την γην

24

και εσται τα γενηµατα αυτης δωσετε το πεµπτον µερος τω φαραω τα δε τεσσαρα µερη εσται υµιν αυτοις εις σπερµα τη γη και εις βρωσιν υµιν και πασιν τοις εν τοις οικοις υ
µων

25

και ειπαν σεσωκας ηµας ευροµεν χαριν εναντιον του κυριου ηµων και εσοµεθα παιδες φαραω

26

και εθετο αυτοις ιωσηφ εις προσταγµα εως της ηµερας ταυτης επι γην αιγυπτου τω φαραω αποπεµπτουν χωρις της γης των ιερεων µονον ουκ ην τω φαραω

27

κατωκησεν δε ισραηλ εν γη αιγυπτω επι της γης γεσεµ και εκληρονοµησαν επ' αυτης και ηυξηθησαν και επληθυνθησαν σφοδρα

28

επεζησεν δε ιακωβ εν γη αιγυπτω δεκα επτα ετη εγενοντο δε αι ηµεραι ιακωβ ενιαυτων της ζωης αυτου εκατον τεσσαρακοντα επτα ετη

29

ηγγισαν δε αι ηµεραι ισραηλ του αποθανειν και εκαλεσεν τον υιον αυτου ιωσηφ και ειπεν αυτω ει ευρηκα χαριν εναντιον σου υποθες την χειρα σου υπο τον µηρον µου και ποι
ησεις επ' εµε ελεηµοσυνην και αληθειαν του µη µε θαψαι εν αιγυπτω

30

αλλα κοιµηθησοµαι µετα των πατερων µου και αρεις µε εξ αιγυπτου και θαψεις µε εν τω ταφω αυτων ο δε ειπεν εγω ποιησω κατα το ρηµα σου

31

ειπεν δε οµοσον µοι και ωµοσεν αυτω και προσεκυνησεν ισραηλ επι το ακρον της ραβδου αυτου

1

εγενετο δε µετα τα ρηµατα ταυτα και απηγγελη τω ιωσηφ οτι ο πατηρ σου ενοχλειται και αναλαβων τους δυο υιους αυτου τον µανασση και τον εφραιµ ηλθεν προς ιακωβ

2

απηγγελη δε τω ιακωβ λεγοντες ιδου ο υιος σου ιωσηφ ερχεται προς σε και ενισχυσας ισραηλ εκαθισεν επι την κλινην

3

και ειπεν ιακωβ τω ιωσηφ ο θεος µου ωφθη µοι εν λουζα εν γη χανααν και ευλογησεν µε

4

και ειπεν µοι ιδου εγω αυξανω σε και πληθυνω σε και ποιησω σε εις συναγωγας εθνων και δωσω σοι την γην ταυτην και τω σπερµατι σου µετα σε εις κατασχεσιν αιωνιον
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5

νυν ουν οι δυο υιοι σου οι γενοµενοι σοι εν αιγυπτω προ του µε ελθειν προς σε εις αιγυπτον εµοι εισιν εφραιµ και µανασση ως ρουβην και συµεων εσονται µοι

6

τα δε εκγονα α εαν γεννησης µετα ταυτα σοι εσονται επι τω ονοµατι των αδελφων αυτων κληθησονται εν τοις εκεινων κληροις

7

εγω δε ηνικα ηρχοµην εκ µεσοποταµιας της συριας απεθανεν ραχηλ η µητηρ σου εν γη χανααν εγγιζοντος µου κατα τον ιπποδροµον χαβραθα της γης του ελθειν εφραθα και
κατωρυξα αυτην εν τη οδω του ιπποδροµου αυτη εστιν βαιθλεεµ

8

ιδων δε ισραηλ τους υιους ιωσηφ ειπεν τινες σοι ουτοι

9

ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου υιοι µου εισιν ους εδωκεν µοι ο θεος ενταυθα και ειπεν ιακωβ προσαγαγε µοι αυτους ινα ευλογησω αυτους

10

οι δε οφθαλµοι ισραηλ εβαρυωπησαν απο του γηρους και ουκ ηδυνατο βλεπειν και ηγγισεν αυτους προς αυτον και εφιλησεν αυτους και περιελαβεν αυτους

11

και ειπεν ισραηλ προς ιωσηφ ιδου του προσωπου σου ουκ εστερηθην και ιδου εδειξεν µοι ο θεος και το σπερµα σου

12

και εξηγαγεν ιωσηφ αυτους απο των γονατων αυτου και προσεκυνησαν αυτω επι προσωπον επι της γης

13

λαβων δε ιωσηφ τους δυο υιους αυτου τον τε εφραιµ εν τη δεξια εξ αριστερων δε ισραηλ τον δε µανασση εν τη αριστερα εκ δεξιων δε ισραηλ ηγγισεν αυτους αυτω

14

εκτεινας δε ισραηλ την χειρα την δεξιαν επεβαλεν επι την κεφαλην εφραιµ ουτος δε ην ο νεωτερος και την αριστεραν επι την κεφαλην µανασση εναλλαξ τας χειρας

15

και ηυλογησεν αυτους και ειπεν ο θεος ω ευηρεστησαν οι πατερες µου εναντιον αυτου αβρααµ και ισαακ ο θεος ο τρεφων µε εκ νεοτητος εως της ηµερας ταυτης

16

ο αγγελος ο ρυοµενος µε εκ παντων των κακων ευλογησαι τα παιδια ταυτα και επικληθησεται εν αυτοις το ονοµα µου και το ονοµα των πατερων µου αβρααµ και ισαακ και
πληθυνθειησαν εις πληθος πολυ επι της γης

17

ιδων δε ιωσηφ οτι επεβαλεν ο πατηρ την δεξιαν αυτου επι την κεφαλην εφραιµ βαρυ αυτω κατεφανη και αντελαβετο ιωσηφ της χειρος του πατρος αυτου αφελειν αυτην απο
της κεφαλης εφραιµ επι την κεφαλην µανασση

18

ειπεν δε ιωσηφ τω πατρι αυτου ουχ ουτως πατερ ουτος γαρ ο πρωτοτοκος επιθες την δεξιαν σου επι την κεφαλην αυτου

19

και ουκ ηθελησεν αλλα ειπεν οιδα τεκνον οιδα και ουτος εσται εις λαον και ουτος υψωθησεται αλλα ο αδελφος αυτου ο νεωτερος µειζων αυτου εσται και το σπερµα αυτου εσ
ται εις πληθος εθνων

20

και ευλογησεν αυτους εν τη ηµερα εκεινη λεγων εν υµιν ευλογηθησεται ισραηλ λεγοντες ποιησαι σε ο θεος ως εφραιµ και ως µανασση και εθηκεν τον εφραιµ εµπροσθεν του
µανασση

21

ειπεν δε ισραηλ τω ιωσηφ ιδου εγω αποθνησκω και εσται ο θεος µεθ' υµων και αποστρεψει υµας εις την γην των πατερων υµων

22

εγω δε διδωµι σοι σικιµα εξαιρετον υπερ τους αδελφους σου ην ελαβον εκ χειρος αµορραιων εν µαχαιρα µου και τοξω

1

εκαλεσεν δε ιακωβ τους υιους αυτου και ειπεν συναχθητε ινα αναγγειλω υµιν τι απαντησει υµιν επ' εσχατων των ηµερων

2

αθροισθητε και ακουσατε υιοι ιακωβ ακουσατε ισραηλ του πατρος υµων

3

ρουβην πρωτοτοκος µου συ ισχυς µου και αρχη τεκνων µου σκληρος φερεσθαι και σκληρος αυθαδης

4

εξυβρισας ως υδωρ µη εκζεσης ανεβης γαρ επι την κοιτην του πατρος σου τοτε εµιανας την στρωµνην ου ανεβης

5

συµεων και λευι αδελφοι συνετελεσαν αδικιαν εξ αιρεσεως αυτων

6

εις βουλην αυτων µη ελθοι η ψυχη µου και επι τη συστασει αυτων µη ερεισαι τα ηπατα µου οτι εν τω θυµω αυτων απεκτειναν ανθρωπους και εν τη επιθυµια αυτων ενευροκ
οπησαν ταυρον

7

επικαταρατος ο θυµος αυτων οτι αυθαδης και η µηνις αυτων οτι εσκληρυνθη διαµεριω αυτους εν ιακωβ και διασπερω αυτους εν ισραηλ

8

ιουδα σε αινεσαισαν οι αδελφοι σου αι χειρες σου επι νωτου των εχθρων σου προσκυνησουσιν σοι οι υιοι του πατρος σου

9

σκυµνος λεοντος ιουδα εκ βλαστου υιε µου ανεβης αναπεσων εκοιµηθης ως λεων και ως σκυµνος τις εγερει αυτον

10

ουκ εκλειψει αρχων εξ ιουδα και ηγουµενος εκ των µηρων αυτου εως αν ελθη τα αποκειµενα αυτω και αυτος προσδοκια εθνων

11

δεσµευων προς αµπελον τον πωλον αυτου και τη ελικι τον πωλον της ονου αυτου πλυνει εν οινω την στολην αυτου και εν αιµατι σταφυλης την περιβολην αυτου
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12

χαροποι οι οφθαλµοι αυτου απο οινου και λευκοι οι οδοντες αυτου η γαλα

13

ζαβουλων παραλιος κατοικησει και αυτος παρ' ορµον πλοιων και παρατενει εως σιδωνος

14

ισσαχαρ το καλον επεθυµησεν αναπαυοµενος ανα µεσον των κληρων

15

και ιδων την αναπαυσιν οτι καλη και την γην οτι πιων υπεθηκεν τον ωµον αυτου εις το πονειν και εγενηθη ανηρ γεωργος

16

δαν κρινει τον εαυτου λαον ωσει και µια φυλη εν ισραηλ

17

και γενηθητω δαν οφις εφ' οδου εγκαθηµενος επι τριβου δακνων πτερναν ιππου και πεσειται ο ιππευς εις τα οπισω

18

την σωτηριαν περιµενω κυριου

19

γαδ πειρατηριον πειρατευσει αυτον αυτος δε πειρατευσει αυτων κατα ποδας

20

ασηρ πιων αυτου ο αρτος και αυτος δωσει τρυφην αρχουσιν

21

νεφθαλι στελεχος ανειµενον επιδιδους εν τω γενηµατι καλλος

22

υιος ηυξηµενος ιωσηφ υιος ηυξηµενος ζηλωτος υιος µου νεωτατος προς µε αναστρεψον

23

εις ον διαβουλευοµενοι ελοιδορουν και ενειχον αυτω κυριοι τοξευµατων

24

και συνετριβη µετα κρατους τα τοξα αυτων και εξελυθη τα νευρα βραχιονων χειρων αυτων δια χειρα δυναστου ιακωβ εκειθεν ο κατισχυσας ισραηλ

25

παρα θεου του πατρος σου και εβοηθησεν σοι ο θεος ο εµος και ευλογησεν σε ευλογιαν ουρανου ανωθεν και ευλογιαν γης εχουσης παντα ενεκεν ευλογιας µαστων και µητρας

26

ευλογιας πατρος σου και µητρος σου υπερισχυσεν επ' ευλογιαις ορεων µονιµων και επ' ευλογιαις θινων αεναων εσονται επι κεφαλην ιωσηφ και επι κορυφης ων ηγησατο αδε
λφων

27

βενιαµιν λυκος αρπαξ το πρωινον εδεται ετι και εις το εσπερας διαδωσει τροφην

28

παντες ουτοι υιοι ιακωβ δωδεκα και ταυτα ελαλησεν αυτοις ο πατηρ αυτων και ευλογησεν αυτους εκαστον κατα την ευλογιαν αυτου ευλογησεν αυτους

29

και ειπεν αυτοις εγω προστιθεµαι προς τον εµον λαον θαψατε µε µετα των πατερων µου εν τω σπηλαιω ο εστιν εν τω αγρω εφρων του χετταιου

30

εν τω σπηλαιω τω διπλω τω απεναντι µαµβρη εν τη γη χανααν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον παρα εφρων του χετταιου εν κτησει µνηµειου

31

εκει εθαψαν αβρααµ και σαρραν την γυναικα αυτου εκει εθαψαν ισαακ και ρεβεκκαν την γυναικα αυτου και εκει εθαψα λειαν

32

εν κτησει του αγρου και του σπηλαιου του οντος εν αυτω παρα των υιων χετ

33

και κατεπαυσεν ιακωβ επιτασσων τοις υιοις αυτου και εξαρας τους ποδας αυτου επι την κλινην εξελιπεν και προσετεθη προς τον λαον αυτου

1

και επιπεσων ιωσηφ επι το προσωπον του πατρος αυτου εκλαυσεν επ' αυτον και εφιλησεν αυτον

2

και προσεταξεν ιωσηφ τοις παισιν αυτου τοις ενταφιασταις ενταφιασαι τον πατερα αυτου και ενεταφιασαν οι ενταφιασται τον ισραηλ

3

και επληρωσαν αυτου τεσσαρακοντα ηµερας ουτως γαρ καταριθµουνται αι ηµεραι της ταφης και επενθησεν αυτον αιγυπτος εβδοµηκοντα ηµερας

4

επειδη δε παρηλθον αι ηµεραι του πενθους ελαλησεν ιωσηφ προς τους δυναστας φαραω λεγων ει ευρον χαριν εναντιον υµων λαλησατε περι εµου εις τα ωτα φαραω λεγοντες

5

ο πατηρ µου ωρκισεν µε λεγων εν τω µνηµειω ω ωρυξα εµαυτω εν γη χανααν εκει µε θαψεις νυν ουν αναβας θαψω τον πατερα µου και επανελευσοµαι

6

και ειπεν φαραω αναβηθι θαψον τον πατερα σου καθαπερ ωρκισεν σε

7

και ανεβη ιωσηφ θαψαι τον πατερα αυτου και συνανεβησαν µετ' αυτου παντες οι παιδες φαραω και οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου και παντες οι πρεσβυτεροι της γης αιγυπ
του

8

και πασα η πανοικια ιωσηφ και οι αδελφοι αυτου και πασα η οικια η πατρικη αυτου και την συγγενειαν και τα προβατα και τους βοας υπελιποντο εν γη γεσεµ

9

και συνανεβησαν µετ' αυτου και αρµατα και ιππεις και εγενετο η παρεµβολη µεγαλη σφοδρα

10

και παρεγενοντο εφ' αλωνα αταδ ο εστιν περαν του ιορδανου και εκοψαντο αυτον κοπετον µεγαν και ισχυρον σφοδρα και εποιησεν το πενθος τω πατρι αυτου επτα ηµερας
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11

και ειδον οι κατοικοι της γης χανααν το πενθος εν αλωνι αταδ και ειπαν πενθος µεγα τουτο εστιν τοις αιγυπτιοις δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα αυτου πενθος αιγυπτου ο εστιν
περαν του ιορδανου

12

και εποιησαν αυτω ουτως οι υιοι αυτου και εθαψαν αυτον εκει

13

και ανελαβον αυτον οι υιοι αυτου εις γην χανααν και εθαψαν αυτον εις το σπηλαιον το διπλουν ο εκτησατο αβρααµ το σπηλαιον εν κτησει µνηµειου παρα εφρων του χετταιου
κατεναντι µαµβρη

14

και απεστρεψεν ιωσηφ εις αιγυπτον αυτος και οι αδελφοι αυτου και οι συναναβαντες θαψαι τον πατερα αυτου

15

ιδοντες δε οι αδελφοι ιωσηφ οτι τεθνηκεν ο πατηρ αυτων ειπαν µηποτε µνησικακηση ηµιν ιωσηφ και ανταποδοµα ανταποδω ηµιν παντα τα κακα α ενεδειξαµεθα αυτω

16

και παρεγενοντο προς ιωσηφ λεγοντες ο πατηρ σου ωρκισεν προ του τελευτησαι αυτον λεγων

17

ουτως ειπατε ιωσηφ αφες αυτοις την αδικιαν και την αµαρτιαν αυτων οτι πονηρα σοι ενεδειξαντο και νυν δεξαι την αδικιαν των θεραποντων του θεου του πατρος σου και εκ
λαυσεν ιωσηφ λαλουντων αυτων προς αυτον

18

και ελθοντες προς αυτον ειπαν οιδε ηµεις σοι οικεται

19

και ειπεν αυτοις ιωσηφ µη φοβεισθε του γαρ θεου ειµι εγω

20

υµεις εβουλευσασθε κατ' εµου εις πονηρα ο δε θεος εβουλευσατο περι εµου εις αγαθα οπως αν γενηθη ως σηµερον ινα διατραφη λαος πολυς

21

και ειπεν αυτοις µη φοβεισθε εγω διαθρεψω υµας και τας οικιας υµων και παρεκαλεσεν αυτους και ελαλησεν αυτων εις την καρδιαν

22

και κατωκησεν ιωσηφ εν αιγυπτω αυτος και οι αδελφοι αυτου και πασα η πανοικια του πατρος αυτου και εζησεν ιωσηφ ετη εκατον δεκα

23

και ειδεν ιωσηφ εφραιµ παιδια εως τριτης γενεας και υιοι µαχιρ του υιου µανασση ετεχθησαν επι µηρων ιωσηφ

24

και ειπεν ιωσηφ τοις αδελφοις αυτου λεγων εγω αποθνησκω επισκοπη δε επισκεψεται υµας ο θεος και αναξει υµας εκ της γης ταυτης εις την γην ην ωµοσεν ο θεος τοις πατρ
ασιν ηµων αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

25

και ωρκισεν ιωσηφ τους υιους ισραηλ λεγων εν τη επισκοπη η επισκεψεται υµας ο θεος και συνανοισετε τα οστα µου εντευθεν µεθ' υµων

26

και ετελευτησεν ιωσηφ ετων εκατον δεκα και εθαψαν αυτον και εθηκαν εν τη σορω εν αιγυπτω .

1

ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εις αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων εκαστος πανοικια αυτων εισηλθοσαν

2

ρουβην συµεων λευι ιουδας

3

ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

4

δαν και νεφθαλι γαδ και ασηρ

5

ιωσηφ δε ην εν αιγυπτω ησαν δε πασαι ψυχαι εξ ιακωβ πεντε και εβδοµηκοντα

6

ετελευτησεν δε ιωσηφ και παντες οι αδελφοι αυτου και πασα η γενεα εκεινη

7

οι δε υιοι ισραηλ ηυξηθησαν και επληθυνθησαν και χυδαιοι εγενοντο και κατισχυον σφοδρα σφοδρα επληθυνεν δε η γη αυτους

8

ανεστη δε βασιλευς ετερος επ' αιγυπτον ος ουκ ηδει τον ιωσηφ

9

ειπεν δε τω εθνει αυτου ιδου το γενος των υιων ισραηλ µεγα πληθος και ισχυει υπερ ηµας

10

δευτε ουν κατασοφισωµεθα αυτους µηποτε πληθυνθη και ηνικα αν συµβη ηµιν πολεµος προστεθησονται και ουτοι προς τους υπεναντιους και εκπολεµησαντες ηµας εξελευσο
νται εκ της γης

11

και επεστησεν αυτοις επιστατας των εργων ινα κακωσωσιν αυτους εν τοις εργοις και ωκοδοµησαν πολεις οχυρας τω φαραω την τε πιθωµ και ραµεσση και ων η εστιν ηλιου
πολις

12

καθοτι δε αυτους εταπεινουν τοσουτω πλειους εγινοντο και ισχυον σφοδρα σφοδρα και εβδελυσσοντο οι αιγυπτιοι απο των υιων ισραηλ

13

και κατεδυναστευον οι αιγυπτιοι τους υιους ισραηλ βια
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14

και κατωδυνων αυτων την ζωην εν τοις εργοις τοις σκληροις τω πηλω και τη πλινθεια και πασι τοις εργοις τοις εν τοις πεδιοις κατα παντα τα εργα ων κατεδουλουντο αυτου
ς µετα βιας

15

και ειπεν ο βασιλευς των αιγυπτιων ταις µαιαις των εβραιων τη µια αυτων η ονοµα σεπφωρα και το ονοµα της δευτερας φουα

16

και ειπεν οταν µαιουσθε τας εβραιας και ωσιν προς τω τικτειν εαν µεν αρσεν η αποκτεινατε αυτο εαν δε θηλυ περιποιεισθε αυτο

17

εφοβηθησαν δε αι µαιαι τον θεον και ουκ εποιησαν καθοτι συνεταξεν αυταις ο βασιλευς αιγυπτου και εζωογονουν τα αρσενα

18

εκαλεσεν δε ο βασιλευς αιγυπτου τας µαιας και ειπεν αυταις τι οτι εποιησατε το πραγµα τουτο και εζωογονειτε τα αρσενα

19

ειπαν δε αι µαιαι τω φαραω ουχ ως γυναικες αιγυπτου αι εβραιαι τικτουσιν γαρ πριν η εισελθειν προς αυτας τας µαιας και ετικτον

20

ευ δε εποιει ο θεος ταις µαιαις και επληθυνεν ο λαος και ισχυεν σφοδρα

21

επειδη εφοβουντο αι µαιαι τον θεον εποιησαν εαυταις οικιας

22

συνεταξεν δε φαραω παντι τω λαω αυτου λεγων παν αρσεν ο εαν τεχθη τοις εβραιοις εις τον ποταµον ριψατε και παν θηλυ ζωογονειτε αυτο

1

ην δε τις εκ της φυλης λευι ος ελαβεν των θυγατερων λευι και εσχεν αυτην

2

και εν γαστρι ελαβεν και ετεκεν αρσεν ιδοντες δε αυτο αστειον εσκεπασαν αυτο µηνας τρεις

3

επει δε ουκ ηδυναντο αυτο ετι κρυπτειν ελαβεν αυτω η µητηρ αυτου θιβιν και κατεχρισεν αυτην ασφαλτοπισση και ενεβαλεν το παιδιον εις αυτην και εθηκεν αυτην εις το ελ
ος παρα τον ποταµον

4

και κατεσκοπευεν η αδελφη αυτου µακροθεν µαθειν τι το αποβησοµενον αυτω

5

κατεβη δε η θυγατηρ φαραω λουσασθαι επι τον ποταµον και αι αβραι αυτης παρεπορευοντο παρα τον ποταµον και ιδουσα την θιβιν εν τω ελει αποστειλασα την αβραν ανειλ
ατο αυτην

6

ανοιξασα δε ορα παιδιον κλαιον εν τη θιβει και εφεισατο αυτου η θυγατηρ φαραω και εφη απο των παιδιων των εβραιων τουτο

7

και ειπεν η αδελφη αυτου τη θυγατρι φαραω θελεις καλεσω σοι γυναικα τροφευουσαν εκ των εβραιων και θηλασει σοι το παιδιον

8

η δε ειπεν αυτη η θυγατηρ φαραω πορευου ελθουσα δε η νεανις εκαλεσεν την µητερα του παιδιου

9

ειπεν δε προς αυτην η θυγατηρ φαραω διατηρησον µοι το παιδιον τουτο και θηλασον µοι αυτο εγω δε δωσω σοι τον µισθον ελαβεν δε η γυνη το παιδιον και εθηλαζεν αυτο

10

αδρυνθεντος δε του παιδιου εισηγαγεν αυτο προς την θυγατερα φαραω και εγενηθη αυτη εις υιον επωνοµασεν δε το ονοµα αυτου µωυσην λεγουσα εκ του υδατος αυτον ανειλ
οµην

11

εγενετο δε εν ταις ηµεραις ταις πολλαις εκειναις µεγας γενοµενος µωυσης εξηλθεν προς τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ κατανοησας δε τον πονον αυτων ορα ανθρωπ
ον αιγυπτιον τυπτοντα τινα εβραιον των εαυτου αδελφων των υιων ισραηλ

12

περιβλεψαµενος δε ωδε και ωδε ουχ ορα ουδενα και παταξας τον αιγυπτιον εκρυψεν αυτον εν τη αµµω

13

εξελθων δε τη ηµερα τη δευτερα ορα δυο ανδρας εβραιους διαπληκτιζοµενους και λεγει τω αδικουντι δια τι συ τυπτεις τον πλησιον

14

ο δε ειπεν τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ' ηµων µη ανελειν µε συ θελεις ον τροπον ανειλες εχθες τον αιγυπτιον εφοβηθη δε µωυσης και ειπεν ει ουτως εµφανες γ
εγονεν το ρηµα τουτο

15

ηκουσεν δε φαραω το ρηµα τουτο και εζητει ανελειν µωυσην ανεχωρησεν δε µωυσης απο προσωπου φαραω και ωκησεν εν γη µαδιαµ ελθων δε εις γην µαδιαµ εκαθισεν επι τ
ου φρεατος

16

τω δε ιερει µαδιαµ ησαν επτα θυγατερες ποιµαινουσαι τα προβατα του πατρος αυτων ιοθορ παραγενοµεναι δε ηντλουν εως επλησαν τας δεξαµενας ποτισαι τα προβατα του π
ατρος αυτων ιοθορ

17

παραγενοµενοι δε οι ποιµενες εξεβαλον αυτας αναστας δε µωυσης ερρυσατο αυτας και ηντλησεν αυταις και εποτισεν τα προβατα αυτων

18

παρεγενοντο δε προς ραγουηλ τον πατερα αυτων ο δε ειπεν αυταις τι οτι εταχυνατε του παραγενεσθαι σηµερον

19

αι δε ειπαν ανθρωπος αιγυπτιος ερρυσατο ηµας απο των ποιµενων και ηντλησεν ηµιν και εποτισεν τα προβατα ηµων
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20

ο δε ειπεν ταις θυγατρασιν αυτου και που εστι και ινα τι ουτως καταλελοιπατε τον ανθρωπον καλεσατε ουν αυτον οπως φαγη αρτον

21

κατωκισθη δε µωυσης παρα τω ανθρωπω και εξεδοτο σεπφωραν την θυγατερα αυτου µωυση γυναικα

22

εν γαστρι δε λαβουσα η γυνη ετεκεν υιον και επωνοµασεν µωυσης το ονοµα αυτου γηρσαµ λεγων οτι παροικος ειµι εν γη αλλοτρια

23

µετα δε τας ηµερας τας πολλας εκεινας ετελευτησεν ο βασιλευς αιγυπτου και κατεστεναξαν οι υιοι ισραηλ απο των εργων και ανεβοησαν και ανεβη η βοη αυτων προς τον θε
ον απο των εργων

24

και εισηκουσεν ο θεος τον στεναγµον αυτων και εµνησθη ο θεος της διαθηκης αυτου της προς αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

25

και επειδεν ο θεος τους υιους ισραηλ και εγνωσθη αυτοις

1

και µωυσης ην ποιµαινων τα προβατα ιοθορ του γαµβρου αυτου του ιερεως µαδιαµ και ηγαγεν τα προβατα υπο την ερηµον και ηλθεν εις το ορος χωρηβ

2

ωφθη δε αυτω αγγελος κυριου εν φλογι πυρος εκ του βατου και ορα οτι ο βατος καιεται πυρι ο δε βατος ου κατεκαιετο

3

ειπεν δε µωυσης παρελθων οψοµαι το οραµα το µεγα τουτο τι οτι ου κατακαιεται ο βατος

4

ως δε ειδεν κυριος οτι προσαγει ιδειν εκαλεσεν αυτον κυριος εκ του βατου λεγων µωυση µωυση ο δε ειπεν τι εστιν

5

και ειπεν µη εγγισης ωδε λυσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο γαρ τοπος εν ω συ εστηκας γη αγια εστιν

6

και ειπεν αυτω εγω ειµι ο θεος του πατρος σου θεος αβρααµ και θεος ισαακ και θεος ιακωβ απεστρεψεν δε µωυσης το προσωπον αυτου ευλαβειτο γαρ κατεµβλεψαι ενωπιον
του θεου

7

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδων ειδον την κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και της κραυγης αυτων ακηκοα απο των εργοδιωκτων οιδα γαρ την οδυνην αυτων

8

και κατεβην εξελεσθαι αυτους εκ χειρος αιγυπτιων και εξαγαγειν αυτους εκ της γης εκεινης και εισαγαγειν αυτους εις γην αγαθην και πολλην εις γην ρεουσαν γαλα και µελι ε
ις τον τοπον των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων

9

και νυν ιδου κραυγη των υιων ισραηλ ηκει προς µε καγω εωρακα τον θλιµµον ον οι αιγυπτιοι θλιβουσιν αυτους

10

και νυν δευρο αποστειλω σε προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και εξαξεις τον λαον µου τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

11

και ειπεν µωυσης προς τον θεον τις ειµι οτι πορευσοµαι προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και οτι εξαξω τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

12

ειπεν δε ο θεος µωυσει λεγων οτι εσοµαι µετα σου και τουτο σοι το σηµειον οτι εγω σε εξαποστελλω εν τω εξαγαγειν σε τον λαον µου εξ αιγυπτου και λατρευσετε τω θεω εν τ
ω ορει τουτω

13

και ειπεν µωυσης προς τον θεον ιδου εγω ελευσοµαι προς τους υιους ισραηλ και ερω προς αυτους ο θεος των πατερων υµων απεσταλκεν µε προς υµας ερωτησουσιν µε τι ονο
µα αυτω τι ερω προς αυτους

14

και ειπεν ο θεος προς µωυσην εγω ειµι ο ων και ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων απεσταλκεν µε προς υµας

15

και ειπεν ο θεος παλιν προς µωυσην ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ κυριος ο θεος των πατερων υµων θεος αβρααµ και θεος ισαακ και θεος ιακωβ απεσταλκεν µε προς υµας το
υτο µου εστιν ονοµα αιωνιον και µνηµοσυνον γενεων γενεαις

16

ελθων ουν συναγαγε την γερουσιαν των υιων ισραηλ και ερεις προς αυτους κυριος ο θεος των πατερων υµων ωπται µοι θεος αβρααµ και θεος ισαακ και θεος ιακωβ λεγων επ
ισκοπη επεσκεµµαι υµας και οσα συµβεβηκεν υµιν εν αιγυπτω

17

και ειπον αναβιβασω υµας εκ της κακωσεως των αιγυπτιων εις την γην των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαι
ων εις γην ρεουσαν γαλα και µελι

18

και εισακουσονται σου της φωνης και εισελευση συ και η γερουσια ισραηλ προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και ερεις προς αυτον ο θεος των εβραιων προσκεκληται ηµας πορε
υσωµεθα ουν οδον τριων ηµερων εις την ερηµον ινα θυσωµεν τω θεω ηµων

19

εγω δε οιδα οτι ου προησεται υµας φαραω βασιλευς αιγυπτου πορευθηναι εαν µη µετα χειρος κραταιας

20

και εκτεινας την χειρα παταξω τους αιγυπτιους εν πασι τοις θαυµασιοις µου οις ποιησω εν αυτοις και µετα ταυτα εξαποστελει υµας

21

και δωσω χαριν τω λαω τουτω εναντιον των αιγυπτιων οταν δε αποτρεχητε ουκ απελευσεσθε κενοι
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22

αιτησει γυνη παρα γειτονος και συσκηνου αυτης σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον και επιθησετε επι τους υιους υµων και επι τας θυγατερας υµων και σκυλευσετε τους
αιγυπτιους

1

απεκριθη δε µωυσης και ειπεν εαν ουν µη πιστευσωσιν µοι µηδε εισακουσωσιν της φωνης µου ερουσιν γαρ οτι ουκ ωπται σοι ο θεος τι ερω προς αυτους

2

ειπεν δε αυτω κυριος τι τουτο εστιν το εν τη χειρι σου ο δε ειπεν ραβδος

3

και ειπεν ριψον αυτην επι την γην και ερριψεν αυτην επι την γην και εγενετο οφις και εφυγεν µωυσης απ' αυτου

4

και ειπεν κυριος προς µωυσην εκτεινον την χειρα και επιλαβου της κερκου εκτεινας ουν την χειρα επελαβετο της κερκου και εγενετο ραβδος εν τη χειρι αυτου

5

ινα πιστευσωσιν σοι οτι ωπται σοι κυριος ο θεος των πατερων αυτων θεος αβρααµ και θεος ισαακ και θεος ιακωβ

6

ειπεν δε αυτω κυριος παλιν εισενεγκε την χειρα σου εις τον κολπον σου και εισηνεγκεν την χειρα αυτου εις τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν την χειρα αυτου εκ του κολπου α
υτου και εγενηθη η χειρ αυτου ωσει χιων

7

και ειπεν παλιν εισενεγκε την χειρα σου εις τον κολπον σου και εισηνεγκεν την χειρα εις τον κολπον αυτου και εξηνεγκεν αυτην εκ του κολπου αυτου και παλιν απεκατεστη ει
ς την χροαν της σαρκος αυτου

8

εαν δε µη πιστευσωσιν σοι µηδε εισακουσωσιν της φωνης του σηµειου του πρωτου πιστευσουσιν σοι της φωνης του σηµειου του εσχατου

9

και εσται εαν µη πιστευσωσιν σοι τοις δυσι σηµειοις τουτοις µηδε εισακουσωσιν της φωνης σου ληµψη απο του υδατος του ποταµου και εκχεεις επι το ξηρον και εσται το υδ
ωρ ο εαν λαβης απο του ποταµου αιµα επι του ξηρου

10

ειπεν δε µωυσης προς κυριον δεοµαι κυριε ουχ ικανος ειµι προ της εχθες ουδε προ της τριτης ηµερας ουδε αφ' ου ηρξω λαλειν τω θεραποντι σου ισχνοφωνος και βραδυγλωσ
σος εγω ειµι

11

ειπεν δε κυριος προς µωυσην τις εδωκεν στοµα ανθρωπω και τις εποιησεν δυσκωφον και κωφον βλεποντα και τυφλον ουκ εγω ο θεος

12

και νυν πορευου και εγω ανοιξω το στοµα σου και συµβιβασω σε ο µελλεις λαλησαι

13

και ειπεν µωυσης δεοµαι κυριε προχειρισαι δυναµενον αλλον ον αποστελεις

14

και θυµωθεις οργη κυριος επι µωυσην ειπεν ουκ ιδου ααρων ο αδελφος σου ο λευιτης επισταµαι οτι λαλων λαλησει αυτος σοι και ιδου αυτος εξελευσεται εις συναντησιν σοι
και ιδων σε χαρησεται εν εαυτω

15

και ερεις προς αυτον και δωσεις τα ρηµατα µου εις το στοµα αυτου και εγω ανοιξω το στοµα σου και το στοµα αυτου και συµβιβασω υµας α ποιησετε

16

και αυτος σοι προσλαλησει προς τον λαον και αυτος εσται σου στοµα συ δε αυτω εση τα προς τον θεον

17

και την ραβδον ταυτην την στραφεισαν εις οφιν ληµψη εν τη χειρι σου εν η ποιησεις εν αυτη τα σηµεια

18

επορευθη δε µωυσης και απεστρεψεν προς ιοθορ τον γαµβρον αυτου και λεγει πορευσοµαι και αποστρεψω προς τους αδελφους µου τους εν αιγυπτω και οψοµαι ει ετι ζωσιν
και ειπεν ιοθορ µωυση βαδιζε υγιαινων

19

µετα δε τας ηµερας τας πολλας εκεινας ετελευτησεν ο βασιλευς αιγυπτου ειπεν δε κυριος προς µωυσην εν µαδιαµ βαδιζε απελθε εις αιγυπτον τεθνηκασιν γαρ παντες οι ζητου
ντες σου την ψυχην

20

αναλαβων δε µωυσης την γυναικα και τα παιδια ανεβιβασεν αυτα επι τα υποζυγια και επεστρεψεν εις αιγυπτον ελαβεν δε µωυσης την ραβδον την παρα του θεου εν τη χειρι
αυτου

21

ειπεν δε κυριος προς µωυσην πορευοµενου σου και αποστρεφοντος εις αιγυπτον ορα παντα τα τερατα α εδωκα εν ταις χερσιν σου ποιησεις αυτα εναντιον φαραω εγω δε σκλη
ρυνω την καρδιαν αυτου και ου µη εξαποστειλη τον λαον

22

συ δε ερεις τω φαραω ταδε λεγει κυριος υιος πρωτοτοκος µου ισραηλ

23

ειπα δε σοι εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευση ει µεν ουν µη βουλει εξαποστειλαι αυτους ορα ουν εγω αποκτενω τον υιον σου τον πρωτοτοκον

24

εγενετο δε εν τη οδω εν τω καταλυµατι συνηντησεν αυτω αγγελος κυριου και εζητει αυτον αποκτειναι

25

και λαβουσα σεπφωρα ψηφον περιετεµεν την ακροβυστιαν του υιου αυτης και προσεπεσεν προς τους ποδας και ειπεν εστη το αιµα της περιτοµης του παιδιου µου

26

και απηλθεν απ' αυτου διοτι ειπεν εστη το αιµα της περιτοµης του παιδιου µου
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27

ειπεν δε κυριος προς ααρων πορευθητι εις συναντησιν µωυσει εις την ερηµον και επορευθη και συνηντησεν αυτω εν τω ορει του θεου και κατεφιλησαν αλληλους

28

και ανηγγειλεν µωυσης τω ααρων παντας τους λογους κυριου ους απεστειλεν και παντα τα σηµεια α ενετειλατο αυτω

29

επορευθη δε µωυσης και ααρων και συνηγαγον την γερουσιαν των υιων ισραηλ

30

και ελαλησεν ααρων παντα τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν ο θεος προς µωυσην και εποιησεν τα σηµεια εναντιον του λαου

31

και επιστευσεν ο λαος και εχαρη οτι επεσκεψατο ο θεος τους υιους ισραηλ και οτι ειδεν αυτων την θλιψιν κυψας δε ο λαος προσεκυνησεν

1

και µετα ταυτα εισηλθεν µωυσης και ααρων προς φαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι εορτασωσιν εν τη ερηµω

2

και ειπεν φαραω τις εστιν ου εισακουσοµαι της φωνης αυτου ωστε εξαποστειλαι τους υιους ισραηλ ουκ οιδα τον κυριον και τον ισραηλ ουκ εξαποστελλω

3

και λεγουσιν αυτω ο θεος των εβραιων προσκεκληται ηµας πορευσοµεθα ουν οδον τριων ηµερων εις την ερηµον οπως θυσωµεν τω θεω ηµων µηποτε συναντηση ηµιν θανατο
ς η φονος

4

και ειπεν αυτοις ο βασιλευς αιγυπτου ινα τι µωυση και ααρων διαστρεφετε τον λαον µου απο των εργων απελθατε εκαστος υµων προς τα εργα αυτου

5

και ειπεν φαραω ιδου νυν πολυπληθει ο λαος µη ουν καταπαυσωµεν αυτους απο των εργων

6

συνεταξεν δε φαραω τοις εργοδιωκταις του λαου και τοις γραµµατευσιν λεγων

7

ουκετι προστεθησεται διδοναι αχυρον τω λαω εις την πλινθουργιαν καθαπερ εχθες και τριτην ηµεραν αυτοι πορευεσθωσαν και συναγαγετωσαν εαυτοις αχυρα

8

και την συνταξιν της πλινθειας ης αυτοι ποιουσιν καθ' εκαστην ηµεραν επιβαλεις αυτοις ουκ αφελεις ουδεν σχολαζουσιν γαρ δια τουτο κεκραγασιν λεγοντες πορευθωµεν και
θυσωµεν τω θεω ηµων

9

βαρυνεσθω τα εργα των ανθρωπων τουτων και µεριµνατωσαν ταυτα και µη µεριµνατωσαν εν λογοις κενοις

10

κατεσπευδον δε αυτους οι εργοδιωκται και οι γραµµατεις και ελεγον προς τον λαον λεγοντες ταδε λεγει φαραω ουκετι διδωµι υµιν αχυρα

11

αυτοι υµεις πορευοµενοι συλλεγετε εαυτοις αχυρα οθεν εαν ευρητε ου γαρ αφαιρειται απο της συνταξεως υµων ουθεν

12

και διεσπαρη ο λαος εν ολη αιγυπτω συναγαγειν καλαµην εις αχυρα

13

οι δε εργοδιωκται κατεσπευδον αυτους λεγοντες συντελειτε τα εργα τα καθηκοντα καθ' ηµεραν καθαπερ και οτε το αχυρον εδιδοτο υµιν

14

και εµαστιγωθησαν οι γραµµατεις του γενους των υιων ισραηλ οι κατασταθεντες επ' αυτους υπο των επιστατων του φαραω λεγοντες δια τι ου συνετελεσατε τας συνταξεις υ
µων της πλινθειας καθαπερ εχθες και τριτην ηµεραν και το της σηµερον

15

εισελθοντες δε οι γραµµατεις των υιων ισραηλ κατεβοησαν προς φαραω λεγοντες ινα τι ουτως ποιεις τοις σοις οικεταις

16

αχυρον ου διδοται τοις οικεταις σου και την πλινθον ηµιν λεγουσιν ποιειν και ιδου οι παιδες σου µεµαστιγωνται αδικησεις ουν τον λαον σου

17

και ειπεν αυτοις σχολαζετε σχολασται εστε δια τουτο λεγετε πορευθωµεν θυσωµεν τω θεω ηµων

18

νυν ουν πορευθεντες εργαζεσθε το γαρ αχυρον ου δοθησεται υµιν και την συνταξιν της πλινθειας αποδωσετε

19

εωρων δε οι γραµµατεις των υιων ισραηλ εαυτους εν κακοις λεγοντες ουκ απολειψετε της πλινθειας το καθηκον τη ηµερα

20

συνηντησαν δε µωυση και ααρων ερχοµενοις εις συναντησιν αυτοις εκπορευοµενων αυτων απο φαραω

21

και ειπαν αυτοις ιδοι ο θεος υµας και κριναι οτι εβδελυξατε την οσµην ηµων εναντιον φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου δουναι ροµφαιαν εις τας χειρας αυτου απο
κτειναι ηµας

22

επεστρεψεν δε µωυσης προς κυριον και ειπεν κυριε δια τι εκακωσας τον λαον τουτον και ινα τι απεσταλκας µε

23

και αφ' ου πεπορευµαι προς φαραω λαλησαι επι τω σω ονοµατι εκακωσεν τον λαον τουτον και ουκ ερρυσω τον λαον σου

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην ηδη οψει α ποιησω τω φαραω εν γαρ χειρι κραταια εξαποστελει αυτους και εν βραχιονι υψηλω εκβαλει αυτους εκ της γης αυτου

2

ελαλησεν δε ο θεος προς µωυσην και ειπεν προς αυτον εγω κυριος

3

και ωφθην προς αβρααµ και ισαακ και ιακωβ θεος ων αυτων και το ονοµα µου κυριος ουκ εδηλωσα αυτοις
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4

και εστησα την διαθηκην µου προς αυτους ωστε δουναι αυτοις την γην των χαναναιων την γην ην παρωκηκασιν εν η και παρωκησαν επ' αυτης

5

και εγω εισηκουσα τον στεναγµον των υιων ισραηλ ον οι αιγυπτιοι καταδουλουνται αυτους και εµνησθην της διαθηκης υµων

6

βαδιζε ειπον τοις υιοις ισραηλ λεγων εγω κυριος και εξαξω υµας απο της δυναστειας των αιγυπτιων και ρυσοµαι υµας εκ της δουλειας και λυτρωσοµαι υµας εν βραχιονι υψη
λω και κρισει µεγαλη

7

και ληµψοµαι εµαυτω υµας λαον εµοι και εσοµαι υµων θεος και γνωσεσθε οτι εγω κυριος ο θεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ της καταδυναστειας των αιγυπτιων

8

και εισαξω υµας εις την γην εις ην εξετεινα την χειρα µου δουναι αυτην τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και δωσω υµιν αυτην εν κληρω εγω κυριος

9

ελαλησεν δε µωυσης ουτως τοις υιοις ισραηλ και ουκ εισηκουσαν µωυση απο της ολιγοψυχιας και απο των εργων των σκληρων

10

ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων

11

εισελθε λαλησον φαραω βασιλει αιγυπτου ινα εξαποστειλη τους υιους ισραηλ εκ της γης αυτου

12

ελαλησεν δε µωυσης εναντι κυριου λεγων ιδου οι υιοι ισραηλ ουκ εισηκουσαν µου και πως εισακουσεται µου φαραω εγω δε αλογος ειµι

13

ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων και συνεταξεν αυτοις προς φαραω βασιλεα αιγυπτου ωστε εξαποστειλαι τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

14

και ουτοι αρχηγοι οικων πατριων αυτων υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους ασρων και χαρµι αυτη η συγγενεια ρουβην

15

και υιοι συµεων ιεµουηλ και ιαµιν και αωδ και ιαχιν και σααρ και σαουλ ο εκ της φοινισσης αυται αι πατριαι των υιων συµεων

16

και ταυτα τα ονοµατα των υιων λευι κατα συγγενειας αυτων γεδσων κααθ και µεραρι και τα ετη της ζωης λευι εκατον τριακοντα επτα

17

και ουτοι υιοι γεδσων λοβενι και σεµει οικοι πατριας αυτων

18

και υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ και τα ετη της ζωης κααθ εκατον τριακοντα ετη

19

και υιοι µεραρι µοολι και οµουσι ουτοι οικοι πατριων λευι κατα συγγενειας αυτων

20

και ελαβεν αµβραµ την ιωχαβεδ θυγατερα του αδελφου του πατρος αυτου εαυτω εις γυναικα και εγεννησεν αυτω τον τε ααρων και µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων τ
α δε ετη της ζωης αµβραµ εκατον τριακοντα δυο ετη

21

και υιοι ισσααρ κορε και ναφεκ και ζεχρι

22

και υιοι οζιηλ ελισαφαν και σετρι

23

ελαβεν δε ααρων την ελισαβεθ θυγατερα αµιναδαβ αδελφην ναασσων αυτω γυναικα και ετεκεν αυτω τον τε ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ

24

υιοι δε κορε ασιρ και ελκανα και αβιασαφ αυται αι γενεσεις κορε

25

και ελεαζαρ ο του ααρων ελαβεν των θυγατερων φουτιηλ αυτω γυναικα και ετεκεν αυτω τον φινεες αυται αι αρχαι πατριας λευιτων κατα γενεσεις αυτων

26

ουτος ααρων και µωυσης οις ειπεν αυτοις ο θεος εξαγαγειν τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου συν δυναµει αυτων

27

ουτοι εισιν οι διαλεγοµενοι προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και εξηγαγον τους υιους ισραηλ εξ αιγυπτου αυτος ααρων και µωυσης

28

η ηµερα ελαλησεν κυριος µωυση εν γη αιγυπτω

29

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων εγω κυριος λαλησον προς φαραω βασιλεα αιγυπτου οσα εγω λεγω προς σε

30

και ειπεν µωυσης εναντιον κυριου ιδου εγω ισχνοφωνος ειµι και πως εισακουσεται µου φαραω

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων ιδου δεδωκα σε θεον φαραω και ααρων ο αδελφος σου εσται σου προφητης

2

συ δε λαλησεις αυτω παντα οσα σοι εντελλοµαι ο δε ααρων ο αδελφος σου λαλησει προς φαραω ωστε εξαποστειλαι τους υιους ισραηλ εκ της γης αυτου

3

εγω δε σκληρυνω την καρδιαν φαραω και πληθυνω τα σηµεια µου και τα τερατα εν γη αιγυπτω

4

και ουκ εισακουσεται υµων φαραω και επιβαλω την χειρα µου επ' αιγυπτον και εξαξω συν δυναµει µου τον λαον µου τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου συν εκδικησει µεγαλ
η
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5

και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριος εκτεινων την χειρα επ' αιγυπτον και εξαξω τους υιους ισραηλ εκ µεσου αυτων

6

εποιησεν δε µωυσης και ααρων καθαπερ ενετειλατο αυτοις κυριος ουτως εποιησαν

7

µωυσης δε ην ετων ογδοηκοντα ααρων δε ο αδελφος αυτου ετων ογδοηκοντα τριων ηνικα ελαλησεν προς φαραω

8

και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

9

και εαν λαληση προς υµας φαραω λεγων δοτε ηµιν σηµειον η τερας και ερεις ααρων τω αδελφω σου λαβε την ραβδον και ριψον αυτην επι την γην εναντιον φαραω και εναντ
ιον των θεραποντων αυτου και εσται δρακων

10

εισηλθεν δε µωυσης και ααρων εναντιον φαραω και των θεραποντων αυτου και εποιησαν ουτως καθαπερ ενετειλατο αυτοις κυριος και ερριψεν ααρων την ραβδον εναντιον
φαραω και εναντιον των θεραποντων αυτου και εγενετο δρακων

11

συνεκαλεσεν δε φαραω τους σοφιστας αιγυπτου και τους φαρµακους και εποιησαν και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταις φαρµακειαις αυτων ωσαυτως

12

και ερριψαν εκαστος την ραβδον αυτου και εγενοντο δρακοντες και κατεπιεν η ραβδος η ααρων τας εκεινων ραβδους

13

και κατισχυσεν η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν αυτοις κυριος

14

ειπεν δε κυριος προς µωυσην βεβαρηται η καρδια φαραω του µη εξαποστειλαι τον λαον

15

βαδισον προς φαραω το πρωι ιδου αυτος εκπορευεται επι το υδωρ και στηση συναντων αυτω επι το χειλος του ποταµου και την ραβδον την στραφεισαν εις οφιν ληµψη εν τη
χειρι σου

16

και ερεις προς αυτον κυριος ο θεος των εβραιων απεσταλκεν µε προς σε λεγων εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευση εν τη ερηµω και ιδου ουκ εισηκουσας εως τουτου

17

ταδε λεγει κυριος εν τουτω γνωση οτι εγω κυριος ιδου εγω τυπτω τη ραβδω τη εν τη χειρι µου επι το υδωρ το εν τω ποταµω και µεταβαλει εις αιµα

18

και οι ιχθυες οι εν τω ποταµω τελευτησουσιν και εποζεσει ο ποταµος και ου δυνησονται οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ απο του ποταµου

19

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων τω αδελφω σου λαβε την ραβδον σου και εκτεινον την χειρα σου επι τα υδατα αιγυπτου και επι τους ποταµους αυτων και επι τας δ
ιωρυγας αυτων και επι τα ελη αυτων και επι παν συνεστηκος υδωρ αυτων και εσται αιµα και εγενετο αιµα εν παση γη αιγυπτου εν τε τοις ξυλοις και εν τοις λιθοις

20

και εποιησαν ουτως µωυσης και ααρων καθαπερ ενετειλατο αυτοις κυριος και επαρας τη ραβδω αυτου επαταξεν το υδωρ το εν τω ποταµω εναντιον φαραω και εναντιον των
θεραποντων αυτου και µετεβαλεν παν το υδωρ το εν τω ποταµω εις αιµα

21

και οι ιχθυες οι εν τω ποταµω ετελευτησαν και επωζεσεν ο ποταµος και ουκ ηδυναντο οι αιγυπτιοι πιειν υδωρ εκ του ποταµου και ην το αιµα εν παση γη αιγυπτου

22

εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταις φαρµακειαις αυτων και εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ειπεν κυριος

23

επιστραφεις δε φαραω εισηλθεν εις τον οικον αυτου και ουκ επεστησεν τον νουν αυτου ουδε επι τουτω

24

ωρυξαν δε παντες οι αιγυπτιοι κυκλω του ποταµου ωστε πιειν υδωρ και ουκ ηδυναντο πιειν υδωρ απο του ποταµου

25

και ανεπληρωθησαν επτα ηµεραι µετα το παταξαι κυριον τον ποταµον

26

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εισελθε προς φαραω και ερεις προς αυτον ταδε λεγει κυριος εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν

27

ει δε µη βουλει συ εξαποστειλαι ιδου εγω τυπτω παντα τα ορια σου τοις βατραχοις

28

και εξερευξεται ο ποταµος βατραχους και αναβαντες εισελευσονται εις τους οικους σου και εις τα ταµιεια των κοιτωνων σου και επι των κλινων σου και εις τους οικους των
θεραποντων σου και του λαου σου και εν τοις φυραµασιν σου και εν τοις κλιβανοις σου

29

και επι σε και επι τους θεραποντας σου και επι τον λαον σου αναβησονται οι βατραχοι

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων τω αδελφω σου εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου επι τους ποταµους και επι τας διωρυγας και επι τα ελη και αναγαγε τους βατραχ
ους

2

και εξετεινεν ααρων την χειρα επι τα υδατα αιγυπτου και ανηγαγεν τους βατραχους και ανεβιβασθη ο βατραχος και εκαλυψεν την γην αιγυπτου

3

εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι των αιγυπτιων ταις φαρµακειαις αυτων και ανηγαγον τους βατραχους επι γην αιγυπτου
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4

και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων και ειπεν ευξασθε περι εµου προς κυριον και περιελετω τους βατραχους απ' εµου και απο του εµου λαου και εξαποστελω τον λαον κ
αι θυσωσιν κυριω

5

ειπεν δε µωυσης προς φαραω ταξαι προς µε ποτε ευξωµαι περι σου και περι των θεραποντων σου και περι του λαου σου αφανισαι τους βατραχους απο σου και απο του λαου
σου και εκ των οικιων υµων πλην εν τω ποταµω υπολειφθησονται

6

ο δε ειπεν εις αυριον ειπεν ουν ως ειρηκας ινα ειδης οτι ουκ εστιν αλλος πλην κυριου

7

και περιαιρεθησονται οι βατραχοι απο σου και εκ των οικιων υµων και εκ των επαυλεων και απο των θεραποντων σου και απο του λαου σου πλην εν τω ποταµω υπολειφθησ
ονται

8

εξηλθεν δε µωυσης και ααρων απο φαραω και εβοησεν µωυσης προς κυριον περι του ορισµου των βατραχων ως εταξατο φαραω

9

εποιησεν δε κυριος καθαπερ ειπεν µωυσης και ετελευτησαν οι βατραχοι εκ των οικιων και εκ των επαυλεων και εκ των αγρων

10

και συνηγαγον αυτους θιµωνιας θιµωνιας και ωζεσεν η γη

11

ιδων δε φαραω οτι γεγονεν αναψυξις εβαρυνθη η καρδια αυτου και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριος

12

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ειπον ααρων εκτεινον τη χειρι την ραβδον σου και παταξον το χωµα της γης και εσονται σκνιφες εν τε τοις ανθρωποις και εν τοις τετραποσιν κ
αι εν παση γη αιγυπτου

13

εξετεινεν ουν ααρων τη χειρι την ραβδον και επαταξεν το χωµα της γης και εγενοντο οι σκνιφες εν τε τοις ανθρωποις και εν τοις τετραποσιν και εν παντι χωµατι της γης εγεν
οντο οι σκνιφες εν παση γη αιγυπτου

14

εποιησαν δε ωσαυτως και οι επαοιδοι ταις φαρµακειαις αυτων εξαγαγειν τον σκνιφα και ουκ ηδυναντο και εγενοντο οι σκνιφες εν τοις ανθρωποις και εν τοις τετραποσιν

15

ειπαν ουν οι επαοιδοι τω φαραω δακτυλος θεου εστιν τουτο και εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθαπερ ελαλησεν κυριος

16

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ορθρισον το πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ιδου αυτος εξελευσεται επι το υδωρ και ερεις προς αυτον ταδε λεγει κυριος εξαποστειλον τον λ
αον µου ινα µοι λατρευσωσιν εν τη ερηµω

17

εαν δε µη βουλη εξαποστειλαι τον λαον µου ιδου εγω επαποστελλω επι σε και επι τους θεραποντας σου και επι τον λαον σου και επι τους οικους υµων κυνοµυιαν και πλησθη
σονται αι οικιαι των αιγυπτιων της κυνοµυιης και εις την γην εφ' ης εισιν επ' αυτης

18

και παραδοξασω εν τη ηµερα εκεινη την γην γεσεµ εφ' ης ο λαος µου επεστιν επ' αυτης εφ' ης ουκ εσται εκει η κυνοµυια ινα ειδης οτι εγω ειµι κυριος ο κυριος πασης της γη
ς

19

και δωσω διαστολην ανα µεσον του εµου λαου και ανα µεσον του σου λαου εν δε τη αυριον εσται το σηµειον τουτο επι της γης

20

εποιησεν δε κυριος ουτως και παρεγενετο η κυνοµυια πληθος εις τους οικους φαραω και εις τους οικους των θεραποντων αυτου και εις πασαν την γην αιγυπτου και εξωλεθρ
ευθη η γη απο της κυνοµυιης

21

εκαλεσεν δε φαραω µωυσην και ααρων λεγων ελθοντες θυσατε τω θεω υµων εν τη γη

22

και ειπεν µωυσης ου δυνατον γενεσθαι ουτως τα γαρ βδελυγµατα των αιγυπτιων θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων εαν γαρ θυσωµεν τα βδελυγµατα των αιγυπτιων εναντιον αυτ
ων λιθοβοληθησοµεθα

23

οδον τριων ηµερων πορευσοµεθα εις την ερηµον και θυσοµεν κυριω τω θεω ηµων καθαπερ ειπεν ηµιν

24

και ειπεν φαραω εγω αποστελλω υµας και θυσατε κυριω τω θεω υµων εν τη ερηµω αλλ' ου µακραν αποτενειτε πορευθηναι ευξασθε ουν περι εµου προς κυριον

25

ειπεν δε µωυσης οδε εγω εξελευσοµαι απο σου και ευξοµαι προς τον θεον και απελευσεται η κυνοµυια απο σου και απο των θεραποντων σου και του λαου σου αυριον µη προ
σθης ετι φαραω εξαπατησαι του µη εξαποστειλαι τον λαον θυσαι κυριω

26

εξηλθεν δε µωυσης απο φαραω και ηυξατο προς τον θεον

27

εποιησεν δε κυριος καθαπερ ειπεν µωυσης και περιειλεν την κυνοµυιαν απο φαραω και των θεραποντων αυτου και του λαου αυτου και ου κατελειφθη ουδεµια

28

και εβαρυνεν φαραω την καρδιαν αυτου και επι του καιρου τουτου και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τον λαον

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εισελθε προς φαραω και ερεις αυτω ταδε λεγει κυριος ο θεος των εβραιων εξαποστειλον τον λαον µου ινα µοι λατρευσωσιν
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2

ει µεν ουν µη βουλει εξαποστειλαι τον λαον µου αλλ' ετι εγκρατεις αυτου

3

ιδου χειρ κυριου επεσται εν τοις κτηνεσιν σου τοις εν τοις πεδιοις εν τε τοις ιπποις και εν τοις υποζυγιοις και ταις καµηλοις και βουσιν και προβατοις θανατος µεγας σφοδρα

4

και παραδοξασω εγω εν τω καιρω εκεινω ανα µεσον των κτηνων των αιγυπτιων και ανα µεσον των κτηνων των υιων ισραηλ ου τελευτησει απο παντων των του ισραηλ υιω
ν ρητον

5

και εδωκεν ο θεος ορον λεγων εν τη αυριον ποιησει κυριος το ρηµα τουτο επι της γης

6

και εποιησεν κυριος το ρηµα τουτο τη επαυριον και ετελευτησεν παντα τα κτηνη των αιγυπτιων απο δε των κτηνων των υιων ισραηλ ουκ ετελευτησεν ουδεν

7

ιδων δε φαραω οτι ουκ ετελευτησεν απο παντων των κτηνων των υιων ισραηλ ουδεν εβαρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τον λαον

8

ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων λαβετε υµεις πληρεις τας χειρας αιθαλης καµιναιας και πασατω µωυσης εις τον ουρανον εναντιον φαραω και εναντιον των θε
ραποντων αυτου

9

και γενηθητω κονιορτος επι πασαν την γην αιγυπτου και εσται επι τους ανθρωπους και επι τα τετραποδα ελκη φλυκτιδες αναζεουσαι εν τε τοις ανθρωποις και εν τοις τετραπ
οσιν και εν παση γη αιγυπτου

10

και ελαβεν την αιθαλην της καµιναιας εναντιον φαραω και επασεν αυτην µωυσης εις τον ουρανον και εγενετο ελκη φλυκτιδες αναζεουσαι εν τοις ανθρωποις και εν τοις τετρ
αποσιν

11

και ουκ ηδυναντο οι φαρµακοι στηναι εναντιον µωυση δια τα ελκη εγενετο γαρ τα ελκη εν τοις φαρµακοις και εν παση γη αιγυπτου

12

εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν φαραω και ουκ εισηκουσεν αυτων καθα συνεταξεν κυριος

13

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ορθρισον το πρωι και στηθι εναντιον φαραω και ερεις προς αυτον ταδε λεγει κυριος ο θεος των εβραιων εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρευσ
ωσιν µοι

14

εν τω γαρ νυν καιρω εγω εξαποστελλω παντα τα συναντηµατα µου εις την καρδιαν σου και των θεραποντων σου και του λαου σου ιν' ειδης οτι ουκ εστιν ως εγω αλλος εν πα
ση τη γη

15

νυν γαρ αποστειλας την χειρα παταξω σε και τον λαον σου θανατω και εκτριβηση απο της γης

16

και ενεκεν τουτου διετηρηθης ινα ενδειξωµαι εν σοι την ισχυν µου και οπως διαγγελη το ονοµα µου εν παση τη γη

17

ετι ουν συ εµποιη του λαου µου του µη εξαποστειλαι αυτους

18

ιδου εγω υω ταυτην την ωραν αυριον χαλαζαν πολλην σφοδρα ητις τοιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ' ης ηµερας εκτισται εως της ηµερας ταυτης

19

νυν ουν κατασπευσον συναγαγειν τα κτηνη σου και οσα σοι εστιν εν τω πεδιω παντες γαρ οι ανθρωποι και τα κτηνη οσα αν ευρεθη εν τω πεδιω και µη εισελθη εις οικιαν πεσ
η δε επ' αυτα η χαλαζα τελευτησει

20

ο φοβουµενος το ρηµα κυριου των θεραποντων φαραω συνηγαγεν τα κτηνη αυτου εις τους οικους

21

ος δε µη προσεσχεν τη διανοια εις το ρηµα κυριου αφηκεν τα κτηνη εν τοις πεδιοις

22

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την χειρα σου εις τον ουρανον και εσται χαλαζα επι πασαν γην αιγυπτου επι τε τους ανθρωπους και τα κτηνη και επι πασαν βοτανην τη
ν επι της γης

23

εξετεινεν δε µωυσης την χειρα εις τον ουρανον και κυριος εδωκεν φωνας και χαλαζαν και διετρεχεν το πυρ επι της γης και εβρεξεν κυριος χαλαζαν επι πασαν γην αιγυπτου

24

ην δε η χαλαζα και το πυρ φλογιζον εν τη χαλαζη η δε χαλαζα πολλη σφοδρα σφοδρα ητις τοιαυτη ου γεγονεν εν αιγυπτω αφ' ου γεγενηται επ' αυτης εθνος

25

επαταξεν δε η χαλαζα εν παση γη αιγυπτου απο ανθρωπου εως κτηνους και πασαν βοτανην την εν τω πεδιω επαταξεν η χαλαζα και παντα τα ξυλα τα εν τοις πεδιοις συνετρι
ψεν η χαλαζα

26

πλην εν γη γεσεµ ου ησαν οι υιοι ισραηλ ουκ εγενετο η χαλαζα

27

αποστειλας δε φαραω εκαλεσεν µωυσην και ααρων και ειπεν αυτοις ηµαρτηκα το νυν ο κυριος δικαιος εγω δε και ο λαος µου ασεβεις

28

ευξασθε ουν περι εµου προς κυριον και παυσασθω του γενηθηναι φωνας θεου και χαλαζαν και πυρ και εξαποστελω υµας και ουκετι προσθησεσθε µενειν
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29

ειπεν δε αυτω µωυσης ως αν εξελθω την πολιν εκπετασω τας χειρας µου προς κυριον και αι φωναι παυσονται και η χαλαζα και ο υετος ουκ εσται ετι ινα γνως οτι του κυριου
η γη

30

και συ και οι θεραποντες σου επισταµαι οτι ουδεπω πεφοβησθε τον κυριον

31

το δε λινον και η κριθη επληγη η γαρ κριθη παρεστηκυια το δε λινον σπερµατιζον

32

ο δε πυρος και η ολυρα ουκ επληγη οψιµα γαρ ην

33

εξηλθεν δε µωυσης απο φαραω εκτος της πολεως και εξεπετασεν τας χειρας προς κυριον και αι φωναι επαυσαντο και η χαλαζα και ο υετος ουκ εσταξεν ετι επι την γην

34

ιδων δε φαραω οτι πεπαυται ο υετος και η χαλαζα και αι φωναι προσεθετο του αµαρτανειν και εβαρυνεν αυτου την καρδιαν και των θεραποντων αυτου

35

και εσκληρυνθη η καρδια φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τους υιους ισραηλ καθαπερ ελαλησεν κυριος τω µωυση

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων εισελθε προς φαραω εγω γαρ εσκληρυνα αυτου την καρδιαν και των θεραποντων αυτου ινα εξης επελθη τα σηµεια ταυτα επ' αυτους

2

οπως διηγησησθε εις τα ωτα των τεκνων υµων και τοις τεκνοις των τεκνων υµων οσα εµπεπαιχα τοις αιγυπτιοις και τα σηµεια µου α εποιησα εν αυτοις και γνωσεσθε οτι εγ
ω κυριος

3

εισηλθεν δε µωυσης και ααρων εναντιον φαραω και ειπαν αυτω ταδε λεγει κυριος ο θεος των εβραιων εως τινος ου βουλει εντραπηναι µε εξαποστειλον τον λαον µου ινα λατρ
ευσωσιν µοι

4

εαν δε µη θελης συ εξαποστειλαι τον λαον µου ιδου εγω επαγω ταυτην την ωραν αυριον ακριδα πολλην επι παντα τα ορια σου

5

και καλυψει την οψιν της γης και ου δυνηση κατιδειν την γην και κατεδεται παν το περισσον της γης το καταλειφθεν ο κατελιπεν υµιν η χαλαζα και κατεδεται παν ξυλον το
φυοµενον υµιν επι της γης

6

και πλησθησονται σου αι οικιαι και αι οικιαι των θεραποντων σου και πασαι αι οικιαι εν παση γη των αιγυπτιων α ουδεποτε εωρακασιν οι πατερες σου ουδε οι προπαπποι αυ
των αφ' ης ηµερας γεγονασιν επι της γης εως της ηµερας ταυτης και εκκλινας µωυσης εξηλθεν απο φαραω

7

και λεγουσιν οι θεραποντες φαραω προς αυτον εως τινος εσται τουτο ηµιν σκωλον εξαποστειλον τους ανθρωπους οπως λατρευσωσιν τω θεω αυτων η ειδεναι βουλει οτι απολ
ωλεν αιγυπτος

8

και απεστρεψαν τον τε µωυσην και ααρων προς φαραω και ειπεν αυτοις πορευεσθε και λατρευσατε τω θεω υµων τινες δε και τινες εισιν οι πορευοµενοι

9

και λεγει µωυσης συν τοις νεανισκοις και πρεσβυτεροις πορευσοµεθα συν τοις υιοις και θυγατρασιν και προβατοις και βουσιν ηµων εστιν γαρ εορτη κυριου του θεου ηµων

10

και ειπεν προς αυτους εστω ουτως κυριος µεθ' υµων καθοτι αποστελλω υµας µη και την αποσκευην υµων ιδετε οτι πονηρια προκειται υµιν

11

µη ουτως πορευεσθωσαν δε οι ανδρες και λατρευσατε τω θεω τουτο γαρ αυτοι ζητειτε εξεβαλον δε αυτους απο προσωπου φαραω

12

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την χειρα επι γην αιγυπτου και αναβητω ακρις επι την γην και κατεδεται πασαν βοτανην της γης και παντα τον καρπον των ξυλων ον
υπελιπετο η χαλαζα

13

και επηρεν µωυσης την ραβδον εις τον ουρανον και κυριος επηγαγεν ανεµον νοτον επι την γην ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα το πρωι εγενηθη και ο ανεµος ο ν
οτος ανελαβεν την ακριδα

14

και ανηγαγεν αυτην επι πασαν γην αιγυπτου και κατεπαυσεν επι παντα τα ορια αιγυπτου πολλη σφοδρα προτερα αυτης ου γεγονεν τοιαυτη ακρις και µετα ταυτα ουκ εσται ο
υτως

15

και εκαλυψεν την οψιν της γης και εφθαρη η γη και κατεφαγεν πασαν βοτανην της γης και παντα τον καρπον των ξυλων ος υπελειφθη απο της χαλαζης ουχ υπελειφθη χλωρ
ον ουδεν εν τοις ξυλοις και εν παση βοτανη του πεδιου εν παση γη αιγυπτου

16

κατεσπευδεν δε φαραω καλεσαι µωυσην και ααρων λεγων ηµαρτηκα εναντιον κυριου του θεου υµων και εις υµας

17

προσδεξασθε ουν µου την αµαρτιαν ετι νυν και προσευξασθε προς κυριον τον θεον υµων και περιελετω απ' εµου τον θανατον τουτον

18

εξηλθεν δε µωυσης απο φαραω και ηυξατο προς τον θεον

19

και µετεβαλεν κυριος ανεµον απο θαλασσης σφοδρον και ανελαβεν την ακριδα και ενεβαλεν αυτην εις την ερυθραν θαλασσαν και ουχ υπελειφθη ακρις µια εν παση γη αιγυπτ
ου
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20

και εσκληρυνεν κυριος την καρδιαν φαραω και ουκ εξαπεστειλεν τους υιους ισραηλ

21

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την χειρα σου εις τον ουρανον και γενηθητω σκοτος επι γην αιγυπτου ψηλαφητον σκοτος

22

εξετεινεν δε µωυσης την χειρα εις τον ουρανον και εγενετο σκοτος γνοφος θυελλα επι πασαν γην αιγυπτου τρεις ηµερας

23

και ουκ ειδεν ουδεις τον αδελφον αυτου τρεις ηµερας και ουκ εξανεστη ουδεις εκ της κοιτης αυτου τρεις ηµερας πασι δε τοις υιοις ισραηλ ην φως εν πασιν οις κατεγινοντο

24

και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων λεγων βαδιζετε λατρευσατε κυριω τω θεω υµων πλην των προβατων και των βοων υπολιπεσθε και η αποσκευη υµων αποτρεχετω µ
εθ' υµων

25

και ειπεν µωυσης αλλα και συ δωσεις ηµιν ολοκαυτωµατα και θυσιας α ποιησοµεν κυριω τω θεω ηµων

26

και τα κτηνη ηµων πορευσεται µεθ' ηµων και ουχ υπολειψοµεθα οπλην απ' αυτων γαρ ληµψοµεθα λατρευσαι κυριω τω θεω ηµων ηµεις δε ουκ οιδαµεν τι λατρευσωµεν κυρι
ω τω θεω ηµων εως του ελθειν ηµας εκει

27

εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν φαραω και ουκ εβουληθη εξαποστειλαι αυτους

28

και λεγει φαραω απελθε απ' εµου προσεχε σεαυτω ετι προσθειναι ιδειν µου το προσωπον η δ' αν ηµερα οφθης µοι αποθανη

29

λεγει δε µωυσης ειρηκας ουκετι οφθησοµαι σοι εις προσωπον

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ετι µιαν πληγην επαξω επι φαραω και επ' αιγυπτον και µετα ταυτα εξαποστελει υµας εντευθεν οταν δε εξαποστελλη υµας συν παντι εκβαλει υµ
ας εκβολη

2

λαλησον ουν κρυφη εις τα ωτα του λαου και αιτησατω εκαστος παρα του πλησιον και γυνη παρα της πλησιον σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον

3

κυριος δε εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιον των αιγυπτιων και εχρησαν αυτοις και ο ανθρωπος µωυσης µεγας εγενηθη σφοδρα εναντιον των αιγυπτιων και εναντιον
φαραω και εναντιον παντων των θεραποντων αυτου

4

και ειπεν µωυσης ταδε λεγει κυριος περι µεσας νυκτας εγω εισπορευοµαι εις µεσον αιγυπτου

5

και τελευτησει παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκου φαραω ος καθηται επι του θρονου και εως πρωτοτοκου της θεραπαινης της παρα τον µυλον και εως πρωτοτ
οκου παντος κτηνους

6

και εσται κραυγη µεγαλη κατα πασαν γην αιγυπτου ητις τοιαυτη ου γεγονεν και τοιαυτη ουκετι προστεθησεται

7

και εν πασι τοις υιοις ισραηλ ου γρυξει κυων τη γλωσση αυτου απο ανθρωπου εως κτηνους οπως ειδης οσα παραδοξασει κυριος ανα µεσον των αιγυπτιων και του ισραηλ

8

και καταβησονται παντες οι παιδες σου ουτοι προς µε και προκυνησουσιν µε λεγοντες εξελθε συ και πας ο λαος σου ου συ αφηγη και µετα ταυτα εξελευσοµαι εξηλθεν δε µωυ
σης απο φαραω µετα θυµου

9

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ουκ εισακουσεται υµων φαραω ινα πληθυνων πληθυνω µου τα σηµεια και τα τερατα εν γη αιγυπτω

10

µωυσης δε και ααρων εποιησαν παντα τα σηµεια και τα τερατα ταυτα εν γη αιγυπτω εναντιον φαραω εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν φαραω και ουκ ηθελησεν εξαποστει
λαι τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων εν γη αιγυπτου λεγων

2

ο µην ουτος υµιν αρχη µηνων πρωτος εστιν υµιν εν τοις µησιν του ενιαυτου

3

λαλησον προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγων τη δεκατη του µηνος τουτου λαβετωσαν εκαστος προβατον κατ' οικους πατριων εκαστος προβατον κατ' οικιαν

4

εαν δε ολιγοστοι ωσιν οι εν τη οικια ωστε µη ικανους ειναι εις προβατον συλληµψεται µεθ' εαυτου τον γειτονα τον πλησιον αυτου κατα αριθµον ψυχων εκαστος το αρκουν α
υτω συναριθµησεται εις προβατον

5

προβατον τελειον αρσεν ενιαυσιον εσται υµιν απο των αρνων και των εριφων ληµψεσθε

6

και εσται υµιν διατετηρηµενον εως της τεσσαρεσκαιδεκατης του µηνος τουτου και σφαξουσιν αυτο παν το πληθος συναγωγης υιων ισραηλ προς εσπεραν

7

και ληµψονται απο του αιµατος και θησουσιν επι των δυο σταθµων και επι την φλιαν εν τοις οικοις εν οις εαν φαγωσιν αυτα εν αυτοις

8

και φαγονται τα κρεα τη νυκτι ταυτη οπτα πυρι και αζυµα επι πικριδων εδονται
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9

ουκ εδεσθε απ' αυτων ωµον ουδε ηψηµενον εν υδατι αλλ' η οπτα πυρι κεφαλην συν τοις ποσιν και τοις ενδοσθιοις

10

ουκ απολειψετε απ' αυτου εως πρωι και οστουν ου συντριψετε απ' αυτου τα δε καταλειποµενα απ' αυτου εως πρωι εν πυρι κατακαυσετε

11

ουτως δε φαγεσθε αυτο αι οσφυες υµων περιεζωσµεναι και τα υποδηµατα εν τοις ποσιν υµων και αι βακτηριαι εν ταις χερσιν υµων και εδεσθε αυτο µετα σπουδης πασχα εστι
ν κυριω

12

και διελευσοµαι εν γη αιγυπτω εν τη νυκτι ταυτη και παταξω παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο ανθρωπου εως κτηνους και εν πασι τοις θεοις των αιγυπτιων ποιησω την ε
κδικησιν εγω κυριος

13

και εσται το αιµα υµιν εν σηµειω επι των οικιων εν αις υµεις εστε εκει και οψοµαι το αιµα και σκεπασω υµας και ουκ εσται εν υµιν πληγη του εκτριβηναι οταν παιω εν γη αι
γυπτω

14

και εσται η ηµερα υµιν αυτη µνηµοσυνον και εορτασετε αυτην εορτην κυριω εις πασας τας γενεας υµων νοµιµον αιωνιον εορτασετε αυτην

15

επτα ηµερας αζυµα εδεσθε απο δε της ηµερας της πρωτης αφανιειτε ζυµην εκ των οικιων υµων πας ος αν φαγη ζυµην εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ απο της ηµ
ερας της πρωτης εως της ηµερας της εβδοµης

16

και η ηµερα η πρωτη κληθησεται αγια και η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυταις πλην οσα ποιηθησεται παση ψυχη τουτο µον
ον ποιηθησεται υµιν

17

και φυλαξεσθε την εντολην ταυτην εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξαξω την δυναµιν υµων εκ γης αιγυπτου και ποιησετε την ηµεραν ταυτην εις γενεας υµων νοµιµον αιωνιον

18

εναρχοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου αφ' εσπερας εδεσθε αζυµα εως ηµερας µιας και εικαδος του µηνος εως εσπερας

19

επτα ηµερας ζυµη ουχ ευρεθησεται εν ταις οικιαις υµων πας ος αν φαγη ζυµωτον εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ συναγωγης ισραηλ εν τε τοις γειωραις και αυτοχθοσιν τ
ης γης

20

παν ζυµωτον ουκ εδεσθε εν παντι δε κατοικητηριω υµων εδεσθε αζυµα

21

εκαλεσεν δε µωυσης πασαν γερουσιαν υιων ισραηλ και ειπεν προς αυτους απελθοντες λαβετε υµιν εαυτοις προβατον κατα συγγενειας υµων και θυσατε το πασχα

22

ληµψεσθε δε δεσµην υσσωπου και βαψαντες απο του αιµατος του παρα την θυραν καθιξετε της φλιας και επ' αµφοτερων των σταθµων απο του αιµατος ο εστιν παρα την θυ
ραν υµεις δε ουκ εξελευσεσθε εκαστος την θυραν του οικου αυτου εως πρωι

23

και παρελευσεται κυριος παταξαι τους αιγυπτιους και οψεται το αιµα επι της φλιας και επ' αµφοτερων των σταθµων και παρελευσεται κυριος την θυραν και ουκ αφησει τον
ολεθρευοντα εισελθειν εις τας οικιας υµων παταξαι

24

και φυλαξεσθε το ρηµα τουτο νοµιµον σεαυτω και τοις υιοις σου εως αιωνος

25

εαν δε εισελθητε εις την γην ην αν δω κυριος υµιν καθοτι ελαλησεν φυλαξεσθε την λατρειαν ταυτην

26

και εσται εαν λεγωσιν προς υµας οι υιοι υµων τις η λατρεια αυτη

27

και ερειτε αυτοις θυσια το πασχα τουτο κυριω ως εσκεπασεν τους οικους των υιων ισραηλ εν αιγυπτω ηνικα επαταξεν τους αιγυπτιους τους δε οικους ηµων ερρυσατο και κυ
ψας ο λαος προσεκυνησεν

28

και απελθοντες εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση και ααρων ουτως εποιησαν

29

εγενηθη δε µεσουσης της νυκτος και κυριος επαταξεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκου φαραω του καθηµενου επι του θρονου εως πρωτοτοκου της αιχµαλωτ
ιδος της εν τω λακκω και εως πρωτοτοκου παντος κτηνους

30

και αναστας φαραω νυκτος και παντες οι θεραποντες αυτου και παντες οι αιγυπτιοι και εγενηθη κραυγη µεγαλη εν παση γη αιγυπτω ου γαρ ην οικια εν η ουκ ην εν αυτη τεθ
νηκως

31

και εκαλεσεν φαραω µωυσην και ααρων νυκτος και ειπεν αυτοις αναστητε και εξελθατε εκ του λαου µου και υµεις και οι υιοι ισραηλ βαδιζετε και λατρευσατε κυριω τω θεω
υµων καθα λεγετε

32

και τα προβατα και τους βοας υµων αναλαβοντες πορευεσθε ευλογησατε δε καµε

33

και κατεβιαζοντο οι αιγυπτιοι τον λαον σπουδη εκβαλειν αυτους εκ της γης ειπαν γαρ οτι παντες ηµεις αποθνησκοµεν
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34

ανελαβεν δε ο λαος το σταις προ του ζυµωθηναι τα φυραµατα αυτων ενδεδεµενα εν τοις ιµατιοις αυτων επι των ωµων

35

οι δε υιοι ισραηλ εποιησαν καθα συνεταξεν αυτοις µωυσης και ητησαν παρα των αιγυπτιων σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον

36

και κυριος εδωκεν την χαριν τω λαω αυτου εναντιον των αιγυπτιων και εχρησαν αυτοις και εσκυλευσαν τους αιγυπτιους

37

απαραντες δε οι υιοι ισραηλ εκ ραµεσση εις σοκχωθα εις εξακοσιας χιλιαδας πεζων οι ανδρες πλην της αποσκευης

38

και επιµικτος πολυς συνανεβη αυτοις και προβατα και βοες και κτηνη πολλα σφοδρα

39

και επεψαν το σταις ο εξηνεγκαν εξ αιγυπτου εγκρυφιας αζυµους ου γαρ εζυµωθη εξεβαλον γαρ αυτους οι αιγυπτιοι και ουκ ηδυνηθησαν επιµειναι ουδε επισιτισµον εποιησαν
εαυτοις εις την οδον

40

η δε κατοικησις των υιων ισραηλ ην κατωκησαν εν γη αιγυπτω και εν γη χανααν ετη τετρακοσια τριακοντα

41

και εγενετο µετα τα τετρακοσια τριακοντα ετη εξηλθεν πασα η δυναµις κυριου εκ γης αιγυπτου

42

νυκτος προφυλακη εστιν τω κυριω ωστε εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου εκεινη η νυξ αυτη προφυλακη κυριω ωστε πασι τοις υιοις ισραηλ ειναι εις γενεας αυτων

43

ειπεν δε κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων ουτος ο νοµος του πασχα πας αλλογενης ουκ εδεται απ' αυτου

44

και παν οικετην τινος η αργυρωνητον περιτεµεις αυτον και τοτε φαγεται απ' αυτου

45

παροικος η µισθωτος ουκ εδεται απ' αυτου

46

εν οικια µια βρωθησεται και ουκ εξοισετε εκ της οικιας των κρεων εξω και οστουν ου συντριψετε απ' αυτου

47

πασα συναγωγη υιων ισραηλ ποιησει αυτο

48

εαν δε τις προσελθη προς υµας προσηλυτος ποιησαι το πασχα κυριω περιτεµεις αυτου παν αρσενικον και τοτε προσελευσεται ποιησαι αυτο και εσται ωσπερ και ο αυτοχθων
της γης πας απεριτµητος ουκ εδεται απ' αυτου

49

νοµος εις εσται τω εγχωριω και τω προσελθοντι προσηλυτω εν υµιν

50

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση και ααρων προς αυτους ουτως εποιησαν

51

και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη εξηγαγεν κυριος τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου συν δυναµει αυτων

1

ειπεν δε κυριος προς µωυσην λεγων

2

αγιασον µοι παν πρωτοτοκον πρωτογενες διανοιγον πασαν µητραν εν τοις υιοις ισραηλ απο ανθρωπου εως κτηνους εµοι εστιν

3

ειπεν δε µωυσης προς τον λαον µνηµονευετε την ηµεραν ταυτην εν η εξηλθατε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν υµας κυριος εντευθεν και ου
βρωθησεται ζυµη

4

εν γαρ τη σηµερον υµεις εκπορευεσθε εν µηνι των νεων

5

και εσται ηνικα εαν εισαγαγη σε κυριος ο θεος σου εις την γην των χαναναιων και χετταιων και ευαιων και γεργεσαιων και αµορραιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων ην ωµο
σεν τοις πατρασιν σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι και ποιησεις την λατρειαν ταυτην εν τω µηνι τουτω

6

εξ ηµερας εδεσθε αζυµα τη δε ηµερα τη εβδοµη εορτη κυριου

7

αζυµα εδεσθε τας επτα ηµερας ουκ οφθησεται σοι ζυµωτον ουδε εσται σοι ζυµη εν πασιν τοις οριοις σου

8

και αναγγελεις τω υιω σου εν τη ηµερα εκεινη λεγων δια τουτο εποιησεν κυριος ο θεος µοι ως εξεπορευοµην εξ αιγυπτου

9

και εσται σοι σηµειον επι της χειρος σου και µνηµοσυνον προ οφθαλµων σου οπως αν γενηται ο νοµος κυριου εν τω στοµατι σου εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριος ο θε
ος εξ αιγυπτου

10

και φυλαξεσθε τον νοµον τουτον κατα καιρους ωρων αφ' ηµερων εις ηµερας

11

και εσται ως αν εισαγαγη σε κυριος ο θεος σου εις την γην των χαναναιων ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου και δωσει σοι αυτην

12

και αφελεις παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα τω κυριω παν διανοιγον µητραν εκ των βουκολιων η εν τοις κτηνεσιν σου οσα εαν γενηται σοι τα αρσενικα αγιασεις τω κυριω
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13

παν διανοιγον µητραν ονου αλλαξεις προβατω εαν δε µη αλλαξης λυτρωση αυτο παν πρωτοτοκον ανθρωπου των υιων σου λυτρωση

14

εαν δε ερωτηση σε ο υιος σου µετα ταυτα λεγων τι τουτο και ερεις αυτω οτι εν χειρι κραταια εξηγαγεν ηµας κυριος εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

15

ηνικα δε εσκληρυνεν φαραω εξαποστειλαι ηµας απεκτεινεν παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω απο πρωτοτοκων ανθρωπων εως πρωτοτοκων κτηνων δια τουτο εγω θυω τω κυρ
ιω παν διανοιγον µητραν τα αρσενικα και παν πρωτοτοκον των υιων µου λυτρωσοµαι

16

και εσται εις σηµειον επι της χειρος σου και ασαλευτον προ οφθαλµων σου εν γαρ χειρι κραταια εξηγαγεν σε κυριος εξ αιγυπτου

17

ως δε εξαπεστειλεν φαραω τον λαον ουχ ωδηγησεν αυτους ο θεος οδον γης φυλιστιιµ οτι εγγυς ην ειπεν γαρ ο θεος µηποτε µεταµεληση τω λαω ιδοντι πολεµον και αποστρεψ
η εις αιγυπτον

18

και εκυκλωσεν ο θεος τον λαον οδον την εις την ερηµον εις την ερυθραν θαλασσαν πεµπτη δε γενεα ανεβησαν οι υιοι ισραηλ εκ γης αιγυπτου

19

και ελαβεν µωυσης τα οστα ιωσηφ µεθ' εαυτου ορκω γαρ ωρκισεν ιωσηφ τους υιους ισραηλ λεγων επισκοπη επισκεψεται υµας κυριος και συνανοισετε µου τα οστα εντευθεν
µεθ' υµων

20

εξαραντες δε οι υιοι ισραηλ εκ σοκχωθ εστρατοπεδευσαν εν οθοµ παρα την ερηµον

21

ο δε θεος ηγειτο αυτων ηµερας µεν εν στυλω νεφελης δειξαι αυτοις την οδον την δε νυκτα εν στυλω πυρος

22

ουκ εξελιπεν ο στυλος της νεφελης ηµερας και ο στυλος του πυρος νυκτος εναντιον παντος του λαου

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και αποστρεψαντες στρατοπεδευσατωσαν απεναντι της επαυλεως ανα µεσον µαγδωλου και ανα µεσον της θαλασσης εξ εναντιας βεελσεπφων ενωπ
ιον αυτων στρατοπεδευσεις επι της θαλασσης

3

και ερει φαραω τω λαω αυτου οι υιοι ισραηλ πλανωνται ουτοι εν τη γη συγκεκλεικεν γαρ αυτους η ερηµος

4

εγω δε σκληρυνω την καρδιαν φαραω και καταδιωξεται οπισω αυτων και ενδοξασθησοµαι εν φαραω και εν παση τη στρατια αυτου και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγ
ω ειµι κυριος και εποιησαν ουτως

5

και ανηγγελη τω βασιλει των αιγυπτιων οτι πεφευγεν ο λαος και µετεστραφη η καρδια φαραω και των θεραποντων αυτου επι τον λαον και ειπαν τι τουτο εποιησαµεν του εξ
αποστειλαι τους υιους ισραηλ του µη δουλευειν ηµιν

6

εζευξεν ουν φαραω τα αρµατα αυτου και παντα τον λαον αυτου συναπηγαγεν µεθ' εαυτου

7

και λαβων εξακοσια αρµατα εκλεκτα και πασαν την ιππον των αιγυπτιων και τριστατας επι παντων

8

και εσκληρυνεν κυριος την καρδιαν φαραω βασιλεως αιγυπτου και των θεραποντων αυτου και κατεδιωξεν οπισω των υιων ισραηλ οι δε υιοι ισραηλ εξεπορευοντο εν χειρι υ
ψηλη

9

και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω αυτων και ευροσαν αυτους παρεµβεβληκοτας παρα την θαλασσαν και πασα η ιππος και τα αρµατα φαραω και οι ιππεις και η στρατια αυτ
ου απεναντι της επαυλεως εξ εναντιας βεελσεπφων

10

και φαραω προσηγεν και αναβλεψαντες οι υιοι ισραηλ τοις οφθαλµοις ορωσιν και οι αιγυπτιοι εστρατοπεδευσαν οπισω αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα ανεβοησαν δε οι υιοι ι
σραηλ προς κυριον

11

και ειπεν προς µωυσην παρα το µη υπαρχειν µνηµατα εν γη αιγυπτω εξηγαγες ηµας θανατωσαι εν τη ερηµω τι τουτο εποιησας ηµιν εξαγαγων εξ αιγυπτου

12

ου τουτο ην το ρηµα ο ελαλησαµεν προς σε εν αιγυπτω λεγοντες παρες ηµας οπως δουλευσωµεν τοις αιγυπτιοις κρεισσον γαρ ηµας δουλευειν τοις αιγυπτιοις η αποθανειν εν τ
η ερηµω ταυτη

13

ειπεν δε µωυσης προς τον λαον θαρσειτε στητε και ορατε την σωτηριαν την παρα του θεου ην ποιησει ηµιν σηµερον ον τροπον γαρ εωρακατε τους αιγυπτιους σηµερον ου πρ
οσθησεσθε ετι ιδειν αυτους εις τον αιωνα χρονον

14

κυριος πολεµησει περι υµων και υµεις σιγησετε

15

ειπεν δε κυριος προς µωυσην τι βοας προς µε λαλησον τοις υιοις ισραηλ και αναζευξατωσαν

16

και συ επαρον τη ραβδω σου και εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και ρηξον αυτην και εισελθατωσαν οι υιοι ισραηλ εις µεσον της θαλασσης κατα το ξηρον
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17

και ιδου εγω σκληρυνω την καρδιαν φαραω και των αιγυπτιων παντων και εισελευσονται οπισω αυτων και ενδοξασθησοµαι εν φαραω και εν παση τη στρατια αυτου και εν
τοις αρµασιν και εν τοις ιπποις αυτου

18

και γνωσονται παντες οι αιγυπτιοι οτι εγω ειµι κυριος ενδοξαζοµενου µου εν φαραω και εν τοις αρµασιν και ιπποις αυτου

19

εξηρεν δε ο αγγελος του θεου ο προπορευοµενος της παρεµβολης των υιων ισραηλ και επορευθη εκ των οπισθεν εξηρεν δε και ο στυλος της νεφελης απο προσωπου αυτων κα
ι εστη εκ των οπισω αυτων

20

και εισηλθεν ανα µεσον της παρεµβολης των αιγυπτιων και ανα µεσον της παρεµβολης ισραηλ και εστη και εγενετο σκοτος και γνοφος και διηλθεν η νυξ και ου συνεµιξαν αλ
ληλοις ολην την νυκτα

21

εξετεινεν δε µωυσης την χειρα επι την θαλασσαν και υπηγαγεν κυριος την θαλασσαν εν ανεµω νοτω βιαιω ολην την νυκτα και εποιησεν την θαλασσαν ξηραν και εσχισθη το
υδωρ

22

και εισηλθον οι υιοι ισραηλ εις µεσον της θαλασσης κατα το ξηρον και το υδωρ αυτοις τειχος εκ δεξιων και τειχος εξ ευωνυµων

23

κατεδιωξαν δε οι αιγυπτιοι και εισηλθον οπισω αυτων πασα η ιππος φαραω και τα αρµατα και οι αναβαται εις µεσον της θαλασσης

24

εγενηθη δε εν τη φυλακη τη εωθινη και επεβλεψεν κυριος επι την παρεµβολην των αιγυπτιων εν στυλω πυρος και νεφελης και συνεταραξεν την παρεµβολην των αιγυπτιων

25

και συνεδησεν τους αξονας των αρµατων αυτων και ηγαγεν αυτους µετα βιας και ειπαν οι αιγυπτιοι φυγωµεν απο προσωπου ισραηλ ο γαρ κυριος πολεµει περι αυτων τους αι
γυπτιους

26

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εκτεινον την χειρα σου επι την θαλασσαν και αποκαταστητω το υδωρ και επικαλυψατω τους αιγυπτιους επι τε τα αρµατα και τους αναβατας

27

εξετεινεν δε µωυσης την χειρα επι την θαλασσαν και απεκατεστη το υδωρ προς ηµεραν επι χωρας οι δε αιγυπτιοι εφυγον υπο το υδωρ και εξετιναξεν κυριος τους αιγυπτιους
µεσον της θαλασσης

28

και επαναστραφεν το υδωρ εκαλυψεν τα αρµατα και τους αναβατας και πασαν την δυναµιν φαραω τους εισπεπορευµενους οπισω αυτων εις την θαλασσαν και ου κατελειφθη
εξ αυτων ουδε εις

29

οι δε υιοι ισραηλ επορευθησαν δια ξηρας εν µεσω της θαλασσης το δε υδωρ αυτοις τειχος εκ δεξιων και τειχος εξ ευωνυµων

30

και ερρυσατο κυριος τον ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη εκ χειρος των αιγυπτιων και ειδεν ισραηλ τους αιγυπτιους τεθνηκοτας παρα το χειλος της θαλασσης

31

ειδεν δε ισραηλ την χειρα την µεγαλην α εποιησεν κυριος τοις αιγυπτιοις εφοβηθη δε ο λαος τον κυριον και επιστευσαν τω θεω και µωυση τω θεραποντι αυτου

1

τοτε ησεν µωυσης και οι υιοι ισραηλ την ωδην ταυτην τω θεω και ειπαν λεγοντες ασωµεν τω κυριω ενδοξως γαρ δεδοξασται ιππον και αναβατην ερριψεν εις θαλασσαν

2

βοηθος και σκεπαστης εγενετο µοι εις σωτηριαν ουτος µου θεος και δοξασω αυτον θεος του πατρος µου και υψωσω αυτον

3

κυριος συντριβων πολεµους κυριος ονοµα αυτω

4

αρµατα φαραω και την δυναµιν αυτου ερριψεν εις θαλασσαν επιλεκτους αναβατας τριστατας κατεποντισεν εν ερυθρα θαλασση

5

ποντω εκαλυψεν αυτους κατεδυσαν εις βυθον ωσει λιθος

6

η δεξια σου κυριε δεδοξασται εν ισχυι η δεξια σου χειρ κυριε εθραυσεν εχθρους

7

και τω πληθει της δοξης σου συνετριψας τους υπεναντιους απεστειλας την οργην σου και κατεφαγεν αυτους ως καλαµην

8

και δια πνευµατος του θυµου σου διεστη το υδωρ επαγη ωσει τειχος τα υδατα επαγη τα κυµατα εν µεσω της θαλασσης

9

ειπεν ο εχθρος διωξας καταληµψοµαι µεριω σκυλα εµπλησω ψυχην µου ανελω τη µαχαιρη µου κυριευσει η χειρ µου

10

απεστειλας το πνευµα σου εκαλυψεν αυτους θαλασσα εδυσαν ωσει µολιβος εν υδατι σφοδρω

11

τις οµοιος σοι εν θεοις κυριε τις οµοιος σοι δεδοξασµενος εν αγιοις θαυµαστος εν δοξαις ποιων τερατα

12

εξετεινας την δεξιαν σου κατεπιεν αυτους γη

13

ωδηγησας τη δικαιοσυνη σου τον λαον σου τουτον ον ελυτρωσω παρεκαλεσας τη ισχυι σου εις καταλυµα αγιον σου

14

ηκουσαν εθνη και ωργισθησαν ωδινες ελαβον κατοικουντας φυλιστιιµ
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15

τοτε εσπευσαν ηγεµονες εδωµ και αρχοντες µωαβιτων ελαβεν αυτους τροµος ετακησαν παντες οι κατοικουντες χανααν

16

επιπεσοι επ' αυτους φοβος και τροµος µεγεθει βραχιονος σου απολιθωθητωσαν εως αν παρελθη ο λαος σου κυριε εως αν παρελθη ο λαος σου ουτος ον εκτησω

17

εισαγαγων καταφυτευσον αυτους εις ορος κληρονοµιας σου εις ετοιµον κατοικητηριον σου ο κατειργασω κυριε αγιασµα κυριε ο ητοιµασαν αι χειρες σου

18

κυριος βασιλευων τον αιωνα και επ' αιωνα και ετι

19

οτι εισηλθεν ιππος φαραω συν αρµασιν και αναβαταις εις θαλασσαν και επηγαγεν επ' αυτους κυριος το υδωρ της θαλασσης οι δε υιοι ισραηλ επορευθησαν δια ξηρας εν µεσω
της θαλασσης

20

λαβουσα δε µαριαµ η προφητις η αδελφη ααρων το τυµπανον εν τη χειρι αυτης και εξηλθοσαν πασαι αι γυναικες οπισω αυτης µετα τυµπανων και χορων

21

εξηρχεν δε αυτων µαριαµ λεγουσα ασωµεν τω κυριω ενδοξως γαρ δεδοξασται ιππον και αναβατην ερριψεν εις θαλασσαν

22

εξηρεν δε µωυσης τους υιους ισραηλ απο θαλασσης ερυθρας και ηγαγεν αυτους εις την ερηµον σουρ και επορευοντο τρεις ηµερας εν τη ερηµω και ουχ ηυρισκον υδωρ ωστε
πιειν

23

ηλθον δε εις µερρα και ουκ ηδυναντο πιειν εκ µερρας πικρον γαρ ην δια τουτο επωνοµασθη το ονοµα του τοπου εκεινου πικρια

24

και διεγογγυζεν ο λαος επι µωυσην λεγοντες τι πιοµεθα

25

εβοησεν δε µωυσης προς κυριον και εδειξεν αυτω κυριος ξυλον και ενεβαλεν αυτο εις το υδωρ και εγλυκανθη το υδωρ εκει εθετο αυτω δικαιωµατα και κρισεις και εκει επει
ρασεν αυτον

26

και ειπεν εαν ακοη ακουσης της φωνης κυριου του θεου σου και τα αρεστα εναντιον αυτου ποιησης και ενωτιση ταις εντολαις αυτου και φυλαξης παντα τα δικαιωµατα αυτο
υ πασαν νοσον ην επηγαγον τοις αιγυπτιοις ουκ επαξω επι σε εγω γαρ ειµι κυριος ο ιωµενος σε

27

και ηλθοσαν εις αιλιµ και ησαν εκει δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων παρενεβαλον δε εκει παρα τα υδατα

1

απηραν δε εξ αιλιµ και ηλθοσαν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εις την ερηµον σιν ο εστιν ανα µεσον αιλιµ και ανα µεσον σινα τη δε πεντεκαιδεκατη ηµερα τω µηνι τω δευτερ
ω εξεληλυθοτων αυτων εκ γης αιγυπτου

2

διεγογγυζεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ επι µωυσην και ααρων

3

και ειπαν προς αυτους οι υιοι ισραηλ οφελον απεθανοµεν πληγεντες υπο κυριου εν γη αιγυπτω οταν εκαθισαµεν επι των λεβητων των κρεων και ησθιοµεν αρτους εις πλησµο
νην οτι εξηγαγετε ηµας εις την ερηµον ταυτην αποκτειναι πασαν την συναγωγην ταυτην εν λιµω

4

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδου εγω υω υµιν αρτους εκ του ουρανου και εξελευσεται ο λαος και συλλεξουσιν το της ηµερας εις ηµεραν οπως πειρασω αυτους ει πορευσοντ
αι τω νοµω µου η ου

5

και εσται τη ηµερα τη εκτη και ετοιµασουσιν ο εαν εισενεγκωσιν και εσται διπλουν ο εαν συναγαγωσιν το καθ' ηµεραν εις ηµεραν

6

και ειπεν µωυσης και ααρων προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ εσπερας γνωσεσθε οτι κυριος εξηγαγεν υµας εκ γης αιγυπτου

7

και πρωι οψεσθε την δοξαν κυριου εν τω εισακουσαι τον γογγυσµον υµων επι τω θεω ηµεις δε τι εσµεν οτι διαγογγυζετε καθ' ηµων

8

και ειπεν µωυσης εν τω διδοναι κυριον υµιν εσπερας κρεα φαγειν και αρτους το πρωι εις πλησµονην δια το εισακουσαι κυριον τον γογγυσµον υµων ον υµεις διαγογγυζετε κα
θ' ηµων ηµεις δε τι εσµεν ου γαρ καθ' ηµων ο γογγυσµος υµων εστιν αλλ' η κατα του θεου

9

ειπεν δε µωυσης προς ααρων ειπον παση συναγωγη υιων ισραηλ προσελθατε εναντιον του θεου εισακηκοεν γαρ υµων τον γογγυσµον

10

ηνικα δε ελαλει ααρων παση συναγωγη υιων ισραηλ και επεστραφησαν εις την ερηµον και η δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη

11

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12

εισακηκοα τον γογγυσµον των υιων ισραηλ λαλησον προς αυτους λεγων το προς εσπεραν εδεσθε κρεα και το πρωι πλησθησεσθε αρτων και γνωσεσθε οτι εγω κυριος ο θεος υ
µων

13

εγενετο δε εσπερα και ανεβη ορτυγοµητρα και εκαλυψεν την παρεµβολην το πρωι εγενετο καταπαυοµενης της δροσου κυκλω της παρεµβολης

14

και ιδου επι προσωπον της ερηµου λεπτον ωσει κοριον λευκον ωσει παγος επι της γης
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15

ιδοντες δε αυτο οι υιοι ισραηλ ειπαν ετερος τω ετερω τι εστιν τουτο ου γαρ ηδεισαν τι ην ειπεν δε µωυσης προς αυτους ουτος ο αρτος ον εδωκεν κυριος υµιν φαγειν

16

τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριος συναγαγετε απ' αυτου εκαστος εις τους καθηκοντας γοµορ κατα κεφαλην κατα αριθµον ψυχων υµων εκαστος συν τοις συσκηνιοις υµων σ
υλλεξατε

17

εποιησαν δε ουτως οι υιοι ισραηλ και συνελεξαν ο το πολυ και ο το ελαττον

18

και µετρησαντες τω γοµορ ουκ επλεονασεν ο το πολυ και ο το ελαττον ουκ ηλαττονησεν εκαστος εις τους καθηκοντας παρ' εαυτω συνελεξαν

19

ειπεν δε µωυσης προς αυτους µηδεις καταλιπετω απ' αυτου εις το πρωι

20

και ουκ εισηκουσαν µωυση αλλα κατελιπον τινες απ' αυτου εις το πρωι και εξεζεσεν σκωληκας και επωζεσεν και επικρανθη επ' αυτοις µωυσης

21

και συνελεξαν αυτο πρωι πρωι εκαστος το καθηκον αυτω ηνικα δε διεθερµαινεν ο ηλιος ετηκετο

22

εγενετο δε τη ηµερα τη εκτη συνελεξαν τα δεοντα διπλα δυο γοµορ τω ενι εισηλθοσαν δε παντες οι αρχοντες της συναγωγης και ανηγγειλαν µωυσει

23

ειπεν δε µωυσης προς αυτους τουτο το ρηµα εστιν ο ελαλησεν κυριος σαββατα αναπαυσις αγια τω κυριω αυριον οσα εαν πεσσητε πεσσετε και οσα εαν εψητε εψετε και παν τ
ο πλεοναζον καταλιπετε αυτο εις αποθηκην εις το πρωι

24

και κατελιποσαν απ' αυτου εις το πρωι καθαπερ συνεταξεν αυτοις µωυσης και ουκ επωζεσεν ουδε σκωληξ εγενετο εν αυτω

25

ειπεν δε µωυσης φαγετε σηµερον εστιν γαρ σαββατα σηµερον τω κυριω ουχ ευρεθησεται εν τω πεδιω

26

εξ ηµερας συλλεξετε τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα οτι ουκ εσται εν αυτη

27

εγενετο δε εν τη ηµερα τη εβδοµη εξηλθοσαν τινες εκ του λαου συλλεξαι και ουχ ευρον

28

ειπεν δε κυριος προς µωυσην εως τινος ου βουλεσθε εισακουειν τας εντολας µου και τον νοµον µου

29

ιδετε ο γαρ κυριος εδωκεν υµιν την ηµεραν ταυτην τα σαββατα δια τουτο αυτος εδωκεν υµιν τη ηµερα τη εκτη αρτους δυο ηµερων καθησεσθε εκαστος εις τους οικους υµων
µηδεις εκπορευεσθω εκ του τοπου αυτου τη ηµερα τη εβδοµη

30

και εσαββατισεν ο λαος τη ηµερα τη εβδοµη

31

και επωνοµασαν οι υιοι ισραηλ το ονοµα αυτου µαν ην δε ως σπερµα κοριου λευκον το δε γευµα αυτου ως εγκρις εν µελιτι

32

ειπεν δε µωυσης τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριος πλησατε το γοµορ του µαν εις αποθηκην εις τας γενεας υµων ινα ιδωσιν τον αρτον ον εφαγετε υµεις εν τη ερηµω ως εξηγ
αγεν υµας κυριος εκ γης αιγυπτου

33

και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε σταµνον χρυσουν ενα και εµβαλε εις αυτον πληρες το γοµορ του µαν και αποθησεις αυτο εναντιον του θεου εις διατηρησιν εις τας γενεας
υµων

34

ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση και απεθετο ααρων εναντιον του µαρτυριου εις διατηρησιν

35

οι δε υιοι ισραηλ εφαγον το µαν ετη τεσσαρακοντα εως ηλθον εις γην οικουµενην το µαν εφαγοσαν εως παρεγενοντο εις µερος της φοινικης

36

το δε γοµορ το δεκατον των τριων µετρων ην

1

και απηρεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ εκ της ερηµου σιν κατα παρεµβολας αυτων δια ρηµατος κυριου και παρενεβαλοσαν εν ραφιδιν ουκ ην δε υδωρ τω λαω πιειν

2

και ελοιδορειτο ο λαος προς µωυσην λεγοντες δος ηµιν υδωρ ινα πιωµεν και ειπεν αυτοις µωυσης τι λοιδορεισθε µοι και τι πειραζετε κυριον

3

εδιψησεν δε εκει ο λαος υδατι και εγογγυζεν εκει ο λαος προς µωυσην λεγοντες ινα τι τουτο ανεβιβασας ηµας εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµας και τα τεκνα ηµων και τα κτηνη τ
ω διψει

4

εβοησεν δε µωυσης προς κυριον λεγων τι ποιησω τω λαω τουτω ετι µικρον και καταλιθοβολησουσιν µε

5

και ειπεν κυριος προς µωυσην προπορευου του λαου τουτου λαβε δε µετα σεαυτου απο των πρεσβυτερων του λαου και την ραβδον εν η επαταξας τον ποταµον λαβε εν τη χειρ
ι σου και πορευση

6

οδε εγω εστηκα προ του σε εκει επι της πετρας εν χωρηβ και παταξεις την πετραν και εξελευσεται εξ αυτης υδωρ και πιεται ο λαος µου εποιησεν δε µωυσης ουτως εναντιον
των υιων ισραηλ
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7

και επωνοµασεν το ονοµα του τοπου εκεινου πειρασµος και λοιδορησις δια την λοιδοριαν των υιων ισραηλ και δια το πειραζειν κυριον λεγοντας ει εστιν κυριος εν ηµιν η ου

8

ηλθεν δε αµαληκ και επολεµει ισραηλ εν ραφιδιν

9

ειπεν δε µωυσης τω ιησου επιλεξον σεαυτω ανδρας δυνατους και εξελθων παραταξαι τω αµαληκ αυριον και ιδου εγω εστηκα επι της κορυφης του βουνου και η ραβδος του θ
εου εν τη χειρι µου

10

και εποιησεν ιησους καθαπερ ειπεν αυτω µωυσης και εξελθων παρεταξατο τω αµαληκ και µωυσης και ααρων και ωρ ανεβησαν επι την κορυφην του βουνου

11

και εγινετο οταν επηρεν µωυσης τας χειρας κατισχυεν ισραηλ οταν δε καθηκεν τας χειρας κατισχυεν αµαληκ

12

αι δε χειρες µωυση βαρειαι και λαβοντες λιθον υπεθηκαν υπ' αυτον και εκαθητο επ' αυτου και ααρων και ωρ εστηριζον τας χειρας αυτου εντευθεν εις και εντευθεν εις και εγ
ενοντο αι χειρες µωυση εστηριγµεναι εως δυσµων ηλιου

13

και ετρεψατο ιησους τον αµαληκ και παντα τον λαον αυτου εν φονω µαχαιρας

14

ειπεν δε κυριος προς µωυσην καταγραψον τουτο εις µνηµοσυνον εν βιβλιω και δος εις τα ωτα ιησοι οτι αλοιφη εξαλειψω το µνηµοσυνον αµαληκ εκ της υπο τον ουρανον

15

και ωκοδοµησεν µωυσης θυσιαστηριον κυριω και επωνοµασεν το ονοµα αυτου κυριος µου καταφυγη

16

οτι εν χειρι κρυφαια πολεµει κυριος επι αµαληκ απο γενεων εις γενεας

1

ηκουσεν δε ιοθορ ο ιερευς µαδιαµ ο γαµβρος µωυση παντα οσα εποιησεν κυριος ισραηλ τω εαυτου λαω εξηγαγεν γαρ κυριος τον ισραηλ εξ αιγυπτου

2

ελαβεν δε ιοθορ ο γαµβρος µωυση σεπφωραν την γυναικα µωυση µετα την αφεσιν αυτης

3

και τους δυο υιους αυτου ονοµα τω ενι αυτων γηρσαµ λεγων παροικος ηµην εν γη αλλοτρια

4

και το ονοµα του δευτερου ελιεζερ λεγων ο γαρ θεος του πατρος µου βοηθος µου και εξειλατο µε εκ χειρος φαραω

5

και εξηλθεν ιοθορ ο γαµβρος µωυση και οι υιοι και η γυνη προς µωυσην εις την ερηµον ου παρενεβαλεν επ' ορους του θεου

6

ανηγγελη δε µωυσει λεγοντες ιδου ο γαµβρος σου ιοθορ παραγινεται προς σε και η γυνη και οι δυο υιοι σου µετ' αυτου

7

εξηλθεν δε µωυσης εις συναντησιν τω γαµβρω αυτου και προσεκυνησεν αυτω και εφιλησεν αυτον και ησπασαντο αλληλους και εισηγαγεν αυτον εις την σκηνην

8

και διηγησατο µωυσης τω γαµβρω παντα οσα εποιησεν κυριος τω φαραω και τοις αιγυπτιοις ενεκεν του ισραηλ και παντα τον µοχθον τον γενοµενον αυτοις εν τη οδω και οτι
εξειλατο αυτους κυριος εκ χειρος φαραω και εκ χειρος των αιγυπτιων

9

εξεστη δε ιοθορ επι πασι τοις αγαθοις οις εποιησεν αυτοις κυριος οτι εξειλατο αυτους εκ χειρος αιγυπτιων και εκ χειρος φαραω

10

και ειπεν ιοθορ ευλογητος κυριος οτι εξειλατο τον λαον αυτου εκ χειρος αιγυπτιων και εκ χειρος φαραω

11

νυν εγνων οτι µεγας κυριος παρα παντας τους θεους ενεκεν τουτου οτι επεθεντο αυτοις

12

και ελαβεν ιοθορ ο γαµβρος µωυση ολοκαυτωµατα και θυσιας τω θεω παρεγενετο δε ααρων και παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ συµφαγειν αρτον µετα του γαµβρου µωυση εν
αντιον του θεου

13

και εγενετο µετα την επαυριον συνεκαθισεν µωυσης κρινειν τον λαον παρειστηκει δε πας ο λαος µωυσει απο πρωιθεν εως εσπερας

14

και ιδων ιοθορ παντα οσα εποιει τω λαω λεγει τι τουτο ο συ ποιεις τω λαω δια τι συ καθησαι µονος πας δε ο λαος παρεστηκεν σοι απο πρωιθεν εως δειλης

15

και λεγει µωυσης τω γαµβρω οτι παραγινεται προς µε ο λαος εκζητησαι κρισιν παρα του θεου

16

οταν γαρ γενηται αυτοις αντιλογια και ελθωσι προς µε διακρινω εκαστον και συµβιβαζω αυτους τα προσταγµατα του θεου και τον νοµον αυτου

17

ειπεν δε ο γαµβρος µωυση προς αυτον ουκ ορθως συ ποιεις το ρηµα τουτο

18

φθορα καταφθαρηση ανυποµονητω και συ και πας ο λαος ουτος ος εστιν µετα σου βαρυ σοι το ρηµα τουτο ου δυνηση ποιειν µονος

19

νυν ουν ακουσον µου και συµβουλευσω σοι και εσται ο θεος µετα σου γινου συ τω λαω τα προς τον θεον και ανοισεις τους λογους αυτων προς τον θεον

20

και διαµαρτυρη αυτοις τα προσταγµατα του θεου και τον νοµον αυτου και σηµανεις αυτοις τας οδους εν αις πορευσονται εν αυταις και τα εργα α ποιησουσιν
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21

και συ σεαυτω σκεψαι απο παντος του λαου ανδρας δυνατους θεοσεβεις ανδρας δικαιους µισουντας υπερηφανιαν και καταστησεις αυτους επ' αυτων χιλιαρχους και εκατοντ
αρχους και πεντηκονταρχους και δεκαδαρχους

22

και κρινουσιν τον λαον πασαν ωραν το δε ρηµα το υπερογκον ανοισουσιν επι σε τα δε βραχεα των κριµατων κρινουσιν αυτοι και κουφιουσιν απο σου και συναντιληµψονται
σοι

23

εαν το ρηµα τουτο ποιησης κατισχυσει σε ο θεος και δυνηση παραστηναι και πας ο λαος ουτος εις τον εαυτου τοπον µετ' ειρηνης ηξει

24

ηκουσεν δε µωυσης της φωνης του γαµβρου και εποιησεν οσα αυτω ειπεν

25

και επελεξεν µωυσης ανδρας δυνατους απο παντος ισραηλ και εποιησεν αυτους επ' αυτων χιλιαρχους και εκατονταρχους και πεντηκονταρχους και δεκαδαρχους

26

και εκρινοσαν τον λαον πασαν ωραν παν δε ρηµα υπερογκον ανεφεροσαν επι µωυσην παν δε ρηµα ελαφρον εκρινοσαν αυτοι

27

εξαπεστειλεν δε µωυσης τον εαυτου γαµβρον και απηλθεν εις την γην αυτου

1

του δε µηνος του τριτου της εξοδου των υιων ισραηλ εκ γης αιγυπτου τη ηµερα ταυτη ηλθοσαν εις την ερηµον του σινα

2

και εξηραν εκ ραφιδιν και ηλθοσαν εις την ερηµον του σινα και παρενεβαλεν εκει ισραηλ κατεναντι του ορους

3

και µωυσης ανεβη εις το ορος του θεου και εκαλεσεν αυτον ο θεος εκ του ορους λεγων ταδε ερεις τω οικω ιακωβ και αναγγελεις τοις υιοις ισραηλ

4

αυτοι εωρακατε οσα πεποιηκα τοις αιγυπτιοις και ανελαβον υµας ωσει επι πτερυγων αετων και προσηγαγοµην υµας προς εµαυτον

5

και νυν εαν ακοη ακουσητε της εµης φωνης και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µοι λαος περιουσιος απο παντων των εθνων εµη γαρ εστιν πασα η γη

6

υµεις δε εσεσθε µοι βασιλειον ιερατευµα και εθνος αγιον ταυτα τα ρηµατα ερεις τοις υιοις ισραηλ

7

ηλθεν δε µωυσης και εκαλεσεν τους πρεσβυτερους του λαου και παρεθηκεν αυτοις παντας τους λογους τουτους ους συνεταξεν αυτω ο θεος

8

απεκριθη δε πας ο λαος οµοθυµαδον και ειπαν παντα οσα ειπεν ο θεος ποιησοµεν και ακουσοµεθα ανηνεγκεν δε µωυσης τους λογους του λαου προς τον θεον

9

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ιδου εγω παραγινοµαι προς σε εν στυλω νεφελης ινα ακουση ο λαος λαλουντος µου προς σε και σοι πιστευσωσιν εις τον αιωνα ανηγγειλεν δε µω
υσης τα ρηµατα του λαου προς κυριον

10

ειπεν δε κυριος προς µωυσην καταβας διαµαρτυραι τω λαω και αγνισον αυτους σηµερον και αυριον και πλυνατωσαν τα ιµατια

11

και εστωσαν ετοιµοι εις την ηµεραν την τριτην τη γαρ ηµερα τη τριτη καταβησεται κυριος επι το ορος το σινα εναντιον παντος του λαου

12

και αφοριεις τον λαον κυκλω λεγων προσεχετε εαυτοις του αναβηναι εις το ορος και θιγειν τι αυτου πας ο αψαµενος του ορους θανατω τελευτησει

13

ουχ αψεται αυτου χειρ εν γαρ λιθοις λιθοβοληθησεται η βολιδι κατατοξευθησεται εαν τε κτηνος εαν τε ανθρωπος ου ζησεται οταν αι φωναι και αι σαλπιγγες και η νεφελη απ
ελθη απο του ορους εκεινοι αναβησονται επι το ορος

14

κατεβη δε µωυσης εκ του ορους προς τον λαον και ηγιασεν αυτους και επλυναν τα ιµατια

15

και ειπεν τω λαω γινεσθε ετοιµοι τρεις ηµερας µη προσελθητε γυναικι

16

εγενετο δε τη ηµερα τη τριτη γενηθεντος προς ορθρον και εγινοντο φωναι και αστραπαι και νεφελη γνοφωδης επ' ορους σινα φωνη της σαλπιγγος ηχει µεγα και επτοηθη πας
ο λαος ο εν τη παρεµβολη

17

και εξηγαγεν µωυσης τον λαον εις συναντησιν του θεου εκ της παρεµβολης και παρεστησαν υπο το ορος

18

το δε ορος το σινα εκαπνιζετο ολον δια το καταβεβηκεναι επ' αυτο τον θεον εν πυρι και ανεβαινεν ο καπνος ως καπνος καµινου και εξεστη πας ο λαος σφοδρα

19

εγινοντο δε αι φωναι της σαλπιγγος προβαινουσαι ισχυροτεραι σφοδρα µωυσης ελαλει ο δε θεος απεκρινατο αυτω φωνη

20

κατεβη δε κυριος επι το ορος το σινα επι την κορυφην του ορους και εκαλεσεν κυριος µωυσην επι την κορυφην του ορους και ανεβη µωυσης

21

και ειπεν ο θεος προς µωυσην λεγων καταβας διαµαρτυραι τω λαω µηποτε εγγισωσιν προς τον θεον κατανοησαι και πεσωσιν εξ αυτων πληθος

22

και οι ιερεις οι εγγιζοντες κυριω τω θεω αγιασθητωσαν µηποτε απαλλαξη απ' αυτων κυριος

23

και ειπεν µωυσης προς τον θεον ου δυνησεται ο λαος προσαναβηναι προς το ορος το σινα συ γαρ διαµεµαρτυρησαι ηµιν λεγων αφορισαι το ορος και αγιασαι αυτο
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24

ειπεν δε αυτω κυριος βαδιζε καταβηθι και αναβηθι συ και ααρων µετα σου οι δε ιερεις και ο λαος µη βιαζεσθωσαν αναβηναι προς τον θεον µηποτε απολεση απ' αυτων κυριο
ς

25

κατεβη δε µωυσης προς τον λαον και ειπεν αυτοις

1

και ελαλησεν κυριος παντας τους λογους τουτους λεγων

2

εγω ειµι κυριος ο θεος σου οστις εξηγαγον σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

3

ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι πλην εµου

4

ου ποιησεις σεαυτω ειδωλον ουδε παντος οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοις υδασιν υποκατω της γης

5

ου προσκυνησεις αυτοις ουδε µη λατρευσης αυτοις εγω γαρ ειµι κυριος ο θεος σου θεος ζηλωτης αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκνα εως τριτης και τεταρτης γενεας τοις
µισουσιν µε

6

και ποιων ελεος εις χιλιαδας τοις αγαπωσιν µε και τοις φυλασσουσιν τα προσταγµατα µου

7

ου ληµψη το ονοµα κυριου του θεου σου επι µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριος τον λαµβανοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω

8

µνησθητι την ηµεραν των σαββατων αγιαζειν αυτην

9

εξ ηµερας εργα και ποιησεις παντα τα εργα σου

10

τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω θεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου ο βους σου και το υποζ
υγιον σου και παν κτηνος σου και ο προσηλυτος ο παροικων εν σοι

11

εν γαρ εξ ηµεραις εποιησεν κυριος τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις και κατεπαυσεν τη ηµερα τη εβδοµη δια τουτο ευλογησεν κυριος την η
µεραν την εβδοµην και ηγιασεν αυτην

12

τιµα τον πατερα σου και την µητερα ινα ευ σοι γενηται και ινα µακροχρονιος γενη επι της γης της αγαθης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

13

ου µοιχευσεις

14

ου κλεψεις

15

ου φονευσεις

16

ου ψευδοµαρτυρησεις κατα του πλησιον σου µαρτυριαν ψευδη

17

ουκ επιθυµησεις την γυναικα του πλησιον σου ουκ επιθυµησεις την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του β
οος αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντος κτηνους αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν

18

και πας ο λαος εωρα την φωνην και τας λαµπαδας και την φωνην της σαλπιγγος και το ορος το καπνιζον φοβηθεντες δε πας ο λαος εστησαν µακροθεν

19

και ειπαν προς µωυσην λαλησον συ ηµιν και µη λαλειτω προς ηµας ο θεος µηποτε αποθανωµεν

20

και λεγει αυτοις µωυσης θαρσειτε ενεκεν γαρ του πειρασαι υµας παρεγενηθη ο θεος προς υµας οπως αν γενηται ο φοβος αυτου εν υµιν ινα µη αµαρτανητε

21

ειστηκει δε ο λαος µακροθεν µωυσης δε εισηλθεν εις τον γνοφον ου ην ο θεος

22

ειπεν δε κυριος προς µωυσην ταδε ερεις τω οικω ιακωβ και αναγγελεις τοις υιοις ισραηλ υµεις εωρακατε οτι εκ του ουρανου λελαληκα προς υµας

23

ου ποιησετε εαυτοις θεους αργυρους και θεους χρυσους ου ποιησετε υµιν αυτοις

24

θυσιαστηριον εκ γης ποιησετε µοι και θυσετε επ' αυτου τα ολοκαυτωµατα και τα σωτηρια υµων τα προβατα και τους µοσχους υµων εν παντι τοπω ου εαν επονοµασω το ονο
µα µου εκει και ηξω προς σε και ευλογησω σε

25

εαν δε θυσιαστηριον εκ λιθων ποιης µοι ουκ οικοδοµησεις αυτους τµητους το γαρ εγχειριδιον σου επιβεβληκας επ' αυτους και µεµιανται

26

ουκ αναβηση εν αναβαθµισιν επι το θυσιαστηριον µου οπως αν µη αποκαλυψης την ασχηµοσυνην σου επ' αυτου

1

και ταυτα τα δικαιωµατα α παραθησεις ενωπιον αυτων
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2

εαν κτηση παιδα εβραιον εξ ετη δουλευσει σοι τω δε εβδοµω ετει απελευσεται ελευθερος δωρεαν

3

εαν αυτος µονος εισελθη και µονος εξελευσεται εαν δε γυνη συνεισελθη µετ' αυτου εξελευσεται και η γυνη µετ' αυτου

4

εαν δε ο κυριος δω αυτω γυναικα και τεκη αυτω υιους η θυγατερας η γυνη και τα παιδια εσται τω κυριω αυτου αυτος δε µονος εξελευσεται

5

εαν δε αποκριθεις ειπη ο παις ηγαπηκα τον κυριον µου και την γυναικα και τα παιδια ουκ αποτρεχω ελευθερος

6

προσαξει αυτον ο κυριος αυτου προς το κριτηριον του θεου και τοτε προσαξει αυτον επι την θυραν επι τον σταθµον και τρυπησει αυτου ο κυριος το ους τω οπητιω και δουλε
υσει αυτω εις τον αιωνα

7

εαν δε τις αποδωται την εαυτου θυγατερα οικετιν ουκ απελευσεται ωσπερ αποτρεχουσιν αι δουλαι

8

εαν µη ευαρεστηση τω κυριω αυτης ην αυτω καθωµολογησατο απολυτρωσει αυτην εθνει δε αλλοτριω ου κυριος εστιν πωλειν αυτην οτι ηθετησεν εν αυτη

9

εαν δε τω υιω καθοµολογησηται αυτην κατα το δικαιωµα των θυγατερων ποιησει αυτη

10

εαν δε αλλην λαβη εαυτω τα δεοντα και τον ιµατισµον και την οµιλιαν αυτης ουκ αποστερησει

11

εαν δε τα τρια ταυτα µη ποιηση αυτη εξελευσεται δωρεαν ανευ αργυριου

12

εαν δε παταξη τις τινα και αποθανη θανατω θανατουσθω

13

ο δε ουχ εκων αλλα ο θεος παρεδωκεν εις τας χειρας αυτου δωσω σοι τοπον ου φευξεται εκει ο φονευσας

14

εαν δε τις επιθηται τω πλησιον αποκτειναι αυτον δολω και καταφυγη απο του θυσιαστηριου µου ληµψη αυτον θανατωσαι

15

ος τυπτει πατερα αυτου η µητερα αυτου θανατω θανατουσθω

16

ο κακολογων πατερα αυτου η µητερα αυτου τελευτησει θανατω

17

ος εαν κλεψη τις τινα των υιων ισραηλ και καταδυναστευσας αυτον αποδωται και ευρεθη εν αυτω θανατω τελευτατω

18

εαν δε λοιδορωνται δυο ανδρες και παταξη τις τον πλησιον λιθω η πυγµη και µη αποθανη κατακλιθη δε επι την κοιτην

19

εαν εξαναστας ο ανθρωπος περιπατηση εξω επι ραβδου αθωος εσται ο παταξας πλην της αργιας αυτου αποτεισει και τα ιατρεια

20

εαν δε τις παταξη τον παιδα αυτου η την παιδισκην αυτου εν ραβδω και αποθανη υπο τας χειρας αυτου δικη εκδικηθητω

21

εαν δε διαβιωση ηµεραν µιαν η δυο ουκ εκδικηθησεται το γαρ αργυριον αυτου εστιν

22

εαν δε µαχωνται δυο ανδρες και παταξωσιν γυναικα εν γαστρι εχουσαν και εξελθη το παιδιον αυτης µη εξεικονισµενον επιζηµιον ζηµιωθησεται καθοτι αν επιβαλη ο ανηρ της
γυναικος δωσει µετα αξιωµατος

23

εαν δε εξεικονισµενον ην δωσει ψυχην αντι ψυχης

24

οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντος χειρα αντι χειρος ποδα αντι ποδος

25

κατακαυµα αντι κατακαυµατος τραυµα αντι τραυµατος µωλωπα αντι µωλωπος

26

εαν δε τις παταξη τον οφθαλµον του οικετου αυτου η τον οφθαλµον της θεραπαινης αυτου και εκτυφλωση ελευθερους εξαποστελει αυτους αντι του οφθαλµου αυτων

27

εαν δε τον οδοντα του οικετου η τον οδοντα της θεραπαινης αυτου εκκοψη ελευθερους εξαποστελει αυτους αντι του οδοντος αυτων

28

εαν δε κερατιση ταυρος ανδρα η γυναικα και αποθανη λιθοις λιθοβοληθησεται ο ταυρος και ου βρωθησεται τα κρεα αυτου ο δε κυριος του ταυρου αθωος εσται

29

εαν δε ο ταυρος κερατιστης η προ της εχθες και προ της τριτης και διαµαρτυρωνται τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον ανελη δε ανδρα η γυναικα ο ταυρος λιθοβοληθησ
εται και ο κυριος αυτου προσαποθανειται

30

εαν δε λυτρα επιβληθη αυτω δωσει λυτρα της ψυχης αυτου οσα εαν επιβαλωσιν αυτω

31

εαν δε υιον η θυγατερα κερατιση κατα το δικαιωµα τουτο ποιησουσιν αυτω

32

εαν δε παιδα κερατιση ο ταυρος η παιδισκην αργυριου τριακοντα διδραχµα δωσει τω κυριω αυτων και ο ταυρος λιθοβοληθησεται
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33

εαν δε τις ανοιξη λακκον η λατοµηση λακκον και µη καλυψη αυτον και εµπεση εκει µοσχος η ονος

34

ο κυριος του λακκου αποτεισει αργυριον δωσει τω κυριω αυτων το δε τετελευτηκος αυτω εσται

35

εαν δε κερατιση τινος ταυρος τον ταυρον του πλησιον και τελευτηση αποδωσονται τον ταυρον τον ζωντα και διελουνται το αργυριον αυτου και τον ταυρον τον τεθνηκοτα διε
λουνται

36

εαν δε γνωριζηται ο ταυρος οτι κερατιστης εστιν προ της εχθες και προ της τριτης ηµερας και διαµεµαρτυρηµενοι ωσιν τω κυριω αυτου και µη αφανιση αυτον αποτεισει τα
υρον αντι ταυρου ο δε τετελευτηκως αυτω εσται

37

εαν δε τις κλεψη µοσχον η προβατον και σφαξη αυτο η αποδωται πεντε µοσχους αποτεισει αντι του µοσχου και τεσσαρα προβατα αντι του προβατου

1

εαν δε εν τω διορυγµατι ευρεθη ο κλεπτης και πληγεις αποθανη ουκ εστιν αυτω φονος

2

εαν δε ανατειλη ο ηλιος επ' αυτω ενοχος εστιν ανταποθανειται εαν δε µη υπαρχη αυτω πραθητω αντι του κλεµµατος

3

εαν δε καταληµφθη και ευρεθη εν τη χειρι αυτου το κλεµµα απο τε ονου εως προβατου ζωντα διπλα αυτα αποτεισει

4

εαν δε καταβοσκηση τις αγρον η αµπελωνα και αφη το κτηνος αυτου καταβοσκησαι αγρον ετερον αποτεισει εκ του αγρου αυτου κατα το γενηµα αυτου εαν δε παντα τον αγρ
ον καταβοσκηση τα βελτιστα του αγρου αυτου και τα βελτιστα του αµπελωνος αυτου αποτεισει

5

εαν δε εξελθον πυρ ευρη ακανθας και προσεµπρηση αλωνα η σταχυς η πεδιον αποτεισει ο το πυρ εκκαυσας

6

εαν δε τις δω τω πλησιον αργυριον η σκευη φυλαξαι και κλαπη εκ της οικιας του ανθρωπου εαν ευρεθη ο κλεψας αποτεισει διπλουν

7

εαν δε µη ευρεθη ο κλεψας προσελευσεται ο κυριος της οικιας ενωπιον του θεου και οµειται η µην µη αυτος πεπονηρευσθαι εφ' ολης της παρακαταθηκης του πλησιον

8

κατα παν ρητον αδικηµα περι τε µοσχου και υποζυγιου και προβατου και ιµατιου και πασης απωλειας της εγκαλουµενης ο τι ουν αν η ενωπιον του θεου ελευσεται η κρισις α
µφοτερων και ο αλους δια του θεου αποτεισει διπλουν τω πλησιον

9

εαν δε τις δω τω πλησιον υποζυγιον η µοσχον η προβατον η παν κτηνος φυλαξαι και συντριβη η τελευτηση η αιχµαλωτον γενηται και µηδεις γνω

10

ορκος εσται του θεου ανα µεσον αµφοτερων η µην µη αυτον πεπονηρευσθαι καθ' ολης της παρακαταθηκης του πλησιον και ουτως προσδεξεται ο κυριος αυτου και ουκ αποτ
εισει

11

εαν δε κλαπη παρ' αυτου αποτεισει τω κυριω

12

εαν δε θηριαλωτον γενηται αξει αυτον επι την θηραν και ουκ αποτεισει

13

εαν δε αιτηση τις παρα του πλησιον και συντριβη η αποθανη η αιχµαλωτον γενηται ο δε κυριος µη η µετ' αυτου αποτεισει

14

εαν δε ο κυριος η µετ' αυτου ουκ αποτεισει εαν δε µισθωτος η εσται αυτω αντι του µισθου αυτου

15

εαν δε απατηση τις παρθενον αµνηστευτον και κοιµηθη µετ' αυτης φερνη φερνιει αυτην αυτω γυναικα

16

εαν δε ανανευων ανανευση και µη βουληται ο πατηρ αυτης δουναι αυτην αυτω γυναικα αργυριον αποτεισει τω πατρι καθ' οσον εστιν η φερνη των παρθενων

17

φαρµακους ου περιποιησετε

18

παν κοιµωµενον µετα κτηνους θανατω αποκτενειτε αυτους

19

ο θυσιαζων θεοις θανατω ολεθρευθησεται πλην κυριω µονω

20

και προσηλυτον ου κακωσετε ουδε µη θλιψητε αυτον ητε γαρ προσηλυτοι εν γη αιγυπτω

21

πασαν χηραν και ορφανον ου κακωσετε

22

εαν δε κακια κακωσητε αυτους και κεκραξαντες καταβοησωσι προς µε ακοη εισακουσοµαι της φωνης αυτων

23

και οργισθησοµαι θυµω και αποκτενω υµας µαχαιρα και εσονται αι γυναικες υµων χηραι και τα παιδια υµων ορφανα

24

εαν δε αργυριον εκδανεισης τω αδελφω τω πενιχρω παρα σοι ουκ εση αυτον κατεπειγων ουκ επιθησεις αυτω τοκον

25

εαν δε ενεχυρασµα ενεχυρασης το ιµατιον του πλησιον προ δυσµων ηλιου αποδωσεις αυτω
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26

εστιν γαρ τουτο περιβολαιον αυτου µονον τουτο το ιµατιον ασχηµοσυνης αυτου εν τινι κοιµηθησεται εαν ουν καταβοηση προς µε εισακουσοµαι αυτου ελεηµων γαρ ειµι

27

θεους ου κακολογησεις και αρχοντας του λαου σου ου κακως ερεις

28

απαρχας αλωνος και ληνου σου ου καθυστερησεις τα πρωτοτοκα των υιων σου δωσεις εµοι

29

ουτως ποιησεις τον µοσχον σου και το προβατον σου και το υποζυγιον σου επτα ηµερας εσται υπο την µητερα τη δε ογδοη ηµερα αποδωσεις µοι αυτο

30

και ανδρες αγιοι εσεσθε µοι και κρεας θηριαλωτον ουκ εδεσθε τω κυνι απορριψατε αυτο

1

ου παραδεξη ακοην µαταιαν ου συγκαταθηση µετα του αδικου γενεσθαι µαρτυς αδικος

2

ουκ εση µετα πλειονων επι κακια ου προστεθηση µετα πληθους εκκλιναι µετα πλειονων ωστε εκκλιναι κρισιν

3

και πενητα ουκ ελεησεις εν κρισει

4

εαν δε συναντησης τω βοι του εχθρου σου η τω υποζυγιω αυτου πλανωµενοις αποστρεψας αποδωσεις αυτω

5

εαν δε ιδης το υποζυγιον του εχθρου σου πεπτωκος υπο τον γοµον αυτου ου παρελευση αυτο αλλα συνεγερεις αυτο µετ' αυτου

6

ου διαστρεψεις κριµα πενητος εν κρισει αυτου

7

απο παντος ρηµατος αδικου αποστηση αθωον και δικαιον ουκ αποκτενεις και ου δικαιωσεις τον ασεβη ενεκεν δωρων

8

και δωρα ου ληµψη τα γαρ δωρα εκτυφλοι οφθαλµους βλεποντων και λυµαινεται ρηµατα δικαια

9

και προσηλυτον ου θλιψετε υµεις γαρ οιδατε την ψυχην του προσηλυτου αυτοι γαρ προσηλυτοι ητε εν γη αιγυπτω

10

εξ ετη σπερεις την γην σου και συναξεις τα γενηµατα αυτης

11

τω δε εβδοµω αφεσιν ποιησεις και ανησεις αυτην και εδονται οι πτωχοι του εθνους σου τα δε υπολειποµενα εδεται τα αγρια θηρια ουτως ποιησεις τον αµπελωνα σου και τον
ελαιωνα σου

12

εξ ηµερας ποιησεις τα εργα σου τη δε ηµερα τη εβδοµη αναπαυσις ινα αναπαυσηται ο βους σου και το υποζυγιον σου και ινα αναψυξη ο υιος της παιδισκης σου και ο προσηλ
υτος

13

παντα οσα ειρηκα προς υµας φυλαξασθε και ονοµα θεων ετερων ουκ αναµνησθησεσθε ουδε µη ακουσθη εκ του στοµατος υµων

14

τρεις καιρους του ενιαυτου εορτασατε µοι

15

την εορτην των αζυµων φυλαξασθε ποιειν επτα ηµερας εδεσθε αζυµα καθαπερ ενετειλαµην σοι κατα τον καιρον του µηνος των νεων εν γαρ αυτω εξηλθες εξ αιγυπτου ουκ οφ
θηση ενωπιον µου κενος

16

και εορτην θερισµου πρωτογενηµατων ποιησεις των εργων σου ων εαν σπειρης εν τω αγρω σου και εορτην συντελειας επ' εξοδου του ενιαυτου εν τη συναγωγη των εργων σο
υ των εκ του αγρου σου

17

τρεις καιρους του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου ενωπιον κυριου του θεου σου

18

οταν γαρ εκβαλω εθνη απο προσωπου σου και εµπλατυνω τα ορια σου ου θυσεις επι ζυµη αιµα θυσιασµατος µου ουδε µη κοιµηθη στεαρ της εορτης µου εως πρωι

19

τας απαρχας των πρωτογενηµατων της γης σου εισοισεις εις τον οικον κυριου του θεου σου ουχ εψησεις αρνα εν γαλακτι µητρος αυτου

20

και ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ινα φυλαξη σε εν τη οδω οπως εισαγαγη σε εις την γην ην ητοιµασα σοι

21

προσεχε σεαυτω και εισακουε αυτου και µη απειθει αυτω ου γαρ µη υποστειληται σε το γαρ ονοµα µου εστιν επ' αυτω

22

εαν ακοη ακουσητε της εµης φωνης και ποιησης παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και φυλαξητε την διαθηκην µου εσεσθε µοι λαος περιουσιος απο παντων των εθνων εµη γαρ εσ
τιν πασα η γη υµεις δε εσεσθε µοι βασιλειον ιερατευµα και εθνος αγιον ταυτα τα ρηµατα ερεις τοις υιοις ισραηλ εαν ακοη ακουσητε της φωνης µου και ποιησης παντα οσα α
ν ειπω σοι εχθρευσω τοις εχθροις σου και αντικεισοµαι τοις αντικειµενοις σοι

23

πορευσεται γαρ ο αγγελος µου ηγουµενος σου και εισαξει σε προς τον αµορραιον και χετταιον και φερεζαιον και χαναναιον και γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και εκτρ
ιψω αυτους

24

ου προσκυνησεις τοις θεοις αυτων ουδε µη λατρευσης αυτοις ου ποιησεις κατα τα εργα αυτων αλλα καθαιρεσει καθελεις και συντριβων συντριψεις τας στηλας αυτων
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25

και λατρευσεις κυριω τω θεω σου και ευλογησω τον αρτον σου και τον οινον σου και το υδωρ σου και αποστρεψω µαλακιαν αφ' υµων

26

ουκ εσται αγονος ουδε στειρα επι της γης σου τον αριθµον των ηµερων σου αναπληρωσω

27

και τον φοβον αποστελω ηγουµενον σου και εκστησω παντα τα εθνη εις ους συ εισπορευη εις αυτους και δωσω παντας τους υπεναντιους σου φυγαδας

28

και αποστελω τας σφηκιας προτερας σου και εκβαλει τους αµορραιους και τους ευαιους και τους χαναναιους και τους χετταιους απο σου

29

ουκ εκβαλω αυτους εν ενιαυτω ενι ινα µη γενηται η γη ερηµος και πολλα γενηται επι σε τα θηρια της γης

30

κατα µικρον µικρον εκβαλω αυτους απο σου εως αν αυξηθης και κληρονοµησης την γην

31

και θησω τα ορια σου απο της ερυθρας θαλασσης εως της θαλασσης της φυλιστιιµ και απο της ερηµου εως του µεγαλου ποταµου ευφρατου και παραδωσω εις τας χειρας υµ
ων τους εγκαθηµενους εν τη γη και εκβαλω αυτους απο σου

32

ου συγκαταθηση αυτοις και τοις θεοις αυτων διαθηκην

33

και ουκ εγκαθησονται εν τη γη σου ινα µη αµαρτειν σε ποιησωσιν προς µε εαν γαρ δουλευσης τοις θεοις αυτων ουτοι εσονται σοι προσκοµµα

1

και µωυση ειπεν αναβηθι προς κυριον συ και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα των πρεσβυτερων ισραηλ και προσκυνησουσιν µακροθεν τω κυριω

2

και εγγιει µωυσης µονος προς τον θεον αυτοι δε ουκ εγγιουσιν ο δε λαος ου συναναβησεται µετ' αυτων

3

εισηλθεν δε µωυσης και διηγησατο τω λαω παντα τα ρηµατα του θεου και τα δικαιωµατα απεκριθη δε πας ο λαος φωνη µια λεγοντες παντας τους λογους ους ελαλησεν κυρι
ος ποιησοµεν και ακουσοµεθα

4

και εγραψεν µωυσης παντα τα ρηµατα κυριου ορθρισας δε µωυσης το πρωι ωκοδοµησεν θυσιαστηριον υπο το ορος και δωδεκα λιθους εις τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

5

και εξαπεστειλεν τους νεανισκους των υιων ισραηλ και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα και εθυσαν θυσιαν σωτηριου τω θεω µοσχαρια

6

λαβων δε µωυσης το ηµισυ του αιµατος ενεχεεν εις κρατηρας το δε ηµισυ του αιµατος προσεχεεν προς το θυσιαστηριον

7

και λαβων το βιβλιον της διαθηκης ανεγνω εις τα ωτα του λαου και ειπαν παντα οσα ελαλησεν κυριος ποιησοµεν και ακουσοµεθα

8

λαβων δε µωυσης το αιµα κατεσκεδασεν του λαου και ειπεν ιδου το αιµα της διαθηκης ης διεθετο κυριος προς υµας περι παντων των λογων τουτων

9

και ανεβη µωυσης και ααρων και ναδαβ και αβιουδ και εβδοµηκοντα της γερουσιας ισραηλ

10

και ειδον τον τοπον ου ειστηκει εκει ο θεος του ισραηλ και τα υπο τους ποδας αυτου ωσει εργον πλινθου σαπφειρου και ωσπερ ειδος στερεωµατος του ουρανου τη καθαριοτη
τι

11

και των επιλεκτων του ισραηλ ου διεφωνησεν ουδε εις και ωφθησαν εν τω τοπω του θεου και εφαγον και επιον

12

και ειπεν κυριος προς µωυσην αναβηθι προς µε εις το ορος και ισθι εκει και δωσω σοι τα πυξια τα λιθινα τον νοµον και τας εντολας ας εγραψα νοµοθετησαι αυτοις

13

και αναστας µωυσης και ιησους ο παρεστηκως αυτω ανεβησαν εις το ορος του θεου

14

και τοις πρεσβυτεροις ειπαν ησυχαζετε αυτου εως αναστρεψωµεν προς υµας και ιδου ααρων και ωρ µεθ' υµων εαν τινι συµβη κρισις προσπορευεσθωσαν αυτοις

15

και ανεβη µωυσης και ιησους εις το ορος και εκαλυψεν η νεφελη το ορος

16

και κατεβη η δοξα του θεου επι το ορος το σινα και εκαλυψεν αυτο η νεφελη εξ ηµερας και εκαλεσεν κυριος τον µωυσην τη ηµερα τη εβδοµη εκ µεσου της νεφελης

17

το δε ειδος της δοξης κυριου ωσει πυρ φλεγον επι της κορυφης του ορους εναντιον των υιων ισραηλ

18

και εισηλθεν µωυσης εις το µεσον της νεφελης και ανεβη εις το ορος και ην εκει εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

ειπον τοις υιοις ισραηλ και λαβετε µοι απαρχας παρα παντων οις αν δοξη τη καρδια και ληµψεσθε τας απαρχας µου

3

και αυτη εστιν η απαρχη ην ληµψεσθε παρ' αυτων χρυσιον και αργυριον και χαλκον

4

και υακινθον και πορφυραν και κοκκινον διπλουν και βυσσον κεκλωσµενην και τριχας αιγειας
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5

και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και δερµατα υακινθινα και ξυλα ασηπτα

7

και λιθους σαρδιου και λιθους εις την γλυφην εις την επωµιδα και τον ποδηρη

8

και ποιησεις µοι αγιασµα και οφθησοµαι εν υµιν

9

και ποιησεις µοι κατα παντα οσα εγω σοι δεικνυω εν τω ορει το παραδειγµα της σκηνης και το παραδειγµα παντων των σκευων αυτης ουτω ποιησεις

10

και ποιησεις κιβωτον µαρτυριου εκ ξυλων ασηπτων δυο πηχεων και ηµισους το µηκος και πηχεος και ηµισους το πλατος και πηχεος και ηµισους το υψος

11

και καταχρυσωσεις αυτην χρυσιω καθαρω εξωθεν και εσωθεν χρυσωσεις αυτην και ποιησεις αυτη κυµατια στρεπτα χρυσα κυκλω

12

και ελασεις αυτη τεσσαρας δακτυλιους χρυσους και επιθησεις επι τα τεσσαρα κλιτη δυο δακτυλιους επι το κλιτος το εν και δυο δακτυλιους επι το κλιτος το δευτερον

13

ποιησεις δε αναφορεις ξυλα ασηπτα και καταχρυσωσεις αυτα χρυσιω

14

και εισαξεις τους αναφορεις εις τους δακτυλιους τους εν τοις κλιτεσι της κιβωτου αιρειν την κιβωτον εν αυτοις

15

εν τοις δακτυλιοις της κιβωτου εσονται οι αναφορεις ακινητοι

16

και εµβαλεις εις την κιβωτον τα µαρτυρια α αν δω σοι

17

και ποιησεις ιλαστηριον επιθεµα χρυσιου καθαρου δυο πηχεων και ηµισους το µηκος και πηχεος και ηµισους το πλατος

18

και ποιησεις δυο χερουβιµ χρυσα τορευτα και επιθησεις αυτα εξ αµφοτερων των κλιτων του ιλαστηριου

19

ποιηθησονται χερουβ εις εκ του κλιτους τουτου και χερουβ εις εκ του κλιτους του δευτερου του ιλαστηριου και ποιησεις τους δυο χερουβιµ επι τα δυο κλιτη

20

εσονται οι χερουβιµ εκτεινοντες τας πτερυγας επανωθεν συσκιαζοντες ταις πτερυξιν αυτων επι του ιλαστηριου και τα προσωπα αυτων εις αλληλα εις το ιλαστηριον εσονται τ
α προσωπα των χερουβιµ

21

και επιθησεις το ιλαστηριον επι την κιβωτον ανωθεν και εις την κιβωτον εµβαλεις τα µαρτυρια α αν δω σοι

22

και γνωσθησοµαι σοι εκειθεν και λαλησω σοι ανωθεν του ιλαστηριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ των οντων επι της κιβωτου του µαρτυριου και κατα παντα οσα αν εντειλω
µαι σοι προς τους υιους ισραηλ

23

και ποιησεις τραπεζαν χρυσιου καθαρου δυο πηχεων το µηκος και πηχεος το ευρος και πηχεος και ηµισους το υψος

24

και ποιησεις αυτη στρεπτα κυµατια χρυσα κυκλω

25

και ποιησεις αυτη στεφανην παλαιστου κυκλω και ποιησεις στρεπτον κυµατιον τη στεφανη κυκλω

26

και ποιησεις τεσσαρας δακτυλιους χρυσους και επιθησεις τους δακτυλιους επι τα τεσσαρα µερη των ποδων αυτης

27

υπο την στεφανην και εσονται οι δακτυλιοι εις θηκας τοις αναφορευσιν ωστε αιρειν εν αυτοις την τραπεζαν

28

και ποιησεις τους αναφορεις εκ ξυλων ασηπτων και καταχρυσωσεις αυτους χρυσιω καθαρω και αρθησεται εν αυτοις η τραπεζα

29

και ποιησεις τα τρυβλια αυτης και τας θυισκας και τα σπονδεια και τους κυαθους εν οις σπεισεις εν αυτοις χρυσιου καθαρου ποιησεις αυτα

30

και επιθησεις επι την τραπεζαν αρτους ενωπιους εναντιον µου δια παντος

31

και ποιησεις λυχνιαν εκ χρυσιου καθαρου τορευτην ποιησεις την λυχνιαν ο καυλος αυτης και οι καλαµισκοι και οι κρατηρες και οι σφαιρωτηρες και τα κρινα εξ αυτης εσται

32

εξ δε καλαµισκοι εκπορευοµενοι εκ πλαγιων τρεις καλαµισκοι της λυχνιας εκ του κλιτους αυτης του ενος και τρεις καλαµισκοι της λυχνιας εκ του κλιτους του δευτερου

33

και τρεις κρατηρες εκτετυπωµενοι καρυισκους εν τω ενι καλαµισκω σφαιρωτηρ και κρινον ουτως τοις εξ καλαµισκοις τοις εκπορευοµενοις εκ της λυχνιας

34

και εν τη λυχνια τεσσαρες κρατηρες εκτετυπωµενοι καρυισκους εν τω ενι καλαµισκω οι σφαιρωτηρες και τα κρινα αυτης

35

ο σφαιρωτηρ υπο τους δυο καλαµισκους εξ αυτης και σφαιρωτηρ υπο τους τεσσαρας καλαµισκους εξ αυτης ουτως τοις εξ καλαµισκοις τοις εκπορευοµενοις εκ της λυχνιας

36

οι σφαιρωτηρες και οι καλαµισκοι εξ αυτης εστωσαν ολη τορευτη εξ ενος χρυσιου καθαρου

37

και ποιησεις τους λυχνους αυτης επτα και επιθησεις τους λυχνους και φανουσιν εκ του ενος προσωπου
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38

και τον επαρυστηρα αυτης και τα υποθεµατα αυτης εκ χρυσιου καθαρου ποιησεις

39

παντα τα σκευη ταυτα ταλαντον χρυσιου καθαρου

40

ορα ποιησεις κατα τον τυπον τον δεδειγµενον σοι εν τω ορει

1

και την σκηνην ποιησεις δεκα αυλαιας εκ βυσσου κεκλωσµενης και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου χερουβιµ εργασια υφαντου ποιησεις αυτας

2

µηκος της αυλαιας της µιας οκτω και εικοσι πηχεων και ευρος τεσσαρων πηχεων η αυλαια η µια εσται µετρον το αυτο εσται πασαις ταις αυλαιαις

3

πεντε δε αυλαιαι εσονται εξ αλληλων εχοµεναι η ετερα εκ της ετερας και πεντε αυλαιαι εσονται συνεχοµεναι ετερα τη ετερα

4

και ποιησεις αυταις αγκυλας υακινθινας επι του χειλους της αυλαιας της µιας εκ του ενος µερους εις την συµβολην και ουτως ποιησεις επι του χειλους της αυλαιας της εξωτε
ρας προς τη συµβολη τη δευτερα

5

πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις τη αυλαια τη µια και πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις εκ του µερους της αυλαιας κατα την συµβολην της δευτερας αντιπροσωποι αντιπιπτουσαι
αλληλαις εις εκαστην

6

και ποιησεις κρικους πεντηκοντα χρυσους και συναψεις τας αυλαιας ετεραν τη ετερα τοις κρικοις και εσται η σκηνη µια

7

και ποιησεις δερρεις τριχινας σκεπην επι της σκηνης ενδεκα δερρεις ποιησεις αυτας

8

το µηκος της δερρεως της µιας εσται τριακοντα πηχεων και τεσσαρων πηχεων το ευρος της δερρεως της µιας µετρον το αυτο εσται ταις ενδεκα δερρεσι

9

και συναψεις τας πεντε δερρεις επι το αυτο και τας εξ δερρεις επι το αυτο και επιδιπλωσεις την δερριν την εκτην κατα προσωπον της σκηνης

10

και ποιησεις αγκυλας πεντηκοντα επι του χειλους της δερρεως της µιας της ανα µεσον κατα συµβολην και πεντηκοντα αγκυλας ποιησεις επι του χειλους της δερρεως της συν
απτουσης της δευτερας

11

και ποιησεις κρικους χαλκους πεντηκοντα και συναψεις τους κρικους εκ των αγκυλων και συναψεις τας δερρεις και εσται εν

12

και υποθησεις το πλεοναζον εν ταις δερρεσιν της σκηνης το ηµισυ της δερρεως το υπολελειµµενον υποκαλυψεις το πλεοναζον των δερρεων της σκηνης υποκαλυψεις οπισω τ
ης σκηνης

13

πηχυν εκ τουτου και πηχυν εκ τουτου εκ του υπερεχοντος των δερρεων εκ του µηκους των δερρεων της σκηνης εσται συγκαλυπτον επι τα πλαγια της σκηνης ενθεν και ενθεν
ινα καλυπτη

14

και ποιησεις κατακαλυµµα τη σκηνη δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και επικαλυµµατα δερµατα υακινθινα επανωθεν

15

και ποιησεις στυλους τη σκηνη εκ ξυλων ασηπτων

16

δεκα πηχεων ποιησεις τον στυλον τον ενα και πηχεος ενος και ηµισους το πλατος του στυλου του ενος

17

δυο αγκωνισκους τω στυλω τω ενι αντιπιπτοντας ετερον τω ετερω ουτως ποιησεις πασι τοις στυλοις της σκηνης

18

και ποιησεις στυλους τη σκηνη εικοσι στυλους εκ του κλιτους του προς βορραν

19

και τεσσαρακοντα βασεις αργυρας ποιησεις τοις εικοσι στυλοις δυο βασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µε
ρη αυτου

20

και το κλιτος το δευτερον το προς νοτον εικοσι στυλους

21

και τεσσαρακοντα βασεις αυτων αργυρας δυο βασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου

22

και εκ των οπισω της σκηνης κατα το µερος το προς θαλασσαν ποιησεις εξ στυλους

23

και δυο στυλους ποιησεις επι των γωνιων της σκηνης εκ των οπισθιων

24

και εσται εξ ισου κατωθεν κατα το αυτο εσονται ισοι εκ των κεφαλιδων εις συµβλησιν µιαν ουτως ποιησεις αµφοτεραις ταις δυσιν γωνιαις εστωσαν

25

και εσονται οκτω στυλοι και αι βασεις αυτων αργυραι δεκα εξ δυο βασεις τω στυλω τω ενι εις αµφοτερα τα µερη αυτου και δυο βασεις τω στυλω τω ενι

26

και ποιησεις µοχλους εκ ξυλων ασηπτων πεντε τω ενι στυλω εκ του ενος µερους της σκηνης
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27

και πεντε µοχλους τω στυλω τω κλιτει της σκηνης τω δευτερω και πεντε µοχλους τω στυλω τω οπισθιω τω κλιτει της σκηνης τω προς θαλασσαν

28

και ο µοχλος ο µεσος ανα µεσον των στυλων διικνεισθω απο του ενος κλιτους εις το ετερον κλιτος

29

και τους στυλους καταχρυσωσεις χρυσιω και τους δακτυλιους ποιησεις χρυσους εις ους εισαξεις τους µοχλους και καταχρυσωσεις τους µοχλους χρυσιω

30

και αναστησεις την σκηνην κατα το ειδος το δεδειγµενον σοι εν τω ορει

31

και ποιησεις καταπετασµα εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου νενησµενης εργον υφαντον ποιησεις αυτο χερουβιµ

32

και επιθησεις αυτο επι τεσσαρων στυλων ασηπτων κεχρυσωµενων χρυσιω και αι κεφαλιδες αυτων χρυσαι και αι βασεις αυτων τεσσαρες αργυραι

33

και θησεις το καταπετασµα επι τους στυλους και εισοισεις εκει εσωτερον του καταπετασµατος την κιβωτον του µαρτυριου και διοριει το καταπετασµα υµιν ανα µεσον του α
γιου και ανα µεσον του αγιου των αγιων

34

και κατακαλυψεις τω καταπετασµατι την κιβωτον του µαρτυριου εν τω αγιω των αγιων

35

και θησεις την τραπεζαν εξωθεν του καταπετασµατος και την λυχνιαν απεναντι της τραπεζης επι µερους της σκηνης το προς νοτον και την τραπεζαν θησεις επι µερους της σ
κηνης το προς βορραν

36

και ποιησεις επισπαστρον εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενης εργον ποικιλτου

37

και ποιησεις τω καταπετασµατι πεντε στυλους και χρυσωσεις αυτους χρυσιω και αι κεφαλιδες αυτων χρυσαι και χωνευσεις αυτοις πεντε βασεις χαλκας

1

και ποιησεις θυσιαστηριον εκ ξυλων ασηπτων πεντε πηχεων το µηκος και πεντε πηχεων το ευρος τετραγωνον εσται το θυσιαστηριον και τριων πηχεων το υψος αυτου

2

και ποιησεις τα κερατα επι των τεσσαρων γωνιων εξ αυτου εσται τα κερατα και καλυψεις αυτα χαλκω

3

και ποιησεις στεφανην τω θυσιαστηριω και τον καλυπτηρα αυτου και τας φιαλας αυτου και τας κρεαγρας αυτου και το πυρειον αυτου και παντα τα σκευη αυτου ποιησεις χ
αλκα

4

και ποιησεις αυτω εσχαραν εργω δικτυωτω χαλκην και ποιησεις τη εσχαρα τεσσαρας δακτυλιους χαλκους επι τα τεσσαρα κλιτη

5

και υποθησεις αυτους υπο την εσχαραν του θυσιαστηριου κατωθεν εσται δε η εσχαρα εως του ηµισους του θυσιαστηριου

6

και ποιησεις τω θυσιαστηριω φορεις εκ ξυλων ασηπτων και περιχαλκωσεις αυτους χαλκω

7

και εισαξεις τους φορεις εις τους δακτυλιους και εστωσαν οι φορεις κατα τα πλευρα του θυσιαστηριου εν τω αιρειν αυτο

8

κοιλον σανιδωτον ποιησεις αυτο κατα το παραδειχθεν σοι εν τω ορει ουτως ποιησεις αυτο

9

και ποιησεις αυλην τη σκηνη εις το κλιτος το προς λιβα ιστια της αυλης εκ βυσσου κεκλωσµενης µηκος εκατον πηχων τω ενι κλιτει

10

και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεις αυτων εικοσι χαλκαι και οι κρικοι αυτων και αι ψαλιδες αυτων αργυραι

11

ουτως τω κλιτει τω προς απηλιωτην ιστια εκατον πηχων µηκος και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεις αυτων εικοσι χαλκαι και οι κρικοι και αι ψαλιδες των στυλων και α
ι βασεις αυτων περιηργυρωµεναι αργυρω

12

το δε ευρος της αυλης το κατα θαλασσαν ιστια πεντηκοντα πηχων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεις αυτων δεκα

13

και ευρος της αυλης το προς νοτον ιστια πεντηκοντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεις αυτων δεκα

14

και πεντεκαιδεκα πηχεων το υψος των ιστιων τω κλιτει τω ενι στυλοι αυτων τρεις και αι βασεις αυτων τρεις

15

και το κλιτος το δευτερον δεκα πεντε πηχων των ιστιων το υψος στυλοι αυτων τρεις και αι βασεις αυτων τρεις

16

και τη πυλη της αυλης καλυµµα εικοσι πηχων το υψος εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσου κεκλωσµενης τη ποικιλια του ραφιδευτου στυλοι α
υτων τεσσαρες και αι βασεις αυτων τεσσαρες

17

παντες οι στυλοι της αυλης κυκλω κατηργυρωµενοι αργυριω και αι κεφαλιδες αυτων αργυραι και αι βασεις αυτων χαλκαι

18

το δε µηκος της αυλης εκατον εφ' εκατον και ευρος πεντηκοντα επι πεντηκοντα και υψος πεντε πηχων εκ βυσσου κεκλωσµενης και αι βασεις αυτων χαλκαι

19

και πασα η κατασκευη και παντα τα εργαλεια και οι πασσαλοι της αυλης χαλκοι
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20

και συ συνταξον τοις υιοις ισραηλ και λαβετωσαν σοι ελαιον εξ ελαιων ατρυγον καθαρον κεκοµµενον εις φως καυσαι ινα καηται λυχνος δια παντος

21

εν τη σκηνη του µαρτυριου εξωθεν του καταπετασµατος του επι της διαθηκης καυσει αυτο ααρων και οι υιοι αυτου αφ' εσπερας εως πρωι εναντιον κυριου νοµιµον αιωνιον ε
ις τας γενεας υµων παρα των υιων ισραηλ

1

και συ προσαγαγου προς σεαυτον τον τε ααρων τον αδελφον σου και τους υιους αυτου εκ των υιων ισραηλ ιερατευειν µοι ααρων και ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµα
ρ υιους ααρων

2

και ποιησεις στολην αγιαν ααρων τω αδελφω σου εις τιµην και δοξαν

3

και συ λαλησον πασι τοις σοφοις τη διανοια ους ενεπλησα πνευµατος αισθησεως και ποιησουσιν την στολην την αγιαν ααρων εις το αγιον εν η ιερατευσει µοι

4

και αυται αι στολαι ας ποιησουσιν το περιστηθιον και την επωµιδα και τον ποδηρη και χιτωνα κοσυµβωτον και κιδαριν και ζωνην και ποιησουσιν στολας αγιας ααρων και τ
οις υιοις αυτου εις το ιερατευειν µοι

5

και αυτοι ληµψονται το χρυσιον και την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον και την βυσσον

6

και ποιησουσιν την επωµιδα εκ βυσσου κεκλωσµενης εργον υφαντον ποικιλτου

7

δυο επωµιδες συνεχουσαι εσονται αυτω ετερα την ετεραν επι τοις δυσι µερεσιν εξηρτηµεναι

8

και το υφασµα των επωµιδων ο εστιν επ' αυτω κατα την ποιησιν εξ αυτου εσται εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµεν
ης

9

και ληµψη τους δυο λιθους λιθους σµαραγδου και γλυψεις εν αυτοις τα ονοµατα των υιων ισραηλ

10

εξ ονοµατα επι τον λιθον τον ενα και τα εξ ονοµατα τα λοιπα επι τον λιθον τον δευτερον κατα τας γενεσεις αυτων

11

εργον λιθουργικης τεχνης γλυµµα σφραγιδος διαγλυψεις τους δυο λιθους επι τοις ονοµασιν των υιων ισραηλ

12

και θησεις τους δυο λιθους επι των ωµων της επωµιδος λιθοι µνηµοσυνου εισιν τοις υιοις ισραηλ και αναληµψεται ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ εναντι κυριου επι τω
ν δυο ωµων αυτου µνηµοσυνον περι αυτων

13

και ποιησεις ασπιδισκας εκ χρυσιου καθαρου

14

και ποιησεις δυο κροσσωτα εκ χρυσιου καθαρου καταµεµιγµενα εν ανθεσιν εργον πλοκης και επιθησεις τα κροσσωτα τα πεπλεγµενα επι τας ασπιδισκας κατα τας παρωµιδας
αυτων εκ των εµπροσθιων

15

και ποιησεις λογειον των κρισεων εργον ποικιλτου κατα τον ρυθµον της επωµιδος ποιησεις αυτο εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου κεκλωσµενου και βυσσ
ου κεκλωσµενης ποιησεις αυτο

16

τετραγωνον εσται διπλουν σπιθαµης το µηκος και σπιθαµης το ευρος

17

και καθυφανεις εν αυτω υφασµα καταλιθον τετραστιχον στιχος λιθων εσται σαρδιον τοπαζιον και σµαραγδος ο στιχος ο εις

18

και ο στιχος ο δευτερος ανθραξ και σαπφειρος και ιασπις

19

και ο στιχος ο τριτος λιγυριον αχατης και αµεθυστος

20

και ο στιχος ο τεταρτος χρυσολιθος και βηρυλλιον και ονυχιον περικεκαλυµµενα χρυσιω συνδεδεµενα εν χρυσιω εστωσαν κατα στιχον αυτων

21

και οι λιθοι εστωσαν εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ δεκα δυο κατα τα ονοµατα αυτων γλυφαι σφραγιδων εκαστος κατα το ονοµα εστωσαν εις δεκα δυο φυλας

22

και ποιησεις επι το λογειον κροσσους συµπεπλεγµενους εργον αλυσιδωτον εκ χρυσιου καθαρου

29

και ληµψεται ααρων τα ονοµατα των υιων ισραηλ επι του λογειου της κρισεως επι του στηθους εισιοντι εις το αγιον µνηµοσυνον εναντι του θεου [29α] και θησεις επι το λογε
ιον της κρισεως τους κροσσους τα αλυσιδωτα επ' αµφοτερων των κλιτων του λογειου επιθησεις και τας δυο ασπιδισκας επιθησεις επ' αµφοτερους τους ωµους της επωµιδος
κατα προσωπον

30

και επιθησεις επι το λογειον της κρισεως την δηλωσιν και την αληθειαν και εσται επι του στηθους ααρων οταν εισπορευηται εις το αγιον εναντιον κυριου και οισει ααρων τα
ς κρισεις των υιων ισραηλ επι του στηθους εναντιον κυριου δια παντος

31

και ποιησεις υποδυτην ποδηρη ολον υακινθινον
Exodus

Chapter

28

LXX / 1550 Stephanos

Page 79 of 1057

32

και εσται το περιστοµιον εξ αυτου µεσον ωαν εχον κυκλω του περιστοµιου εργον υφαντου την συµβολην συνυφασµενην εξ αυτου ινα µη ραγη

33

και ποιησεις επι το λωµα του υποδυτου κατωθεν ωσει εξανθουσης ροας ροισκους εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης επι του λ
ωµατος του υποδυτου κυκλω το αυτο δε ειδος ροισκους χρυσους και κωδωνας ανα µεσον τουτων περικυκλω

34

παρα ροισκον χρυσουν κωδωνα και ανθινον επι του λωµατος του υποδυτου κυκλω

35

και εσται ααρων εν τω λειτουργειν ακουστη η φωνη αυτου εισιοντι εις το αγιον εναντιον κυριου και εξιοντι ινα µη αποθανη

36

και ποιησεις πεταλον χρυσουν καθαρον και εκτυπωσεις εν αυτω εκτυπωµα σφραγιδος αγιασµα κυριου

37

και επιθησεις αυτο επι υακινθου κεκλωσµενης και εσται επι της µιτρας κατα προσωπον της µιτρας εσται

38

και εσται επι του µετωπου ααρων και εξαρει ααρων τα αµαρτηµατα των αγιων οσα αν αγιασωσιν οι υιοι ισραηλ παντος δοµατος των αγιων αυτων και εσται επι του µετωπου
ααρων δια παντος δεκτον αυτοις εναντι κυριου

39

και οι κοσυµβοι των χιτωνων εκ βυσσου και ποιησεις κιδαριν βυσσινην και ζωνην ποιησεις εργον ποικιλτου

40

και τοις υιοις ααρων ποιησεις χιτωνας και ζωνας και κιδαρεις ποιησεις αυτοις εις τιµην και δοξαν

41

και ενδυσεις αυτα ααρων τον αδελφον σου και τους υιους αυτου µετ' αυτου και χρισεις αυτους και εµπλησεις αυτων τας χειρας και αγιασεις αυτους ινα ιερατευωσιν µοι

42

και ποιησεις αυτοις περισκελη λινα καλυψαι ασχηµοσυνην χρωτος αυτων απο οσφυος εως µηρων εσται

43

και εξει ααρων αυτα και οι υιοι αυτου ως αν εισπορευωνται εις την σκηνην του µαρτυριου η οταν προσπορευωνται λειτουργειν προς το θυσιαστηριον του αγιου και ουκ επαξ
ονται προς εαυτους αµαρτιαν ινα µη αποθανωσιν νοµιµον αιωνιον αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ' αυτον

1

και ταυτα εστιν α ποιησεις αυτοις αγιασαι αυτους ωστε ιερατευειν µοι αυτους ληµψη µοσχαριον εκ βοων εν και κριους δυο αµωµους

2

και αρτους αζυµους πεφυραµενους εν ελαιω και λαγανα αζυµα κεχρισµενα εν ελαιω σεµιδαλιν εκ πυρων ποιησεις αυτα

3

και επιθησεις αυτα επι κανουν εν και προσοισεις αυτα επι τω κανω και το µοσχαριον και τους δυο κριους

4

και ααρων και τους υιους αυτου προσαξεις επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και λουσεις αυτους εν υδατι

5

και λαβων τας στολας ενδυσεις ααρων τον αδελφον σου και τον χιτωνα τον ποδηρη και την επωµιδα και το λογειον και συναψεις αυτω το λογειον προς την επωµιδα

6

και επιθησεις την µιτραν επι την κεφαλην αυτου και επιθησεις το πεταλον το αγιασµα επι την µιτραν

7

και ληµψη του ελαιου του χρισµατος και επιχεεις αυτο επι την κεφαλην αυτου και χρισεις αυτον

8

και τους υιους αυτου προσαξεις και ενδυσεις αυτους χιτωνας

9

και ζωσεις αυτους ταις ζωναις και περιθησεις αυτοις τας κιδαρεις και εσται αυτοις ιερατεια εµοι εις τον αιωνα και τελειωσεις τας χειρας ααρων και τας χειρας των υιων αυτ
ου

10

και προσαξεις τον µοσχον επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου πα
ρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

11

και σφαξεις τον µοσχον εναντι κυριου παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

12

και ληµψη απο του αιµατος του µοσχου και θησεις επι των κερατων του θυσιαστηριου τω δακτυλω σου το δε λοιπον παν αιµα εκχεεις παρα την βασιν του θυσιαστηριου

13

και ληµψη παν το στεαρ το επι της κοιλιας και τον λοβον του ηπατος και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων και επιθησεις επι το θυσιαστηριον

14

τα δε κρεα του µοσχου και το δερµα και την κοπρον κατακαυσεις πυρι εξω της παρεµβολης αµαρτιας γαρ εστιν

15

και τον κριον ληµψη τον ενα και επιθησουσιν ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του κριου

16

και σφαξεις αυτον και λαβων το αιµα προσχεεις προς το θυσιαστηριον κυκλω

17

και τον κριον διχοτοµησεις κατα µελη και πλυνεις τα ενδοσθια και τους ποδας υδατι και επιθησεις επι τα διχοτοµηµατα συν τη κεφαλη

18

και ανοισεις ολον τον κριον επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµα κυριω εις οσµην ευωδιας θυσιασµα κυριω εστιν
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19

και ληµψη τον κριον τον δευτερον και επιθησει ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του κριου

20

και σφαξεις αυτον και ληµψη του αιµατος αυτου και επιθησεις επι τον λοβον του ωτος ααρων του δεξιου και επι το ακρον της χειρος της δεξιας και επι το ακρον του ποδος τ
ου δεξιου και επι τους λοβους των ωτων των υιων αυτου των δεξιων και επι τα ακρα των χειρων αυτων των δεξιων και επι τα ακρα των ποδων αυτων των δεξιων

21

και ληµψη απο του αιµατος του απο του θυσιαστηριου και απο του ελαιου της χρισεως και ρανεις επι ααρων και επι την στολην αυτου και επι τους υιους αυτου και επι τας σ
τολας των υιων αυτου µετ' αυτου και αγιασθησεται αυτος και η στολη αυτου και οι υιοι αυτου και αι στολαι των υιων αυτου µετ' αυτου το δε αιµα του κριου προσχεεις προς
το θυσιαστηριον κυκλω

22

και ληµψη απο του κριου το στεαρ αυτου και το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και τον λοβον του ηπατος και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων και τον βραχ
ιονα τον δεξιον εστιν γαρ τελειωσις αυτη

23

και αρτον ενα εξ ελαιου και λαγανον εν απο του κανου των αζυµων των προτεθειµενων εναντι κυριου

24

και επιθησεις τα παντα επι τας χειρας ααρων και επι τας χειρας των υιων αυτου και αφοριεις αυτους αφορισµα εναντι κυριου

25

και ληµψη αυτα εκ των χειρων αυτων και ανοισεις επι το θυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως εις οσµην ευωδιας εναντι κυριου καρπωµα εστιν κυριω

26

και ληµψη το στηθυνιον απο του κριου της τελειωσεως ο εστιν ααρων και αφοριεις αυτο αφορισµα εναντι κυριου και εσται σοι εν µεριδι

27

και αγιασεις το στηθυνιον αφορισµα και τον βραχιονα του αφαιρεµατος ος αφωρισται και ος αφηρηται απο του κριου της τελειωσεως απο του ααρων και απο των υιων αυτο
υ

28

και εσται ααρων και τοις υιοις αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ εστιν γαρ αφαιρεµα τουτο και αφαιρεµα εσται παρα των υιων ισραηλ απο των θυµατων των σ
ωτηριων των υιων ισραηλ αφαιρεµα κυριω

29

και η στολη του αγιου η εστιν ααρων εσται τοις υιοις αυτου µετ' αυτον χρισθηναι αυτους εν αυτοις και τελειωσαι τας χειρας αυτων

30

επτα ηµερας ενδυσεται αυτα ο ιερευς ο αντ' αυτου των υιων αυτου ος εισελευσεται εις την σκηνην του µαρτυριου λειτουργειν εν τοις αγιοις

31

και τον κριον της τελειωσεως ληµψη και εψησεις τα κρεα εν τοπω αγιω

32

και εδονται ααρων και οι υιοι αυτου τα κρεα του κριου και τους αρτους τους εν τω κανω παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

33

εδονται αυτα εν οις ηγιασθησαν εν αυτοις τελειωσαι τας χειρας αυτων αγιασαι αυτους και αλλογενης ουκ εδεται απ' αυτων εστιν γαρ αγια

34

εαν δε καταλειφθη απο των κρεων της θυσιας της τελειωσεως και των αρτων εως πρωι κατακαυσεις τα λοιπα πυρι ου βρωθησεται αγιασµα γαρ εστιν

35

και ποιησεις ααρων και τοις υιοις αυτου ουτως κατα παντα οσα ενετειλαµην σοι επτα ηµερας τελειωσεις αυτων τας χειρας

36

και το µοσχαριον της αµαρτιας ποιησεις τη ηµερα του καθαρισµου και καθαριεις το θυσιαστηριον εν τω αγιαζειν σε επ' αυτω και χρισεις αυτο ωστε αγιασαι αυτο

37

επτα ηµερας καθαριεις το θυσιαστηριον και αγιασεις αυτο και εσται το θυσιαστηριον αγιον του αγιου πας ο απτοµενος του θυσιαστηριου αγιασθησεται

38

και ταυτα εστιν α ποιησεις επι του θυσιαστηριου αµνους ενιαυσιους αµωµους δυο την ηµεραν επι το θυσιαστηριον ενδελεχως καρπωµα ενδελεχισµου

39

τον αµνον τον ενα ποιησεις το πρωι και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το δειλινον

40

και δεκατον σεµιδαλεως πεφυραµενης εν ελαιω κεκοµµενω τω τεταρτω του ιν και σπονδην το τεταρτον του ιν οινου τω αµνω τω ενι

41

και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το δειλινον κατα την θυσιαν την πρωινην και κατα την σπονδην αυτου ποιησεις εις οσµην ευωδιας καρπωµα κυριω

42

θυσιαν ενδελεχισµου εις γενεας υµων επι θυρας της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου εν οις γνωσθησοµαι σοι εκειθεν ωστε λαλησαι σοι

43

και ταξοµαι εκει τοις υιοις ισραηλ και αγιασθησοµαι εν δοξη µου

44

και αγιασω την σκηνην του µαρτυριου και το θυσιαστηριον και ααρων και τους υιους αυτου αγιασω ιερατευειν µοι

45

και επικληθησοµαι εν τοις υιοις ισραηλ και εσοµαι αυτων θεος

46

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων ο εξαγαγων αυτους εκ γης αιγυπτου επικληθηναι αυτοις και θεος ειναι αυτων

1

και ποιησεις θυσιαστηριον θυµιαµατος εκ ξυλων ασηπτων και ποιησεις αυτο
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2

πηχεος το µηκος και πηχεος το ευρος τετραγωνον εσται και δυο πηχεων το υψος εξ αυτου εσται τα κερατα αυτου

3

και καταχρυσωσεις αυτα χρυσιω καθαρω την εσχαραν αυτου και τους τοιχους αυτου κυκλω και τα κερατα αυτου και ποιησεις αυτω στρεπτην στεφανην χρυσην κυκλω

4

και δυο δακτυλιους χρυσους καθαρους ποιησεις υπο την στρεπτην στεφανην αυτου εις τα δυο κλιτη ποιησεις εν τοις δυσι πλευροις και εσονται ψαλιδες ταις σκυταλαις ωστε
αιρειν αυτο εν αυταις

5

και ποιησεις σκυταλας εκ ξυλων ασηπτων και καταχρυσωσεις αυτας χρυσιω

6

και θησεις αυτο απεναντι του καταπετασµατος του οντος επι της κιβωτου των µαρτυριων εν οις γνωσθησοµαι σοι εκειθεν

7

και θυµιασει επ' αυτου ααρων θυµιαµα συνθετον λεπτον το πρωι πρωι οταν επισκευαζη τους λυχνους θυµιασει επ' αυτου

8

και οταν εξαπτη ααρων τους λυχνους οψε θυµιασει επ' αυτου θυµιαµα ενδελεχισµου δια παντος εναντι κυριου εις γενεας αυτων

9

και ουκ ανοισεις επ' αυτου θυµιαµα ετερον καρπωµα θυσιαν και σπονδην ου σπεισεις επ' αυτου

10

και εξιλασεται επ' αυτο ααρων επι των κερατων αυτου απαξ του ενιαυτου απο του αιµατος του καθαρισµου των αµαρτιων του εξιλασµου απαξ του ενιαυτου καθαριει αυτο ει
ς τας γενεας αυτων αγιον των αγιων εστιν κυριω

11

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12

εαν λαβης τον συλλογισµον των υιων ισραηλ εν τη επισκοπη αυτων και δωσουσιν εκαστος λυτρα της ψυχης αυτου τω κυριω και ουκ εσται εν αυτοις πτωσις εν τη επισκοπη
αυτων

13

και τουτο εστιν ο δωσουσιν οσοι αν παραπορευωνται την επισκεψιν το ηµισυ του διδραχµου ο εστιν κατα το διδραχµον το αγιον εικοσι οβολοι το διδραχµον το δε ηµισυ του
διδραχµου εισφορα κυριω

14

πας ο παραπορευοµενος εις την επισκεψιν απο εικοσαετους και επανω δωσουσιν την εισφοραν κυριω

15

ο πλουτων ου προσθησει και ο πενοµενος ουκ ελαττονησει απο του ηµισους του διδραχµου εν τω διδοναι την εισφοραν κυριω εξιλασασθαι περι των ψυχων υµων

16

και ληµψη το αργυριον της εισφορας παρα των υιων ισραηλ και δωσεις αυτο εις κατεργον της σκηνης του µαρτυριου και εσται τοις υιοις ισραηλ µνηµοσυνον εναντι κυριου
εξιλασασθαι περι των ψυχων υµων

17

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18

ποιησον λουτηρα χαλκουν και βασιν αυτω χαλκην ωστε νιπτεσθαι και θησεις αυτον ανα µεσον της σκηνης του µαρτυριου και ανα µεσον του θυσιαστηριου και εκχεεις εις αυ
τον υδωρ

19

και νιψεται ααρων και οι υιοι αυτου εξ αυτου τας χειρας και τους ποδας υδατι

20

οταν εισπορευωνται εις την σκηνην του µαρτυριου νιψονται υδατι και ου µη αποθανωσιν η οταν προσπορευωνται προς το θυσιαστηριον λειτουργειν και αναφερειν τα ολοκα
υτωµατα κυριω

21

νιψονται τας χειρας και τους ποδας υδατι οταν εισπορευωνται εις την σκηνην του µαρτυριου νιψονται υδατι ινα µη αποθανωσιν και εσται αυτοις νοµιµον αιωνιον αυτω και τ
αις γενεαις αυτου µετ' αυτον

22

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23

και συ λαβε ηδυσµατα το ανθος σµυρνης εκλεκτης πεντακοσιους σικλους και κινναµωµου ευωδους το ηµισυ τουτου διακοσιους πεντηκοντα και καλαµου ευωδους διακοσιου
ς πεντηκοντα

24

και ιρεως πεντακοσιους σικλους του αγιου και ελαιον εξ ελαιων ιν

25

και ποιησεις αυτο ελαιον χρισµα αγιον µυρον µυρεψικον τεχνη µυρεψου ελαιον χρισµα αγιον εσται

26

και χρισεις εξ αυτου την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον του µαρτυριου

27

και την λυχνιαν και παντα τα σκευη αυτης και το θυσιαστηριον του θυµιαµατος

28

και το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και παντα αυτου τα σκευη και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτης και τον λουτηρα και την βασιν αυτου
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29

και αγιασεις αυτα και εσται αγια των αγιων πας ο απτοµενος αυτων αγιασθησεται

30

και ααρων και τους υιους αυτου χρισεις και αγιασεις αυτους ιερατευειν µοι

31

και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων ελαιον αλειµµα χρισεως αγιον εσται τουτο υµιν εις τας γενεας υµων

32

επι σαρκα ανθρωπου ου χρισθησεται και κατα την συνθεσιν ταυτην ου ποιησετε υµιν εαυτοις ωσαυτως αγιον εστιν και αγιασµα εσται υµιν

33

ος αν ποιηση ωσαυτως και ος αν δω απ' αυτου αλλογενει εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτου

34

και ειπεν κυριος προς µωυσην λαβε σεαυτω ηδυσµατα στακτην ονυχα χαλβανην ηδυσµου και λιβανον διαφανη ισον ισω εσται

35

και ποιησουσιν εν αυτω θυµιαµα µυρεψικον εργον µυρεψου µεµιγµενον καθαρον εργον αγιον

36

και συγκοψεις εκ τουτων λεπτον και θησεις απεναντι των µαρτυριων εν τη σκηνη του µαρτυριου οθεν γνωσθησοµαι σοι εκειθεν αγιον των αγιων εσται υµιν

37

θυµιαµα κατα την συνθεσιν ταυτην ου ποιησετε υµιν αυτοις αγιασµα εσται υµιν κυριω

38

ος αν ποιηση ωσαυτως ωστε οσφραινεσθαι εν αυτω απολειται εκ του λαου αυτου

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

ιδου ανακεκληµαι εξ ονοµατος τον βεσελεηλ τον του ουριου τον ωρ της φυλης ιουδα

3

και ενεπλησα αυτον πνευµα θειον σοφιας και συνεσεως και επιστηµης εν παντι εργω

4

διανοεισθαι και αρχιτεκτονησαι εργαζεσθαι το χρυσιον και το αργυριον και τον χαλκον και την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον το νηστον και την βυσσον την κε
κλωσµενην

5

και τα λιθουργικα και εις τα εργα τα τεκτονικα των ξυλων εργαζεσθαι κατα παντα τα εργα

6

και εγω εδωκα αυτον και τον ελιαβ τον του αχισαµαχ εκ φυλης δαν και παντι συνετω καρδια δεδωκα συνεσιν και ποιησουσιν παντα οσα σοι συνεταξα

7

την σκηνην του µαρτυριου και την κιβωτον της διαθηκης και το ιλαστηριον το επ' αυτης και την διασκευην της σκηνης

8

και τα θυσιαστηρια και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτης και την λυχνιαν την καθαραν και παντα τα σκευη αυτης

9

και τον λουτηρα και την βασιν αυτου

10

και τας στολας τας λειτουργικας ααρων και τας στολας των υιων αυτου ιερατευειν µοι

11

και το ελαιον της χρισεως και το θυµιαµα της συνθεσεως του αγιου κατα παντα οσα εγω ενετειλαµην σοι ποιησουσιν

12

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

13

και συ συνταξον τοις υιοις ισραηλ λεγων ορατε και τα σαββατα µου φυλαξεσθε σηµειον εστιν παρ' εµοι και εν υµιν εις τας γενεας υµων ινα γνωτε οτι εγω κυριος ο αγιαζων υ
µας

14

και φυλαξεσθε τα σαββατα οτι αγιον τουτο εστιν κυριου υµιν ο βεβηλων αυτο θανατω θανατωθησεται πας ος ποιησει εν αυτω εργον εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ µεσ
ου του λαου αυτου

15

εξ ηµερας ποιησεις εργα τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα αναπαυσις αγια τω κυριω πας ος ποιησει εργον τη ηµερα τη εβδοµη θανατω θανατωθησεται

16

και φυλαξουσιν οι υιοι ισραηλ τα σαββατα ποιειν αυτα εις τας γενεας αυτων διαθηκη αιωνιος

17

εν εµοι και τοις υιοις ισραηλ σηµειον εστιν αιωνιον οτι εν εξ ηµεραις εποιησεν κυριος τον ουρανον και την γην και τη ηµερα τη εβδοµη επαυσατο και κατεπαυσεν

18

και εδωκεν µωυσει ηνικα κατεπαυσεν λαλων αυτω εν τω ορει τω σινα τας δυο πλακας του µαρτυριου πλακας λιθινας γεγραµµενας τω δακτυλω του θεου

1

και ιδων ο λαος οτι κεχρονικεν µωυσης καταβηναι εκ του ορους συνεστη ο λαος επι ααρων και λεγουσιν αυτω αναστηθι και ποιησον ηµιν θεους οι προπορευσονται ηµων ο γ
αρ µωυσης ουτος ο ανθρωπος ος εξηγαγεν ηµας εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω

2

και λεγει αυτοις ααρων περιελεσθε τα ενωτια τα χρυσα τα εν τοις ωσιν των γυναικων υµων και θυγατερων και ενεγκατε προς µε

3

και περιειλαντο πας ο λαος τα ενωτια τα χρυσα τα εν τοις ωσιν αυτων και ηνεγκαν προς ααρων
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4

και εδεξατο εκ των χειρων αυτων και επλασεν αυτα εν τη γραφιδι και εποιησεν αυτα µοσχον χωνευτον και ειπεν ουτοι οι θεοι σου ισραηλ οιτινες ανεβιβασαν σε εκ γης αιγυπ
του

5

και ιδων ααρων ωκοδοµησεν θυσιαστηριον κατεναντι αυτου και εκηρυξεν ααρων λεγων εορτη του κυριου αυριον

6

και ορθρισας τη επαυριον ανεβιβασεν ολοκαυτωµατα και προσηνεγκεν θυσιαν σωτηριου και εκαθισεν ο λαος φαγειν και πιειν και ανεστησαν παιζειν

7

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων βαδιζε το ταχος εντευθεν καταβηθι ηνοµησεν γαρ ο λαος σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου

8

παρεβησαν ταχυ εκ της οδου ης ενετειλω αυτοις εποιησαν εαυτοις µοσχον και προσκεκυνηκασιν αυτω και τεθυκασιν αυτω και ειπαν ουτοι οι θεοι σου ισραηλ οιτινες ανεβιβα
σαν σε εκ γης αιγυπτου

10

και νυν εασον µε και θυµωθεις οργη εις αυτους εκτριψω αυτους και ποιησω σε εις εθνος µεγα

11

και εδεηθη µωυσης εναντι κυριου του θεου και ειπεν ινα τι κυριε θυµοι οργη εις τον λαον σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εν ισχυι µεγαλη και εν τω βραχιονι σου τω υψηλ
ω

12

µηποτε ειπωσιν οι αιγυπτιοι λεγοντες µετα πονηριας εξηγαγεν αυτους αποκτειναι εν τοις ορεσιν και εξαναλωσαι αυτους απο της γης παυσαι της οργης του θυµου σου και ιλε
ως γενου επι τη κακια του λαου σου

13

µνησθεις αβρααµ και ισαακ και ιακωβ των σων οικετων οις ωµοσας κατα σεαυτου και ελαλησας προς αυτους λεγων πολυπληθυνω το σπερµα υµων ωσει τα αστρα του ουραν
ου τω πληθει και πασαν την γην ταυτην ην ειπας δουναι τω σπερµατι αυτων και καθεξουσιν αυτην εις τον αιωνα

14

και ιλασθη κυριος περι της κακιας ης ειπεν ποιησαι τον λαον αυτου

15

και αποστρεψας µωυσης κατεβη απο του ορους και αι δυο πλακες του µαρτυριου εν ταις χερσιν αυτου πλακες λιθιναι καταγεγραµµεναι εξ αµφοτερων των µερων αυτων ενθε
ν και ενθεν ησαν γεγραµµεναι

16

και αι πλακες εργον θεου ησαν και η γραφη γραφη θεου εστιν κεκολαµµενη εν ταις πλαξιν

17

και ακουσας ιησους την φωνην του λαου κραζοντων λεγει προς µωυσην φωνη πολεµου εν τη παρεµβολη

18

και λεγει ουκ εστιν φωνη εξαρχοντων κατ' ισχυν ουδε φωνη εξαρχοντων τροπης αλλα φωνην εξαρχοντων οινου εγω ακουω

19

και ηνικα ηγγιζεν τη παρεµβολη ορα τον µοσχον και τους χορους και οργισθεις θυµω µωυσης ερριψεν απο των χειρων αυτου τας δυο πλακας και συνετριψεν αυτας υπο το ορ
ος

20

και λαβων τον µοσχον ον εποιησαν κατεκαυσεν αυτον εν πυρι και κατηλεσεν αυτον λεπτον και εσπειρεν αυτον επι το υδωρ και εποτισεν αυτο τους υιους ισραηλ

21

και ειπεν µωυσης τω ααρων τι εποιησεν σοι ο λαος ουτος οτι επηγαγες επ' αυτους αµαρτιαν µεγαλην

22

και ειπεν ααρων προς µωυσην µη οργιζου κυριε συ γαρ οιδας το ορµηµα του λαου τουτου

23

λεγουσιν γαρ µοι ποιησον ηµιν θεους οι προπορευσονται ηµων ο γαρ µωυσης ουτος ο ανθρωπος ος εξηγαγεν ηµας εξ αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω

24

και ειπα αυτοις ει τινι υπαρχει χρυσια περιελεσθε και εδωκαν µοι και ερριψα εις το πυρ και εξηλθεν ο µοσχος ουτος

25

και ιδων µωυσης τον λαον οτι διεσκεδασται διεσκεδασεν γαρ αυτους ααρων επιχαρµα τοις υπεναντιοις αυτων

26

εστη δε µωυσης επι της πυλης της παρεµβολης και ειπεν τις προς κυριον ιτω προς µε συνηλθον ουν προς αυτον παντες οι υιοι λευι

27

και λεγει αυτοις ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ θεσθε εκαστος την εαυτου ροµφαιαν επι τον µηρον και διελθατε και ανακαµψατε απο πυλης επι πυλην δια της παρεµβολης
και αποκτεινατε εκαστος τον αδελφον αυτου και εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον εγγιστα αυτου

28

και εποιησαν οι υιοι λευι καθα ελαλησεν αυτοις µωυσης και επεσαν εκ του λαου εν εκεινη τη ηµερα εις τρισχιλιους ανδρας

29

και ειπεν αυτοις µωυσης επληρωσατε τας χειρας υµων σηµερον κυριω εκαστος εν τω υιω η τω αδελφω δοθηναι εφ' υµας ευλογιαν

30

και εγενετο µετα την αυριον ειπεν µωυσης προς τον λαον υµεις ηµαρτηκατε αµαρτιαν µεγαλην και νυν αναβησοµαι προς τον θεον ινα εξιλασωµαι περι της αµαρτιας υµων

31

υπεστρεψεν δε µωυσης προς κυριον και ειπεν δεοµαι κυριε ηµαρτηκεν ο λαος ουτος αµαρτιαν µεγαλην και εποιησαν εαυτοις θεους χρυσους

32

και νυν ει µεν αφεις αυτοις την αµαρτιαν αφες ει δε µη εξαλειψον µε εκ της βιβλου σου ης εγραψας
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33

και ειπεν κυριος προς µωυσην ει τις ηµαρτηκεν ενωπιον µου εξαλειψω αυτον εκ της βιβλου µου

34

νυνι δε βαδιζε καταβηθι και οδηγησον τον λαον τουτον εις τον τοπον ον ειπα σοι ιδου ο αγγελος µου προπορευεται προ προσωπου σου η δ' αν ηµερα επισκεπτωµαι επαξω επ'
αυτους την αµαρτιαν αυτων

35

και επαταξεν κυριος τον λαον περι της ποιησεως του µοσχου ου εποιησεν ααρων

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην πορευου αναβηθι εντευθεν συ και ο λαος σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εις την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σ
περµατι υµων δωσω αυτην

2

και συναποστελω τον αγγελον µου προ προσωπου σου και εκβαλει τον αµορραιον και χετταιον και φερεζαιον και γεργεσαιον και ευαιον και ιεβουσαιον

3

και εισαξω σε εις γην ρεουσαν γαλα και µελι ου γαρ µη συναναβω µετα σου δια το λαον σκληροτραχηλον σε ειναι ινα µη εξαναλωσω σε εν τη οδω

4

και ακουσας ο λαος το ρηµα το πονηρον τουτο κατεπενθησαν εν πενθικοις

5

και ειπεν κυριος τοις υιοις ισραηλ υµεις λαος σκληροτραχηλος ορατε µη πληγην αλλην επαξω εγω εφ' υµας και εξαναλωσω υµας νυν ουν αφελεσθε τας στολας των δοξων υµ
ων και τον κοσµον και δειξω σοι α ποιησω σοι

6

και περιειλαντο οι υιοι ισραηλ τον κοσµον αυτων και την περιστολην απο του ορους του χωρηβ

7

και λαβων µωυσης την σκηνην αυτου επηξεν εξω της παρεµβολης µακραν απο της παρεµβολης και εκληθη σκηνη µαρτυριου και εγενετο πας ο ζητων κυριον εξεπορευετο εις
την σκηνην εξω της παρεµβολης

8

ηνικα δ' αν εισεπορευετο µωυσης εις την σκηνην εξω της παρεµβολης ειστηκει πας ο λαος σκοπευοντες εκαστος παρα τας θυρας της σκηνης αυτου και κατενοουσαν απιοντο
ς µωυση εως του εισελθειν αυτον εις την σκηνην

9

ως δ' αν εισηλθεν µωυσης εις την σκηνην κατεβαινεν ο στυλος της νεφελης και ιστατο επι την θυραν της σκηνης και ελαλει µωυση

10

και εωρα πας ο λαος τον στυλον της νεφελης εστωτα επι της θυρας της σκηνης και σταντες πας ο λαος προσεκυνησαν εκαστος απο της θυρας της σκηνης αυτου

11

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην ενωπιος ενωπιω ως ει τις λαλησει προς τον εαυτου φιλον και απελυετο εις την παρεµβολην ο δε θεραπων ιησους υιος ναυη νεος ουκ εξεπορ
ευετο εκ της σκηνης

12

και ειπεν µωυσης προς κυριον ιδου συ µοι λεγεις αναγαγε τον λαον τουτον συ δε ουκ εδηλωσας µοι ον συναποστελεις µετ' εµου συ δε µοι ειπας οιδα σε παρα παντας και χαρι
ν εχεις παρ' εµοι

13

ει ουν ευρηκα χαριν εναντιον σου εµφανισον µοι σεαυτον γνωστως ιδω σε οπως αν ω ευρηκως χαριν εναντιον σου και ινα γνω οτι λαος σου το εθνος το µεγα τουτο

14

και λεγει αυτος προπορευσοµαι σου και καταπαυσω σε

15

και λεγει προς αυτον ει µη αυτος συ πορευη µη µε αναγαγης εντευθεν

16

και πως γνωστον εσται αληθως οτι ευρηκα χαριν παρα σοι εγω τε και ο λαος σου αλλ' η συµπορευοµενου σου µεθ' ηµων και ενδοξασθησοµαι εγω τε και ο λαος σου παρα παν
τα τα εθνη οσα επι της γης εστιν

17

και ειπεν κυριος προς µωυσην και τουτον σοι τον λογον ον ειρηκας ποιησω ευρηκας γαρ χαριν ενωπιον µου και οιδα σε παρα παντας

18

και λεγει δειξον µοι την σεαυτου δοξαν

19

και ειπεν εγω παρελευσοµαι προτερος σου τη δοξη µου και καλεσω επι τω ονοµατι µου κυριος εναντιον σου και ελεησω ον αν ελεω και οικτιρησω ον αν οικτιρω

20

και ειπεν ου δυνηση ιδειν µου το προσωπον ου γαρ µη ιδη ανθρωπος το προσωπον µου και ζησεται

21

και ειπεν κυριος ιδου τοπος παρ' εµοι στηση επι της πετρας

22

ηνικα δ' αν παρελθη µου η δοξα και θησω σε εις οπην της πετρας και σκεπασω τη χειρι µου επι σε εως αν παρελθω

23

και αφελω την χειρα και τοτε οψη τα οπισω µου το δε προσωπον µου ουκ οφθησεται σοι

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λαξευσον σεαυτω δυο πλακας λιθινας καθως και αι πρωται και αναβηθι προς µε εις το ορος και γραψω επι των πλακων τα ρηµατα α ην εν ται
ς πλαξιν ταις πρωταις αις συνετριψας
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2

και γινου ετοιµος εις το πρωι και αναβηση επι το ορος το σινα και στηση µοι εκει επ' ακρου του ορους

3

και µηδεις αναβητω µετα σου µηδε οφθητω εν παντι τω ορει και τα προβατα και αι βοες µη νεµεσθωσαν πλησιον του ορους εκεινου

4

και ελαξευσεν δυο πλακας λιθινας καθαπερ και αι πρωται και ορθρισας µωυσης ανεβη εις το ορος το σινα καθοτι συνεταξεν αυτω κυριος και ελαβεν µωυσης τας δυο πλακας
τας λιθινας

5

και κατεβη κυριος εν νεφελη και παρεστη αυτω εκει και εκαλεσεν τω ονοµατι κυριου

6

και παρηλθεν κυριος προ προσωπου αυτου και εκαλεσεν κυριος ο θεος οικτιρµων και ελεηµων µακροθυµος και πολυελεος και αληθινος

7

και δικαιοσυνην διατηρων και ποιων ελεος εις χιλιαδας αφαιρων ανοµιας και αδικιας και αµαρτιας και ου καθαριει τον ενοχον επαγων ανοµιας πατερων επι τεκνα και επι τε
κνα τεκνων επι τριτην και τεταρτην γενεαν

8

και σπευσας µωυσης κυψας επι την γην προσεκυνησεν

9

και ειπεν ει ευρηκα χαριν ενωπιον σου συµπορευθητω ο κυριος µου µεθ' ηµων ο λαος γαρ σκληροτραχηλος εστιν και αφελεις συ τας αµαρτιας ηµων και τας ανοµιας ηµων κ
αι εσοµεθα σοι

10

και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου εγω τιθηµι σοι διαθηκην ενωπιον παντος του λαου σου ποιησω ενδοξα α ου γεγονεν εν παση τη γη και εν παντι εθνει και οψεται πας ο λαο
ς εν οις ει συ τα εργα κυριου οτι θαυµαστα εστιν α εγω ποιησω σοι

11

προσεχε συ παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι ιδου εγω εκβαλλω προ προσωπου υµων τον αµορραιον και χαναναιον και χετταιον και φερεζαιον και ευαιον και γεργεσαιον και ιεβ
ουσαιον

12

προσεχε σεαυτω µηποτε θης διαθηκην τοις εγκαθηµενοις επι της γης εις ην εισπορευη εις αυτην µη σοι γενηται προσκοµµα εν υµιν

13

τους βωµους αυτων καθελειτε και τας στηλας αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε εν πυρι

14

ου γαρ µη προσκυνησητε θεω ετερω ο γαρ κυριος ο θεος ζηλωτον ονοµα θεος ζηλωτης εστιν

15

µηποτε θης διαθηκην τοις εγκαθηµενοις προς αλλοφυλους επι της γης και εκπορνευσωσιν οπισω των θεων αυτων και θυσωσι τοις θεοις αυτων και καλεσωσιν σε και φαγης τ
ων θυµατων αυτων

16

και λαβης των θυγατερων αυτων τοις υιοις σου και των θυγατερων σου δως τοις υιοις αυτων και εκπορνευσωσιν αι θυγατερες σου οπισω των θεων αυτων και εκπορνευσωσι
ν τους υιους σου οπισω των θεων αυτων

17

και θεους χωνευτους ου ποιησεις σεαυτω

18

και την εορτην των αζυµων φυλαξη επτα ηµερας φαγη αζυµα καθαπερ εντεταλµαι σοι εις τον καιρον εν µηνι των νεων εν γαρ µηνι των νεων εξηλθες εξ αιγυπτου

19

παν διανοιγον µητραν εµοι τα αρσενικα πρωτοτοκον µοσχου και πρωτοτοκον προβατου

20

και πρωτοτοκον υποζυγιου λυτρωση προβατω εαν δε µη λυτρωση αυτο τιµην δωσεις παν πρωτοτοκον των υιων σου λυτρωση ουκ οφθηση ενωπιον µου κενος

21

εξ ηµερας εργα τη δε εβδοµη καταπαυσεις τω σπορω και τω αµητω καταπαυσεις

22

και εορτην εβδοµαδων ποιησεις µοι αρχην θερισµου πυρων και εορτην συναγωγης µεσουντος του ενιαυτου

23

τρεις καιρους του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου ενωπιον κυριου του θεου ισραηλ

24

οταν γαρ εκβαλω τα εθνη προ προσωπου σου και πλατυνω τα ορια σου ουκ επιθυµησει ουδεις της γης σου ηνικα αν αναβαινης οφθηναι εναντιον κυριου του θεου σου τρεις κ
αιρους του ενιαυτου

25

ου σφαξεις επι ζυµη αιµα θυµιαµατων µου και ου κοιµηθησεται εις το πρωι θυµατα της εορτης του πασχα

26

τα πρωτογενηµατα της γης σου θησεις εις τον οικον κυριου του θεου σου ου προσοισεις αρνα εν γαλακτι µητρος αυτου

27

και ειπεν κυριος προς µωυσην γραψον σεαυτω τα ρηµατα ταυτα επι γαρ των λογων τουτων τεθειµαι σοι διαθηκην και τω ισραηλ

28

και ην εκει µωυσης εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα επι των πλακων τ
ης διαθηκης τους δεκα λογους
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29

ως δε κατεβαινεν µωυσης εκ του ορους και αι δυο πλακες επι των χειρων µωυση καταβαινοντος δε αυτου εκ του ορους µωυσης ουκ ηδει οτι δεδοξασται η οψις του χρωµατο
ς του προσωπου αυτου εν τω λαλειν αυτον αυτω

30

και ειδεν ααρων και παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ τον µωυσην και ην δεδοξασµενη η οψις του χρωµατος του προσωπου αυτου και εφοβηθησαν εγγισαι αυτου

31

και εκαλεσεν αυτους µωυσης και επεστραφησαν προς αυτον ααρων και παντες οι αρχοντες της συναγωγης και ελαλησεν αυτοις µωυσης

32

και µετα ταυτα προσηλθον προς αυτον παντες οι υιοι ισραηλ και ενετειλατο αυτοις παντα οσα ελαλησεν κυριος προς αυτον εν τω ορει σινα

33

και επειδη κατεπαυσεν λαλων προς αυτους επεθηκεν επι το προσωπον αυτου καλυµµα

34

ηνικα δ' αν εισεπορευετο µωυσης εναντι κυριου λαλειν αυτω περιηρειτο το καλυµµα εως του εκπορευεσθαι και εξελθων ελαλει πασιν τοις υιοις ισραηλ οσα ενετειλατο αυτω
κυριος

35

και ειδον οι υιοι ισραηλ το προσωπον µωυση οτι δεδοξασται και περιεθηκεν µωυσης καλυµµα επι το προσωπον εαυτου εως αν εισελθη συλλαλειν αυτω

1

και συνηθροισεν µωυσης πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και ειπεν προς αυτους ουτοι οι λογοι ους ειπεν κυριος ποιησαι αυτους

2

εξ ηµερας ποιησεις εργα τη δε ηµερα τη εβδοµη καταπαυσις αγιον σαββατα αναπαυσις κυριω πας ο ποιων εργον εν αυτη τελευτατω

3

ου καυσετε πυρ εν παση κατοικια υµων τη ηµερα των σαββατων εγω κυριος

4

και ειπεν µωυσης προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγων τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριος λεγων

5

λαβετε παρ' υµων αυτων αφαιρεµα κυριω πας ο καταδεχοµενος τη καρδια οισουσιν τας απαρχας κυριω χρυσιον αργυριον χαλκον

6

υακινθον πορφυραν κοκκινον διπλουν διανενησµενον και βυσσον κεκλωσµενην και τριχας αιγειας

7

και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και δερµατα υακινθινα και ξυλα ασηπτα

9

και λιθους σαρδιου και λιθους εις την γλυφην εις την επωµιδα και τον ποδηρη

10

και πας σοφος τη καρδια εν υµιν ελθων εργαζεσθω παντα οσα συνεταξεν κυριος

11

την σκηνην και τα παραρρυµατα και τα καλυµµατα και τα διατονια και τους µοχλους και τους στυλους

12

και την κιβωτον του µαρτυριου και τους αναφορεις αυτης και το ιλαστηριον αυτης και το καταπετασµα [12α] και τα ιστια της αυλης και τους στυλους αυτης και τους λιθου
ς της σµαραγδου και το θυµιαµα και το ελαιον του χρισµατος

13

και την τραπεζαν και παντα τα σκευη αυτης

14

και την λυχνιαν του φωτος και παντα τα σκευη αυτης

16

και το θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου

19

και τας στολας τας αγιας ααρων του ιερεως και τας στολας εν αις λειτουργησουσιν εν αυταις και τους χιτωνας τοις υιοις ααρων της ιερατειας και το ελαιον του χρισµατος κ
αι το θυµιαµα της συνθεσεως

20

και εξηλθεν πασα συναγωγη υιων ισραηλ απο µωυση

21

και ηνεγκαν εκαστος ων εφερεν αυτων η καρδια και οσοις εδοξεν τη ψυχη αυτων ηνεγκαν αφαιρεµα κυριω εις παντα τα εργα της σκηνης του µαρτυριου και εις παντα τα κα
τεργα αυτης και εις πασας τας στολας του αγιου

22

και ηνεγκαν οι ανδρες παρα των γυναικων πας ω εδοξεν τη διανοια ηνεγκαν σφραγιδας και ενωτια και δακτυλιους και εµπλοκια και περιδεξια παν σκευος χρυσουν και παντε
ς οσοι ηνεγκαν αφαιρεµατα χρυσιου κυριω

23

και παρ' ω ευρεθη βυσσος και δερµατα υακινθινα και δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα ηνεγκαν

24

και πας ο αφαιρων αφαιρεµα αργυριον και χαλκον ηνεγκαν τα αφαιρεµατα κυριω και παρ' οις ευρεθη ξυλα ασηπτα εις παντα τα εργα της κατασκευης ηνεγκαν

25

και πασα γυνη σοφη τη διανοια ταις χερσιν νηθειν ηνεγκαν νενησµενα την υακινθον και την πορφυραν και το κοκκινον και την βυσσον

26

και πασαι αι γυναικες αις εδοξεν τη διανοια αυτων εν σοφια ενησαν τας τριχας τας αιγειας
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27

και οι αρχοντες ηνεγκαν τους λιθους της σµαραγδου και τους λιθους της πληρωσεως εις την επωµιδα και εις το λογειον

28

και τας συνθεσεις και το ελαιον της χρισεως και την συνθεσιν του θυµιαµατος

29

και πας ανηρ και γυνη ων εφερεν η διανοια αυτων εισελθοντας ποιειν παντα τα εργα οσα συνεταξεν κυριος ποιησαι αυτα δια µωυση ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ αφαιρεµα κυριω

30

και ειπεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ ιδου ανακεκληκεν ο θεος εξ ονοµατος τον βεσελεηλ τον του ουριου τον ωρ εκ φυλης ιουδα

31

και ενεπλησεν αυτον πνευµα θειον σοφιας και συνεσεως και επιστηµης παντων

32

αρχιτεκτονειν κατα παντα τα εργα της αρχιτεκτονιας ποιειν το χρυσιον και το αργυριον και τον χαλκον

33

και λιθουργησαι τον λιθον και κατεργαζεσθαι τα ξυλα και ποιειν εν παντι εργω σοφιας

34

και προβιβασαι γε εδωκεν αυτω εν τη διανοια αυτω τε και ελιαβ τω του αχισαµακ εκ φυλης δαν

35

ενεπλησεν αυτους σοφιας και συνεσεως διανοιας παντα συνιεναι ποιησαι τα εργα του αγιου και τα υφαντα και ποικιλτα υφαναι τω κοκκινω και τη βυσσω ποιειν παν εργον α
ρχιτεκτονιας ποικιλιας

1

και εποιησεν βεσελεηλ και ελιαβ και πας σοφος τη διανοια ω εδοθη σοφια και επιστηµη εν αυτοις συνιεναι ποιειν παντα τα εργα κατα τα αγια καθηκοντα κατα παντα οσα συ
νεταξεν κυριος

2

και εκαλεσεν µωυσης βεσελεηλ και ελιαβ και παντας τους εχοντας την σοφιαν ω εδωκεν ο θεος επιστηµην εν τη καρδια και παντας τους εκουσιως βουλοµενους προσπορευεσ
θαι προς τα εργα ωστε συντελειν αυτα

3

και ελαβον παρα µωυση παντα τα αφαιρεµατα α ηνεγκαν οι υιοι ισραηλ εις παντα τα εργα του αγιου ποιειν αυτα και αυτοι προσεδεχοντο ετι τα προσφεροµενα παρα των φερ
οντων το πρωι πρωι

4

και παρεγινοντο παντες οι σοφοι οι ποιουντες τα εργα του αγιου εκαστος κατα το αυτου εργον ο αυτοι ηργαζοντο

5

και ειπαν προς µωυσην οτι πληθος φερει ο λαος παρα τα εργα οσα συνεταξεν κυριος ποιησαι

6

και προσεταξεν µωυσης και εκηρυξεν εν τη παρεµβολη λεγων ανηρ και γυνη µηκετι εργαζεσθωσαν εις τας απαρχας του αγιου και εκωλυθη ο λαος ετι προσφερειν

7

και τα εργα ην αυτοις ικανα εις την κατασκευην ποιησαι και προσκατελιπον

8

και εποιησεν πας σοφος εν τοις εργαζοµενοις τας στολας των αγιων αι εισιν ααρων τω ιερει καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

9

και εποιησαν την επωµιδα εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης

10

και ετµηθη τα πεταλα του χρυσιου τριχες ωστε συνυφαναι συν τη υακινθω και τη πορφυρα και συν τω κοκκινω τω διανενησµενω και συν τη βυσσω τη κεκλωσµενη εργον υ
φαντον

11

εποιησαν αυτο επωµιδας συνεχουσας εξ αµφοτερων των µερων

12

εργον υφαντον εις αλληλα συµπεπλεγµενον καθ' εαυτο εξ αυτου εποιησαν κατα την αυτου ποιησιν εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου διανενησµενου και βυ
σσου κεκλωσµενης καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

13

και εποιησαν αµφοτερους τους λιθους της σµαραγδου συµπεπορπηµενους και περισεσιαλωµενους χρυσιω γεγλυµµενους και εκκεκολαµµενους εκκολαµµα σφραγιδος εκ των
ονοµατων των υιων ισραηλ

14

και επεθηκεν αυτους επι τους ωµους της επωµιδος λιθους µνηµοσυνου των υιων ισραηλ καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

15

και εποιησαν λογειον εργον υφαντον ποικιλια κατα το εργον της επωµιδος εκ χρυσιου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου διανενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης

16

τετραγωνον διπλουν εποιησαν το λογειον σπιθαµης το µηκος και σπιθαµης το ευρος διπλουν

17

και συνυφανθη εν αυτω υφασµα καταλιθον τετραστιχον στιχος λιθων σαρδιον και τοπαζιον και σµαραγδος ο στιχος ο εις

18

και ο στιχος ο δευτερος ανθραξ και σαπφειρος και ιασπις

19

και ο στιχος ο τριτος λιγυριον και αχατης και αµεθυστος

20

και ο στιχος ο τεταρτος χρυσολιθος και βηρυλλιον και ονυχιον περικεκυκλωµενα χρυσιω και συνδεδεµενα χρυσιω
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21

και οι λιθοι ησαν εκ των ονοµατων των υιων ισραηλ δωδεκα εκ των ονοµατων αυτων εγγεγραµµενα εις σφραγιδας εκαστος εκ του εαυτου ονοµατος εις τας δωδεκα φυλας

22

και εποιησαν επι το λογειον κροσσους συµπεπλεγµενους εργον εµπλοκιου εκ χρυσιου καθαρου

23

και εποιησαν δυο ασπιδισκας χρυσας και δυο δακτυλιους χρυσους και επεθηκαν τους δυο δακτυλιους τους χρυσους επ' αµφοτερας τας αρχας του λογειου

24

και επεθηκαν τα εµπλοκια εκ χρυσιου επι τους δακτυλιους επ' αµφοτερων των µερων του λογειου

25

και εις τας δυο συµβολας τα δυο εµπλοκια και επεθηκαν επι τας δυο ασπιδισκας και επεθηκαν επι τους ωµους της επωµιδος εξ εναντιας κατα προσωπον

26

και εποιησαν δυο δακτυλιους χρυσους και επεθηκαν επι τα δυο πτερυγια επ' ακρου του λογειου επι το ακρον του οπισθιου της επωµιδος εσωθεν

27

και εποιησαν δυο δακτυλιους χρυσους και επεθηκαν επ' αµφοτερους τους ωµους της επωµιδος κατωθεν αυτου κατα προσωπον κατα την συµβολην ανωθεν της συνυφης της
επωµιδος

28

και συνεσφιγξεν το λογειον απο των δακτυλιων των επ' αυτου εις τους δακτυλιους της επωµιδος συνεχοµενους εκ της υακινθου συµπεπλεγµενους εις το υφασµα της επωµιδο
ς ινα µη χαλαται το λογειον απο της επωµιδος καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

29

και εποιησαν τον υποδυτην υπο την επωµιδα εργον υφαντον ολον υακινθινον

30

το δε περιστοµιον του υποδυτου εν τω µεσω διυφασµενον συµπλεκτον ωαν εχον κυκλω το περιστοµιον αδιαλυτον

31

και εποιησαν επι του λωµατος του υποδυτου κατωθεν ως εξανθουσης ροας ροισκους εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης

32

και εποιησαν κωδωνας χρυσους και επεθηκαν τους κωδωνας επι το λωµα του υποδυτου κυκλω ανα µεσον των ροισκων

33

κωδων χρυσους και ροισκος επι του λωµατος του υποδυτου κυκλω εις το λειτουργειν καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

34

και εποιησαν χιτωνας βυσσινους εργον υφαντον ααρων και τοις υιοις αυτου

35

και τας κιδαρεις εκ βυσσου και την µιτραν εκ βυσσου και τα περισκελη εκ βυσσου κεκλωσµενης

36

και τας ζωνας αυτων εκ βυσσου και υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου εργον ποικιλτου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

37

και εποιησαν το πεταλον το χρυσουν αφορισµα του αγιου χρυσιου καθαρου και εγραψεν επ' αυτου γραµµατα εκτετυπωµενα σφραγιδος αγιασµα κυριω

38

και επεθηκαν επ' αυτο λωµα υακινθινον ωστε επικεισθαι επι την µιτραν ανωθεν ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

1

και εποιησαν τη σκηνη δεκα αυλαιας

2

οκτω και εικοσι πηχεων µηκος της αυλαιας της µιας το αυτο ησαν πασαι και τεσσαρων πηχων το ευρος της αυλαιας της µιας

3

και εποιησαν το καταπετασµα εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης εργον υφαντου χερουβιµ

4

και επεθηκαν αυτο επι τεσσαρας στυλους ασηπτους κατακεχρυσωµενους εν χρυσιω και αι κεφαλιδες αυτων χρυσαι και αι βασεις αυτων τεσσαρες αργυραι

5

και εποιησαν το καταπετασµα της θυρας της σκηνης του µαρτυριου εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης εργον υφαντου χερουβιµ

6

και τους στυλους αυτου πεντε και τους κρικους και τας κεφαλιδας αυτων και τας ψαλιδας αυτων κατεχρυσωσαν χρυσιω και αι βασεις αυτων πεντε χαλκαι

7

και εποιησαν την αυλην τα προς λιβα ιστια της αυλης εκ βυσσου κεκλωσµενης εκατον εφ' εκατον

8

και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεις αυτων εικοσι

9

και το κλιτος το προς βορραν εκατον εφ' εκατον και οι στυλοι αυτων εικοσι και αι βασεις αυτων εικοσι

10

και το κλιτος το προς θαλασσαν αυλαιαι πεντηκοντα πηχεων στυλοι αυτων δεκα και αι βασεις αυτων δεκα

11

και το κλιτος το προς ανατολας πεντηκοντα πηχεων

12

ιστια πεντεκαιδεκα πηχεων το κατα νωτου και οι στυλοι αυτων τρεις και αι βασεις αυτων τρεις

13

και επι του νωτου του δευτερου ενθεν και ενθεν κατα την πυλην της αυλης αυλαιαι πεντεκαιδεκα πηχεων και οι στυλοι αυτων τρεις και αι βασεις αυτων τρεις

14

πασαι αι αυλαιαι της αυλης εκ βυσσου κεκλωσµενης
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15

και αι βασεις των στυλων χαλκαι και αι αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδες αυτων περιηργυρωµεναι αργυριω και οι στυλοι περιηργυρωµενοι αργυριω παντες οι στυλο
ι της αυλης

16

και το καταπετασµα της πυλης της αυλης εργον ποικιλτου εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου νενησµενου και βυσσου κεκλωσµενης εικοσι πηχεων το µηκος και το υψο
ς και το ευρος πεντε πηχεων εξισουµενον τοις ιστιοις της αυλης

17

και οι στυλοι αυτων τεσσαρες και αι βασεις αυτων τεσσαρες χαλκαι και αι αγκυλαι αυτων αργυραι και αι κεφαλιδες αυτων περιηργυρωµεναι αργυριω

18

και αυτοι περιηργυρωµενοι αργυριω και παντες οι πασσαλοι της αυλης κυκλω χαλκοι

19

και αυτη η συνταξις της σκηνης του µαρτυριου καθα συνεταγη µωυση την λειτουργιαν ειναι των λευιτων δια ιθαµαρ του υιου ααρων του ιερεως

20

και βεσελεηλ ο του ουριου εκ φυλης ιουδα εποιησεν καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

21

και ελιαβ ο του αχισαµακ εκ της φυλης δαν ος ηρχιτεκτονησεν τα υφαντα και τα ραφιδευτα και ποικιλτικα υφαναι τω κοκκινω και τη βυσσω

1

και εποιησεν βεσελεηλ την κιβωτον

2

και κατεχρυσωσεν αυτην χρυσιω καθαρω εσωθεν και εξωθεν

3

και εχωνευσεν αυτη τεσσαρας δακτυλιους χρυσους δυο επι το κλιτος το εν και δυο επι το κλιτος το δευτερον

4

ευρεις τοις διωστηρσιν ωστε αιρειν αυτην εν αυτοις

5

και εποιησεν το ιλαστηριον επανωθεν της κιβωτου εκ χρυσιου

6

και τους δυο χερουβιµ χρυσους

7

χερουβ ενα επι το ακρον του ιλαστηριου το εν και χερουβ ενα επι το ακρον το δευτερον του ιλαστηριου

8

σκιαζοντα ταις πτερυξιν αυτων επι το ιλαστηριον

9

και εποιησεν την τραπεζαν την προκειµενην εκ χρυσιου καθαρου

10

και εχωνευσεν αυτη τεσσαρας δακτυλιους δυο επι του κλιτους του ενος και δυο επι του κλιτους του δευτερου ευρεις ωστε αιρειν τοις διωστηρσιν εν αυτοις

11

και τους διωστηρας της κιβωτου και της τραπεζης εποιησεν και κατεχρυσωσεν αυτους χρυσιω

12

και εποιησεν τα σκευη της τραπεζης τα τε τρυβλια και τας θυισκας και τους κυαθους και τα σπονδεια εν οις σπεισει εν αυτοις χρυσα

13

και εποιησεν την λυχνιαν η φωτιζει χρυσην στερεαν τον καυλον

14

και τους καλαµισκους εξ αµφοτερων των µερων αυτης

15

εκ των καλαµισκων αυτης οι βλαστοι εξεχοντες τρεις εκ τουτου και τρεις εκ τουτου εξισουµενοι αλληλοις

16

και τα λαµπαδια αυτων α εστιν επι των ακρων καρυωτα εξ αυτων και τα ενθεµια εξ αυτων ινα ωσιν επ' αυτων οι λυχνοι και το ενθεµιον το εβδοµον απ' ακρου του λαµπαδιο
υ επι της κορυφης ανωθεν στερεον ολον χρυσουν

17

και επτα λυχνους επ' αυτης χρυσους και τας λαβιδας αυτης χρυσας και τας επαρυστριδας αυτων χρυσας

18

ουτος περιηργυρωσεν τους στυλους και εχωνευσεν τω στυλω δακτυλιους χρυσους και εχρυσωσεν τους µοχλους χρυσιω και κατεχρυσωσεν τους στυλους του καταπετασµατος
χρυσιω και εποιησεν τας αγκυλας χρυσας

19

ουτος εποιησεν και τους κρικους της σκηνης χρυσους και τους κρικους της αυλης και κρικους εις το εκτεινειν το κατακαλυµµα ανωθεν χαλκους

20

ουτος εχωνευσεν τας κεφαλιδας τας αργυρας της σκηνης και τας κεφαλιδας τας χαλκας της θυρας της σκηνης και την πυλην της αυλης και αγκυλας εποιησεν τοις στυλοις α
ργυρας επι των στυλων ουτος περιηργυρωσεν αυτας

21

ουτος εποιησεν και τους πασσαλους της σκηνης και τους πασσαλους της αυλης χαλκους

22

ουτος εποιησεν το θυσιαστηριον το χαλκουν εκ των πυρειων των χαλκων α ησαν τοις ανδρασιν τοις καταστασιασασι µετα της κορε συναγωγης

23

ουτος εποιησεν παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και το πυρειον αυτου και την βασιν και τας φιαλας και τας κρεαγρας χαλκας
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24

ουτος εποιησεν τω θυσιαστηριω παραθεµα εργον δικτυωτον κατωθεν του πυρειου υπο αυτο εως του ηµισους αυτου και επεθηκεν αυτω τεσσαρας δακτυλιους εκ των τεσσαρ
ων µερων του παραθεµατος του θυσιαστηριου χαλκους τοις µοχλοις ευρεις ωστε αιρειν το θυσιαστηριον εν αυτοις

25

ουτος εποιησεν το ελαιον της χρισεως το αγιον και την συνθεσιν του θυµιαµατος καθαρον εργον µυρεψου

26

ουτος εποιησεν τον λουτηρα χαλκουν και την βασιν αυτου χαλκην εκ των κατοπτρων των νηστευσασων αι ενηστευσαν παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου εν η ηµερ
α επηξεν αυτην

27

και εποιησεν τον λουτηρα ινα νιπτωνται εξ αυτου µωυσης και ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων και τους ποδας εισπορευοµενων αυτων εις την σκηνην του µαρτυριο
υ η οταν προσπορευωνται προς το θυσιαστηριον λειτουργειν ενιπτοντο εξ αυτου καθαπερ συνεταξεν κυριος τω µωυση

1

παν το χρυσιον ο κατειργασθη εις τα εργα κατα πασαν την εργασιαν των αγιων εγενετο χρυσιου του της απαρχης εννεα και εικοσι ταλαντα και επτακοσιοι εικοσι σικλοι κατα
τον σικλον τον αγιον

2

και αργυριου αφαιρεµα παρα των επεσκεµµενων ανδρων της συναγωγης εκατον ταλαντα και χιλιοι επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε σικλοι

3

δραχµη µια τη κεφαλη το ηµισυ του σικλου κατα τον σικλον τον αγιον πας ο παραπορευοµενος την επισκεψιν απο εικοσαετους και επανω εις τας εξηκοντα µυριαδας και τρισ
χιλιοι πεντακοσιοι και πεντηκοντα

4

και εγενηθη τα εκατον ταλαντα του αργυριου εις την χωνευσιν των εκατον κεφαλιδων της σκηνης και εις τας κεφαλιδας του καταπετασµατος εκατον κεφαλιδες εις τα εκατο
ν ταλαντα ταλαντον τη κεφαλιδι

5

και τους χιλιους επτακοσιους εβδοµηκοντα πεντε σικλους εποιησαν εις τας αγκυλας τοις στυλοις και κατεχρυσωσεν τας κεφαλιδας αυτων και κατεκοσµησεν αυτους

6

και ο χαλκος του αφαιρεµατος εβδοµηκοντα ταλαντα και χιλιοι πεντακοσιοι σικλοι

7

και εποιησεν εξ αυτου τας βασεις της θυρας της σκηνης του µαρτυριου

8

και τας βασεις της αυλης κυκλω και τας βασεις της πυλης της αυλης και τους πασσαλους της σκηνης και τους πασσαλους της αυλης κυκλω

9

και το παραθεµα το χαλκουν του θυσιαστηριου και παντα τα σκευη του θυσιαστηριου και παντα τα εργαλεια της σκηνης του µαρτυριου

10

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν

11

το δε λοιπον χρυσιον του αφαιρεµατος εποιησαν σκευη εις το λειτουργειν εν αυτοις εναντι κυριου

12

και την καταλειφθεισαν υακινθον και πορφυραν και το κοκκινον εποιησαν στολας λειτουργικας ααρων ωστε λειτουργειν εν αυταις εν τω αγιω

13

και ηνεγκαν τας στολας προς µωυσην και την σκηνην και τα σκευη αυτης και τας βασεις και τους µοχλους αυτης και τους στυλους

14

και την κιβωτον της διαθηκης και τους διωστηρας αυτης

15

και το θυσιαστηριον και παντα τα σκευη αυτου και το ελαιον της χρισεως και το θυµιαµα της συνθεσεως

16

και την λυχνιαν την καθαραν και τους λυχνους αυτης λυχνους της καυσεως και το ελαιον του φωτος

17

και την τραπεζαν της προθεσεως και παντα τα αυτης σκευη και τους αρτους τους προκειµενους

18

και τας στολας του αγιου αι εισιν ααρων και τας στολας των υιων αυτου εις την ιερατειαν

19

και τα ιστια της αυλης και τους στυλους και το καταπετασµα της θυρας της σκηνης και της πυλης της αυλης και παντα τα σκευη της σκηνης και παντα τα εργαλεια αυτης

20

και τας διφθερας δερµατα κριων ηρυθροδανωµενα και τα καλυµµατα δερµατα υακινθινα και των λοιπων τα επικαλυµµατα

21

και τους πασσαλους και παντα τα εργαλεια τα εις τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

22

οσα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ πασαν την αποσκευην

23

και ειδεν µωυσης παντα τα εργα και ησαν πεποιηκοτες αυτα ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν αυτα και ευλογησεν αυτους µωυσης

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εν ηµερα µια του µηνος του πρωτου νουµηνια στησεις την σκηνην του µαρτυριου
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3

και θησεις την κιβωτον του µαρτυριου και σκεπασεις την κιβωτον τω καταπετασµατι

4

και εισοισεις την τραπεζαν και προθησεις την προθεσιν αυτης και εισοισεις την λυχνιαν και επιθησεις τους λυχνους αυτης

5

και θησεις το θυσιαστηριον το χρυσουν εις το θυµιαν εναντιον της κιβωτου και επιθησεις καλυµµα καταπετασµατος επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

6

και το θυσιαστηριον των καρπωµατων θησεις παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

8

και περιθησεις την σκηνην και παντα τα αυτης αγιασεις κυκλω

9

και ληµψη το ελαιον του χρισµατος και χρισεις την σκηνην και παντα τα εν αυτη και αγιασεις αυτην και παντα τα σκευη αυτης και εσται αγια

10

και χρισεις το θυσιαστηριον των καρπωµατων και παντα αυτου τα σκευη και αγιασεις το θυσιαστηριον και εσται το θυσιαστηριον αγιον των αγιων

12

και προσαξεις ααρων και τους υιους αυτου επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και λουσεις αυτους υδατι

13

και ενδυσεις ααρων τας στολας τας αγιας και χρισεις αυτον και αγιασεις αυτον και ιερατευσει µοι

14

και τους υιους αυτου προσαξεις και ενδυσεις αυτους χιτωνας

15

και αλειψεις αυτους ον τροπον ηλειψας τον πατερα αυτων και ιερατευσουσιν µοι και εσται ωστε ειναι αυτοις χρισµα ιερατειας εις τον αιωνα εις τας γενεας αυτων

16

και εποιησεν µωυσης παντα οσα ενετειλατο αυτω κυριος ουτως εποιησεν

17

και εγενετο εν τω µηνι τω πρωτω τω δευτερω ετει εκπορευοµενων αυτων εξ αιγυπτου νουµηνια εσταθη η σκηνη

18

και εστησεν µωυσης την σκηνην και επεθηκεν τας κεφαλιδας και διενεβαλεν τους µοχλους και εστησεν τους στυλους

19

και εξετεινεν τας αυλαιας επι την σκηνην και επεθηκεν το κατακαλυµµα της σκηνης επ' αυτης ανωθεν καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

20

και λαβων τα µαρτυρια ενεβαλεν εις την κιβωτον και υπεθηκεν τους διωστηρας υπο την κιβωτον

21

και εισηνεγκεν την κιβωτον εις την σκηνην και επεθηκεν το κατακαλυµµα του καταπετασµατος και εσκεπασεν την κιβωτον του µαρτυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µ
ωυση

22

και εθηκεν την τραπεζαν εις την σκηνην του µαρτυριου επι το κλιτος της σκηνης του µαρτυριου το προς βορραν εξωθεν του καταπετασµατος της σκηνης

23

και προεθηκεν επ' αυτης αρτους της προθεσεως εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

24

και εθηκεν την λυχνιαν εις την σκηνην του µαρτυριου εις το κλιτος της σκηνης το προς νοτον

25

και επεθηκεν τους λυχνους αυτης εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

26

και εθηκεν το θυσιαστηριον το χρυσουν εν τη σκηνη του µαρτυριου απεναντι του καταπετασµατος

27

και εθυµιασεν επ' αυτου το θυµιαµα της συνθεσεως καθαπερ συνεταξεν κυριος τω µωυση

29

και το θυσιαστηριον των καρπωµατων εθηκεν παρα τας θυρας της σκηνης

33

και εστησεν την αυλην κυκλω της σκηνης και του θυσιαστηριου και συνετελεσεν µωυσης παντα τα εργα

34

και εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην του µαρτυριου και δοξης κυριου επλησθη η σκηνη

35

και ουκ ηδυνασθη µωυσης εισελθειν εις την σκηνην του µαρτυριου οτι επεσκιαζεν επ' αυτην η νεφελη και δοξης κυριου επλησθη η σκηνη

36

ηνικα δ' αν ανεβη η νεφελη απο της σκηνης ανεζευγνυσαν οι υιοι ισραηλ συν τη απαρτια αυτων

37

ει δε µη ανεβη η νεφελη ουκ ανεζευγνυσαν εως της ηµερας ης ανεβη η νεφελη

38

νεφελη γαρ ην επι της σκηνης ηµερας και πυρ ην επ' αυτης νυκτος εναντιον παντος ισραηλ εν πασαις ταις αναζυγαις αυτων .

1

και ανεκαλεσεν µωυσην και ελαλησεν κυριος αυτω εκ της σκηνης του µαρτυριου λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους ανθρωπος εξ υµων εαν προσαγαγη δωρα τω κυριω απο των κτηνων απο των βοων και απο των προβατων προσοισετε τα δω
ρα υµων
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3

εαν ολοκαυτωµα το δωρον αυτου εκ των βοων αρσεν αµωµον προσαξει προς την θυραν της σκηνης του µαρτυριου προσοισει αυτο δεκτον εναντιον κυριου

4

και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του καρπωµατος δεκτον αυτω εξιλασασθαι περι αυτου

5

και σφαξουσι τον µοσχον εναντι κυριου και προσοισουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα και προσχεουσιν το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω το επι των θυρων της σκηνης τ
ου µαρτυριου

6

και εκδειραντες το ολοκαυτωµα µελιουσιν αυτο κατα µελη

7

και επιθησουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις πυρ επι το θυσιαστηριον και επιστοιβασουσιν ξυλα επι το πυρ

8

και επιστοιβασουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις τα διχοτοµηµατα και την κεφαλην και το στεαρ επι τα ξυλα τα επι του πυρος τα οντα επι του θυσιαστηριου

9

τα δε εγκοιλια και τους ποδας πλυνουσιν υδατι και επιθησουσιν οι ιερεις τα παντα επι το θυσιαστηριον καρπωµα εστιν θυσια οσµη ευωδιας τω κυριω

10

εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου τω κυριω απο τε των αρνων και των εριφων εις ολοκαυτωµα αρσεν αµωµον προσαξει αυτο και επιθησει την χειρα επι την κεφαλη
ν αυτου

11

και σφαξουσιν αυτο εκ πλαγιων του θυσιαστηριου προς βορραν εναντι κυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα αυτου επι το θυσιαστηριον κυκλω

12

και διελουσιν αυτο κατα µελη και την κεφαλην και το στεαρ και επιστοιβασουσιν αυτα οι ιερεις επι τα ξυλα τα επι του πυρος τα επι του θυσιαστηριου

13

και τα εγκοιλια και τους ποδας πλυνουσιν υδατι και προσοισει ο ιερευς τα παντα και επιθησει επι το θυσιαστηριον καρπωµα εστιν θυσια οσµη ευωδιας τω κυριω

14

εαν δε απο των πετεινων καρπωµα προσφερης δωρον τω κυριω και προσοισει απο των τρυγονων η απο των περιστερων το δωρον αυτου

15

και προσοισει αυτο ο ιερευς προς το θυσιαστηριον και αποκνισει την κεφαλην και επιθησει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον και στραγγιει το αιµα προς την βασιν του θυσιαστηρ
ιου

16

και αφελει τον προλοβον συν τοις πτεροις και εκβαλει αυτο παρα το θυσιαστηριον κατα ανατολας εις τον τοπον της σποδου

17

και εκκλασει αυτο εκ των πτερυγων και ου διελει και επιθησει αυτο ο ιερευς επι το θυσιαστηριον επι τα ξυλα τα επι του πυρος καρπωµα εστιν θυσια οσµη ευωδιας τω κυριω

1

εαν δε ψυχη προσφερη δωρον θυσιαν τω κυριω σεµιδαλις εσται το δωρον αυτου και επιχεει επ' αυτο ελαιον και επιθησει επ' αυτο λιβανον θυσια εστιν

2

και οισει προς τους υιους ααρων τους ιερεις και δραξαµενος απ' αυτης πληρη την δρακα απο της σεµιδαλεως συν τω ελαιω και παντα τον λιβανον αυτης και επιθησει ο ιερευ
ς το µνηµοσυνον αυτης επι το θυσιαστηριον θυσια οσµη ευωδιας τω κυριω

3

και το λοιπον απο της θυσιας ααρων και τοις υιοις αυτου αγιον των αγιων απο των θυσιων κυριου

4

εαν δε προσφερη δωρον θυσιαν πεπεµµενην εν κλιβανω δωρον κυριω εκ σεµιδαλεως αρτους αζυµους πεφυραµενους εν ελαιω και λαγανα αζυµα διακεχρισµενα εν ελαιω

5

εαν δε θυσια απο τηγανου το δωρον σου σεµιδαλις πεφυραµενη εν ελαιω αζυµα εσται

6

και διαθρυψεις αυτα κλασµατα και επιχεεις επ' αυτα ελαιον θυσια εστιν κυριω

7

εαν δε θυσια απο εσχαρας το δωρον σου σεµιδαλις εν ελαιω ποιηθησεται

8

και προσοισει την θυσιαν ην αν ποιη εκ τουτων τω κυριω και προσοισει προς τον ιερεα και προσεγγισας προς το θυσιαστηριον

9

αφελει ο ιερευς απο της θυσιας το µνηµοσυνον αυτης και επιθησει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιας κυριω

10

το δε καταλειφθεν απο της θυσιας ααρων και τοις υιοις αυτου αγια των αγιων απο των καρπωµατων κυριου

11

πασαν θυσιαν ην αν προσφερητε κυριω ου ποιησετε ζυµωτον πασαν γαρ ζυµην και παν µελι ου προσοισετε απ' αυτου καρπωσαι κυριω

12

δωρον απαρχης προσοισετε αυτα κυριω επι δε το θυσιαστηριον ουκ αναβιβασθησεται εις οσµην ευωδιας κυριω

13

και παν δωρον θυσιας υµων αλι αλισθησεται ου διαπαυσετε αλα διαθηκης κυριου απο θυσιασµατων υµων επι παντος δωρου υµων προσοισετε κυριω τω θεω υµων αλας

14

εαν δε προσφερης θυσιαν πρωτογενηµατων τω κυριω νεα πεφρυγµενα χιδρα ερικτα τω κυριω και προσοισεις την θυσιαν των πρωτογενηµατων

15

και επιχεεις επ' αυτην ελαιον και επιθησεις επ' αυτην λιβανον θυσια εστιν

16

και ανοισει ο ιερευς το µνηµοσυνον αυτης απο των χιδρων συν τω ελαιω και παντα τον λιβανον αυτης καρπωµα εστιν κυριω
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1

εαν δε θυσια σωτηριου το δωρον αυτου τω κυριω εαν µεν εκ των βοων αυτου προσαγαγη εαν τε αρσεν εαν τε θηλυ αµωµον προσαξει αυτο εναντιον κυριου

2

και επιθησει τας χειρας επι την κεφαλην του δωρου και σφαξει αυτο παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα επι το θυσια
στηριον των ολοκαυτωµατων κυκλω

3

και προσαξουσιν απο της θυσιας του σωτηριου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι της κοιλιας

4

και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει

5

και ανοισουσιν αυτα οι υιοι ααρων οι ιερεις επι το θυσιαστηριον επι τα ολοκαυτωµατα επι τα ξυλα τα επι του πυρος επι του θυσιαστηριου καρπωµα οσµη ευωδιας κυριω

6

εαν δε απο των προβατων το δωρον αυτου θυσιαν σωτηριου τω κυριω αρσεν η θηλυ αµωµον προσοισει αυτο

7

εαν αρνα προσαγαγη το δωρον αυτου προσαξει αυτο εναντι κυριου

8

και επιθησει τας χειρας επι την κεφαλην του δωρου αυτου και σφαξει αυτο παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα επι το
θυσιαστηριον κυκλω

9

και προσοισει απο της θυσιας του σωτηριου καρπωµα τω θεω το στεαρ και την οσφυν αµωµον συν ταις ψοαις περιελει αυτο και το στεαρ της κοιλιας

10

και αµφοτερους τους νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελων

11

ανοισει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον οσµη ευωδιας καρπωµα κυριω

12

εαν δε απο των αιγων το δωρον αυτου και προσαξει εναντι κυριου

13

και επιθησει τας χειρας επι την κεφαλην αυτου και σφαξουσιν αυτο εναντι κυριου παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και προσχεουσιν οι υιοι ααρων οι ιερεις το αιµα
επι το θυσιαστηριον κυκλω

14

και ανοισει επ' αυτου καρπωµα κυριω το στεαρ το κατακαλυπτον την κοιλιαν και παν το στεαρ το επι της κοιλιας

15

και αµφοτερους τους νεφρους και παν το στεαρ το επ' αυτων το επι των µηριων και τον λοβον του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει

16

και ανοισει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον καρπωµα οσµη ευωδιας τω κυριω παν το στεαρ τω κυριω

17

νοµιµον εις τον αιωνα εις τας γενεας υµων εν παση κατοικια υµων παν στεαρ και παν αιµα ουκ εδεσθε

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον προς τους υιους ισραηλ λεγων ψυχη εαν αµαρτη εναντι κυριου ακουσιως απο των προσταγµατων κυριου ων ου δει ποιειν και ποιηση εν τι απ' αυτων

3

εαν µεν ο αρχιερευς ο κεχρισµενος αµαρτη του τον λαον αµαρτειν και προσαξει περι της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν µοσχον εκ βοων αµωµον τω κυριω περι της αµαρτιας αυ
του

4

και προσαξει τον µοσχον παρα την θυραν της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου και επιθησει την χειρα αυτου επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου και σφαξει τον µ
οσχον ενωπιον κυριου

5

και λαβων ο ιερευς ο χριστος ο τετελειωµενος τας χειρας απο του αιµατος του µοσχου και εισοισει αυτο επι την σκηνην του µαρτυριου

6

και βαψει ο ιερευς τον δακτυλον εις το αιµα και προσρανει απο του αιµατος επτακις εναντι κυριου κατα το καταπετασµα το αγιον

7

και επιθησει ο ιερευς απο του αιµατος του µοσχου επι τα κερατα του θυσιαστηριου του θυµιαµατος της συνθεσεως του εναντιον κυριου ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριου κ
αι παν το αιµα του µοσχου εκχεει παρα την βασιν του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων ο εστιν παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

8

και παν το στεαρ του µοσχου του της αµαρτιας περιελει απ' αυτου το στεαρ το κατακαλυπτον τα ενδοσθια και παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων

9

και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων ο εστιν επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει αυτο

10

ον τροπον αφαιρειται απο του µοσχου του της θυσιας του σωτηριου και ανοισει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον της καρπωσεως

11

και το δερµα του µοσχου και πασαν αυτου την σαρκα συν τη κεφαλη και τοις ακρωτηριοις και τη κοιλια και τη κοπρω

12

και εξοισουσιν ολον τον µοσχον εξω της παρεµβολης εις τοπον καθαρον ου εκχεουσιν την σποδιαν και κατακαυσουσιν αυτον επι ξυλων εν πυρι επι της εκχυσεως της σποδιας
καυθησεται
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13

εαν δε πασα συναγωγη ισραηλ αγνοηση ακουσιως και λαθη ρηµα εξ οφθαλµων της συναγωγης και ποιησωσιν µιαν απο πασων των εντολων κυριου η ου ποιηθησεται και πλη
µµελησωσιν

14

και γνωσθη αυτοις η αµαρτια ην ηµαρτον εν αυτη και προσαξει η συναγωγη µοσχον εκ βοων αµωµον περι της αµαρτιας και προσαξει αυτον παρα τας θυρας της σκηνης του
µαρτυριου

15

και επιθησουσιν οι πρεσβυτεροι της συναγωγης τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του µοσχου εναντι κυριου και σφαξουσιν τον µοσχον εναντι κυριου

16

και εισοισει ο ιερευς ο χριστος απο του αιµατος του µοσχου εις την σκηνην του µαρτυριου

17

και βαψει ο ιερευς τον δακτυλον απο του αιµατος του µοσχου και ρανει επτακις εναντι κυριου κατενωπιον του καταπετασµατος του αγιου

18

και απο του αιµατος επιθησει ο ιερευς επι τα κερατα του θυσιαστηριου των θυµιαµατων της συνθεσεως ο εστιν ενωπιον κυριου ο εστιν εν τη σκηνη του µαρτυριου και το πα
ν αιµα εκχεει προς την βασιν του θυσιαστηριου των καρπωσεων των προς τη θυρα της σκηνης του µαρτυριου

19

και το παν στεαρ περιελει απ' αυτου και ανοισει επι το θυσιαστηριον

20

και ποιησει τον µοσχον ον τροπον εποιησεν τον µοσχον τον της αµαρτιας ουτως ποιηθησεται και εξιλασεται περι αυτων ο ιερευς και αφεθησεται αυτοις η αµαρτια

21

και εξοισουσιν τον µοσχον ολον εξω της παρεµβολης και κατακαυσουσιν τον µοσχον ον τροπον κατεκαυσαν τον µοσχον τον προτερον αµαρτια συναγωγης εστιν

22

εαν δε ο αρχων αµαρτη και ποιηση µιαν απο πασων των εντολων κυριου του θεου αυτων η ου ποιηθησεται ακουσιως και αµαρτη και πληµµεληση

23

και γνωσθη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν εν αυτη και προσοισει το δωρον αυτου χιµαρον εξ αιγων αρσεν αµωµον

24

και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του χιµαρου και σφαξουσιν αυτον εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα ενωπιον κυριου αµαρτια εστιν

25

και επιθησει ο ιερευς απο του αιµατος του της αµαρτιας τω δακτυλω επι τα κερατα του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και το παν αιµα αυτου εκχεει παρα την βασιν το
υ θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων

26

και το παν στεαρ αυτου ανοισει επι το θυσιαστηριον ωσπερ το στεαρ θυσιας σωτηριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς απο της αµαρτιας αυτου και αφεθησεται αυτω

27

εαν δε ψυχη µια αµαρτη ακουσιως εκ του λαου της γης εν τω ποιησαι µιαν απο πασων των εντολων κυριου η ου ποιηθησεται και πληµµεληση

28

και γνωσθη αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν εν αυτη και οισει χιµαιραν εξ αιγων θηλειαν αµωµον οισει περι της αµαρτιας ης ηµαρτεν

29

και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του αµαρτηµατος αυτου και σφαξουσιν την χιµαιραν την της αµαρτιας εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα

30

και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος αυτης τω δακτυλω και επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων και παν το αιµα αυτης εκχεει παρα την βασιν
του θυσιαστηριου

31

και παν το στεαρ περιελει ον τροπον περιαιρειται στεαρ απο θυσιας σωτηριου και ανοισει ο ιερευς επι το θυσιαστηριον εις οσµην ευωδιας κυριω και εξιλασεται περι αυτου ο
ιερευς και αφεθησεται αυτω

32

εαν δε προβατον προσενεγκη το δωρον αυτου εις αµαρτιαν θηλυ αµωµον προσοισει αυτο

33

και επιθησει την χειρα επι την κεφαλην του της αµαρτιας και σφαξουσιν αυτο εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα

34

και λαβων ο ιερευς απο του αιµατος του της αµαρτιας τω δακτυλω επιθησει επι τα κερατα του θυσιαστηριου της ολοκαυτωσεως και παν αυτου το αιµα εκχεει παρα την βασ
ιν του θυσιαστηριου της ολοκαυτωσεως

35

και παν αυτου το στεαρ περιελει ον τροπον περιαιρειται στεαρ προβατου εκ της θυσιας του σωτηριου και επιθησει αυτο ο ιερευς επι το θυσιαστηριον επι το ολοκαυτωµα κυρ
ιου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι της αµαρτιας ης ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω

1

εαν δε ψυχη αµαρτη και ακουση φωνην ορκισµου και ουτος µαρτυς η εωρακεν η συνοιδεν εαν µη απαγγειλη ληµψεται την αµαρτιαν

2

η ψυχη ητις εαν αψηται παντος πραγµατος ακαθαρτου η θνησιµαιου η θηριαλωτου ακαθαρτου η των θνησιµαιων η των βδελυγµατων των ακαθαρτων η των θνησιµαιων κτ
ηνων των ακαθαρτων

3

η αψηται απο ακαθαρσιας ανθρωπου απο πασης ακαθαρσιας αυτου ης αν αψαµενος µιανθη και ελαθεν αυτον µετα τουτο δε γνω και πληµµεληση

4

η ψυχη η αν οµοση διαστελλουσα τοις χειλεσιν κακοποιησαι η καλως ποιησαι κατα παντα οσα εαν διαστειλη ο ανθρωπος µεθ' ορκου και λαθη αυτον προ οφθαλµων και ουτο
ς γνω και αµαρτη εν τι τουτων
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5

και εξαγορευσει την αµαρτιαν περι ων ηµαρτηκεν κατ' αυτης

6

και οισει περι ων επληµµελησεν κυριω περι της αµαρτιας ης ηµαρτεν θηλυ απο των προβατων αµναδα η χιµαιραν εξ αιγων περι αµαρτιας και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς
περι της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω η αµαρτια

7

εαν δε µη ισχυση η χειρ αυτου το ικανον εις το προβατον οισει περι της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων κυριω ενα περι αµαρτιας και ε
να εις ολοκαυτωµα

8

και οισει αυτα προς τον ιερεα και προσαξει ο ιερευς το περι της αµαρτιας προτερον και αποκνισει ο ιερευς την κεφαλην αυτου απο του σφονδυλου και ου διελει

9

και ρανει απο του αιµατος του περι της αµαρτιας επι τον τοιχον του θυσιαστηριου το δε καταλοιπον του αιµατος καταστραγγιει επι την βασιν του θυσιαστηριου αµαρτιας γα
ρ εστιν

10

και το δευτερον ποιησει ολοκαυτωµα ως καθηκει και εξιλασεται ο ιερευς περι της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω

11

εαν δε µη ευρισκη αυτου η χειρ ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων και οισει το δωρον αυτου περι ου ηµαρτεν το δεκατον του οιφι σεµιδαλιν περι αµαρτιας ουκ επι
χεει επ' αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ' αυτο λιβανον οτι περι αµαρτιας εστιν

12

και οισει αυτο προς τον ιερεα και δραξαµενος ο ιερευς απ' αυτης πληρη την δρακα το µνηµοσυνον αυτης επιθησει επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων κυριω αµαρτια ε
στιν

13

και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι της αµαρτιας αυτου ης ηµαρτεν εφ' ενος τουτων και αφεθησεται αυτω το δε καταλειφθεν εσται τω ιερει ως η θυσια της σεµιδαλεως

14

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

15

ψυχη εαν λαθη αυτον ληθη και αµαρτη ακουσιως απο των αγιων κυριου και οισει της πληµµελειας αυτου τω κυριω κριον αµωµον εκ των προβατων τιµης αργυριου σικλων
τω σικλω των αγιων περι ου επληµµελησεν

16

και ο ηµαρτεν απο των αγιων αποτεισαι αυτο και το επιπεµπτον προσθησει επ' αυτο και δωσει αυτο τω ιερει και ο ιερευς εξιλασεται περι αυτου εν τω κριω της πληµµελειας
και αφεθησεται αυτω

17

και η ψυχη η αν αµαρτη και ποιηση µιαν απο πασων των εντολων κυριου ων ου δει ποιειν και ουκ εγνω και πληµµεληση και λαβη την αµαρτιαν

18

και οισει κριον αµωµον εκ των προβατων τιµης αργυριου εις πληµµελειαν προς τον ιερεα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι της αγνοιας αυτου ης ηγνοησεν και αυτος ο
υκ ηδει και αφεθησεται αυτω

19

επληµµελησεν γαρ πληµµελησιν εναντι κυριου

20

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

21

ψυχη εαν αµαρτη και παριδων παριδη τας εντολας κυριου και ψευσηται τα προς τον πλησιον εν παραθηκη η περι κοινωνιας η περι αρπαγης η ηδικησεν τι τον πλησιον

22

η ευρεν απωλειαν και ψευσηται περι αυτης και οµοση αδικως περι ενος απο παντων ων εαν ποιηση ο ανθρωπος ωστε αµαρτειν εν τουτοις

23

και εσται ηνικα εαν αµαρτη και πληµµεληση και αποδω το αρπαγµα ο ηρπασεν η το αδικηµα ο ηδικησεν η την παραθηκην ητις παρετεθη αυτω η την απωλειαν ην ευρεν

24

απο παντος πραγµατος ου ωµοσεν περι αυτου αδικως και αποτεισει αυτο το κεφαλαιον και το πεµπτον προσθησει επ' αυτο τινος εστιν αυτω αποδωσει η ηµερα ελεγχθη

25

και της πληµµελειας αυτου οισει τω κυριω κριον απο των προβατων αµωµον τιµης εις ο επληµµελησεν αυτω

26

και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εναντι κυριου και αφεθησεται αυτω περι ενος απο παντων ων εποιησεν και επληµµελησεν αυτω

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εντειλαι ααρων και τοις υιοις αυτου λεγων ουτος ο νοµος της ολοκαυτωσεως αυτη η ολοκαυτωσις επι της καυσεως αυτης επι του θυσιαστηριου ολην την νυκτα εως το πρωι
και το πυρ του θυσιαστηριου καυθησεται επ' αυτου ου σβεσθησεται

3

και ενδυσεται ο ιερευς χιτωνα λινουν και περισκελες λινουν ενδυσεται περι το σωµα αυτου και αφελει την κατακαρπωσιν ην αν καταναλωση το πυρ την ολοκαυτωσιν απο το
υ θυσιαστηριου και παραθησει αυτο εχοµενον του θυσιαστηριου

4

και εκδυσεται την στολην αυτου και ενδυσεται στολην αλλην και εξοισει την κατακαρπωσιν εξω της παρεµβολης εις τοπον καθαρον
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5

και πυρ επι το θυσιαστηριον καυθησεται απ' αυτου και ου σβεσθησεται και καυσει ο ιερευς επ' αυτο ξυλα το πρωι και στοιβασει επ' αυτου την ολοκαυτωσιν και επιθησει επ
' αυτο το στεαρ του σωτηριου

6

και πυρ δια παντος καυθησεται επι το θυσιαστηριον ου σβεσθησεται

7

ουτος ο νοµος της θυσιας ην προσαξουσιν αυτην οι υιοι ααρων εναντι κυριου απεναντι του θυσιαστηριου

8

και αφελει απ' αυτου τη δρακι απο της σεµιδαλεως της θυσιας συν τω ελαιω αυτης και συν τω λιβανω αυτης τα οντα επι της θυσιας και ανοισει επι το θυσιαστηριον καρπω
µα οσµη ευωδιας το µνηµοσυνον αυτης τω κυριω

9

το δε καταλειφθεν απ' αυτης εδεται ααρων και οι υιοι αυτου αζυµα βρωθησεται εν τοπω αγιω εν αυλη της σκηνης του µαρτυριου εδονται αυτην

10

ου πεφθησεται εζυµωµενη µεριδα αυτην εδωκα αυτοις απο των καρπωµατων κυριου αγια αγιων ωσπερ το της αµαρτιας και ωσπερ το της πληµµελειας

11

παν αρσενικον των ιερεων εδονται αυτην νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων απο των καρπωµατων κυριου πας ος εαν αψηται αυτων αγιασθησεται

12

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

13

τουτο το δωρον ααρων και των υιων αυτου ο προσοισουσιν κυριω εν τη ηµερα η αν χρισης αυτον το δεκατον του οιφι σεµιδαλεως εις θυσιαν δια παντος το ηµισυ αυτης το π
ρωι και το ηµισυ αυτης το δειλινον

14

επι τηγανου εν ελαιω ποιηθησεται πεφυραµενην οισει αυτην ελικτα θυσιαν εκ κλασµατων θυσιαν οσµην ευωδιας κυριω

15

ο ιερευς ο χριστος αντ' αυτου εκ των υιων αυτου ποιησει αυτην νοµος αιωνιος απαν επιτελεσθησεται

16

και πασα θυσια ιερεως ολοκαυτος εσται και ου βρωθησεται

17

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18

λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου λεγων ουτος ο νοµος της αµαρτιας εν τοπω ου σφαζουσιν το ολοκαυτωµα σφαξουσιν τα περι της αµαρτιας εναντι κυριου αγια αγιων εστι
ν

19

ο ιερευς ο αναφερων αυτην εδεται αυτην εν τοπω αγιω βρωθησεται εν αυλη της σκηνης του µαρτυριου

20

πας ο απτοµενος των κρεων αυτης αγιασθησεται και ω εαν επιρραντισθη απο του αιµατος αυτης επι το ιµατιον ο εαν ραντισθη επ' αυτο πλυθησεται εν τοπω αγιω

21

και σκευος οστρακινον ου εαν εψηθη εν αυτω συντριβησεται εαν δε εν σκευει χαλκω εψηθη εκτριψει αυτο και εκκλυσει υδατι

22

πας αρσην εν τοις ιερευσιν φαγεται αυτα αγια αγιων εστιν κυριου

23

και παντα τα περι της αµαρτιας ων εαν εισενεχθη απο του αιµατος αυτων εις την σκηνην του µαρτυριου εξιλασασθαι εν τω αγιω ου βρωθησεται εν πυρι κατακαυθησεται

1

και ουτος ο νοµος του κριου του περι της πληµµελειας αγια αγιων εστιν

2

εν τοπω ου σφαζουσιν το ολοκαυτωµα σφαξουσιν τον κριον της πληµµελειας εναντι κυριου και το αιµα προσχεει επι την βασιν του θυσιαστηριου κυκλω

3

και παν το στεαρ αυτου προσοισει απ' αυτου και την οσφυν και παν το στεαρ το κατακαλυπτον τα ενδοσθια και παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων

4

και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων το επι των µηριων και τον λοβον τον επι του ηπατος συν τοις νεφροις περιελει αυτα

5

και ανοισει αυτα ο ιερευς επι το θυσιαστηριον καρπωµα τω κυριω περι πληµµελειας εστιν

6

πας αρσην εκ των ιερεων εδεται αυτα εν τοπω αγιω εδονται αυτα αγια αγιων εστιν

7

ωσπερ το περι της αµαρτιας ουτω και το της πληµµελειας νοµος εις αυτων ο ιερευς οστις εξιλασεται εν αυτω αυτω εσται

8

και ο ιερευς ο προσαγων ολοκαυτωµα ανθρωπου το δερµα της ολοκαυτωσεως ης αυτος προσφερει αυτω εσται

9

και πασα θυσια ητις ποιηθησεται εν τω κλιβανω και πασα ητις ποιηθησεται επ' εσχαρας η επι τηγανου του ιερεως του προσφεροντος αυτην αυτω εσται

10

και πασα θυσια αναπεποιηµενη εν ελαιω και µη αναπεποιηµενη πασι τοις υιοις ααρων εσται εκαστω το ισον

11

ουτος ο νοµος θυσιας σωτηριου ην προσοισουσιν κυριω
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12

εαν µεν περι αινεσεως προσφερη αυτην και προσοισει επι της θυσιας της αινεσεως αρτους εκ σεµιδαλεως αναπεποιηµενους εν ελαιω λαγανα αζυµα διακεχρισµενα εν ελαιω κ
αι σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω

13

επ' αρτοις ζυµιταις προσοισει τα δωρα αυτου επι θυσια αινεσεως σωτηριου

14

και προσαξει εν απο παντων των δωρων αυτου αφαιρεµα κυριω τω ιερει τω προσχεοντι το αιµα του σωτηριου αυτω εσται

15

και τα κρεα θυσιας αινεσεως σωτηριου αυτω εσται και εν η ηµερα δωρειται βρωθησεται ου καταλειψουσιν απ' αυτου εις το πρωι

16

καν ευχη η εκουσιον θυσιαζη το δωρον αυτου η αν ηµερα προσαγαγη την θυσιαν αυτου βρωθησεται και τη αυριον

17

και το καταλειφθεν απο των κρεων της θυσιας εως ηµερας τριτης εν πυρι κατακαυθησεται

18

εαν δε φαγων φαγη απο των κρεων τη ηµερα τη τριτη ου δεχθησεται αυτω τω προσφεροντι αυτο ου λογισθησεται αυτω µιασµα εστιν η δε ψυχη ητις εαν φαγη απ' αυτου την
αµαρτιαν ληµψεται

19

και κρεα οσα αν αψηται παντος ακαθαρτου ου βρωθησεται εν πυρι κατακαυθησεται πας καθαρος φαγεται κρεα

20

η δε ψυχη ητις εαν φαγη απο των κρεων της θυσιας του σωτηριου ο εστιν κυριου και η ακαθαρσια αυτου επ' αυτου απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης

21

και ψυχη η αν αψηται παντος πραγµατος ακαθαρτου η απο ακαθαρσιας ανθρωπου η των τετραποδων των ακαθαρτων η παντος βδελυγµατος ακαθαρτου και φαγη απο των
κρεων της θυσιας του σωτηριου ο εστιν κυριου απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης

22

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων παν στεαρ βοων και προβατων και αιγων ουκ εδεσθε

24

και στεαρ θνησιµαιων και θηριαλωτον ποιηθησεται εις παν εργον και εις βρωσιν ου βρωθησεται

25

πας ο εσθων στεαρ απο των κτηνων ων προσαξει αυτων καρπωµα κυριω απολειται η ψυχη εκεινη απο του λαου αυτης

26

παν αιµα ουκ εδεσθε εν παση τη κατοικια υµων απο τε των πετεινων και απο των κτηνων

27

πασα ψυχη η αν φαγη αιµα απολειται η ψυχη εκεινη απο του λαου αυτης

28

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

29

και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων ο προσφερων θυσιαν σωτηριου κυριω οισει το δωρον αυτου κυριω απο της θυσιας του σωτηριου

30

αι χειρες αυτου προσοισουσιν τα καρπωµατα κυριω το στεαρ το επι του στηθυνιου και τον λοβον του ηπατος προσοισει αυτα ωστε επιθειναι δοµα εναντι κυριου

31

και ανοισει ο ιερευς το στεαρ επι του θυσιαστηριου και εσται το στηθυνιον ααρων και τοις υιοις αυτου

32

και τον βραχιονα τον δεξιον δωσετε αφαιρεµα τω ιερει απο των θυσιων του σωτηριου υµων

33

ο προσφερων το αιµα του σωτηριου και το στεαρ απο των υιων ααρων αυτω εσται ο βραχιων ο δεξιος εν µεριδι

34

το γαρ στηθυνιον του επιθεµατος και τον βραχιονα του αφαιρεµατος ειληφα παρα των υιων ισραηλ απο των θυσιων του σωτηριου υµων και εδωκα αυτα ααρων τω ιερει και
τοις υιοις αυτου νοµιµον αιωνιον παρα των υιων ισραηλ

35

αυτη η χρισις ααρων και η χρισις των υιων αυτου απο των καρπωµατων κυριου εν η ηµερα προσηγαγετο αυτους του ιερατευειν τω κυριω

36

καθα ενετειλατο κυριος δουναι αυτοις η ηµερα εχρισεν αυτους παρα των υιων ισραηλ νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας αυτων

37

ουτος ο νοµος των ολοκαυτωµατων και θυσιας και περι αµαρτιας και της πληµµελειας και της τελειωσεως και της θυσιας του σωτηριου

38

ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση εν τω ορει σινα η ηµερα ενετειλατο τοις υιοις ισραηλ προσφερειν τα δωρα αυτων εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαβε ααρων και τους υιους αυτου και τας στολας αυτου και το ελαιον της χρισεως και τον µοσχον τον περι της αµαρτιας και τους δυο κριους και το κανουν των αζυµων

3

και πασαν την συναγωγην εκκλησιασον επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

4

και εποιησεν µωυσης ον τροπον συνεταξεν αυτω κυριος και εξεκκλησιασεν την συναγωγην επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου
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5

και ειπεν µωυσης τη συναγωγη τουτο εστιν το ρηµα ο ενετειλατο κυριος ποιησαι

6

και προσηνεγκεν µωυσης τον ααρων και τους υιους αυτου και ελουσεν αυτους υδατι

7

και ενεδυσεν αυτον τον χιτωνα και εζωσεν αυτον την ζωνην και ενεδυσεν αυτον τον υποδυτην και επεθηκεν επ' αυτον την επωµιδα και συνεζωσεν αυτον κατα την ποιησιν τη
ς επωµιδος και συνεσφιγξεν αυτον εν αυτη

8

και επεθηκεν επ' αυτην το λογειον και επεθηκεν επι το λογειον την δηλωσιν και την αληθειαν

9

και επεθηκεν την µιτραν επι την κεφαλην αυτου και επεθηκεν επι την µιτραν κατα προσωπον αυτου το πεταλον το χρυσουν το καθηγιασµενον αγιον ον τροπον συνεταξεν κυρ
ιος τω µωυση

10

και ελαβεν µωυσης απο του ελαιου της χρισεως

11

και ερρανεν απ' αυτου επι το θυσιαστηριον επτακις και εχρισεν το θυσιαστηριον και ηγιασεν αυτο και παντα τα σκευη αυτου και τον λουτηρα και την βασιν αυτου και ηγιασ
εν αυτα και εχρισεν την σκηνην και παντα τα εν αυτη και ηγιασεν αυτην

12

και επεχεεν µωυσης απο του ελαιου της χρισεως επι την κεφαλην ααρων και εχρισεν αυτον και ηγιασεν αυτον

13

και προσηγαγεν µωυσης τους υιους ααρων και ενεδυσεν αυτους χιτωνας και εζωσεν αυτους ζωνας και περιεθηκεν αυτοις κιδαρεις καθαπερ συνεταξεν κυριος τω µωυση

14

και προσηγαγεν µωυσης τον µοσχον τον περι της αµαρτιας και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας επι την κεφαλην του µοσχου του της αµαρτιας

15

και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσης απο του αιµατος και επεθηκεν επι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω τω δακτυλω και εκαθαρισεν το θυσιαστηριον και το αιµα εξεχε
εν επι την βασιν του θυσιαστηριου και ηγιασεν αυτο του εξιλασασθαι επ' αυτου

16

και ελαβεν µωυσης παν το στεαρ το επι των ενδοσθιων και τον λοβον τον επι του ηπατος και αµφοτερους τους νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων και ανηνεγκεν µωυσης επι
το θυσιαστηριον

17

και τον µοσχον και την βυρσαν αυτου και τα κρεα αυτου και την κοπρον αυτου και κατεκαυσεν αυτα πυρι εξω της παρεµβολης ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

18

και προσηγαγεν µωυσης τον κριον τον εις ολοκαυτωµα και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του κριου

19

και εσφαξεν µωυσης τον κριον και προσεχεεν µωυσης το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω

20

και τον κριον εκρεανοµησεν κατα µελη και ανηνεγκεν µωυσης την κεφαλην και τα µελη και το στεαρ

21

και την κοιλιαν και τους ποδας επλυνεν υδατι και ανηνεγκεν µωυσης ολον τον κριον επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµα ο εστιν εις οσµην ευωδιας καρπωµα εστιν τω κυριω κ
αθαπερ ενετειλατο κυριος τω µωυση

22

και προσηγαγεν µωυσης τον κριον τον δευτερον κριον τελειωσεως και επεθηκεν ααρων και οι υιοι αυτου τας χειρας αυτων επι την κεφαλην του κριου

23

και εσφαξεν αυτον και ελαβεν µωυσης απο του αιµατος αυτου και επεθηκεν επι τον λοβον του ωτος ααρων του δεξιου και επι το ακρον της χειρος της δεξιας και επι το ακρον
του ποδος του δεξιου

24

και προσηγαγεν µωυσης τους υιους ααρων και επεθηκεν µωυσης απο του αιµατος επι τους λοβους των ωτων των δεξιων και επι τα ακρα των χειρων αυτων των δεξιων και ε
πι τα ακρα των ποδων αυτων των δεξιων και προσεχεεν µωυσης το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω

25

και ελαβεν το στεαρ και την οσφυν και το στεαρ το επι της κοιλιας και τον λοβον του ηπατος και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων και τον βραχιονα τον δεξιον

26

και απο του κανου της τελειωσεως του οντος εναντι κυριου ελαβεν αρτον ενα αζυµον και αρτον εξ ελαιου ενα και λαγανον εν και επεθηκεν επι το στεαρ και τον βραχιονα τον
δεξιον

27

και επεθηκεν απαντα επι τας χειρας ααρων και επι τας χειρας των υιων αυτου και ανηνεγκεν αυτα αφαιρεµα εναντι κυριου

28

και ελαβεν µωυσης απο των χειρων αυτων και ανηνεγκεν αυτα µωυσης επι το θυσιαστηριον επι το ολοκαυτωµα της τελειωσεως ο εστιν οσµη ευωδιας καρπωµα εστιν τω κυ
ριω

29

και λαβων µωυσης το στηθυνιον αφειλεν αυτο επιθεµα εναντι κυριου απο του κριου της τελειωσεως και εγενετο µωυση εν µεριδι καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση

30

και ελαβεν µωυσης απο του ελαιου της χρισεως και απο του αιµατος του επι του θυσιαστηριου και προσερρανεν επι ααρων και τας στολας αυτου και τους υιους αυτου και τα
ς στολας των υιων αυτου µετ' αυτου και ηγιασεν ααρων και τας στολας αυτου και τους υιους αυτου και τας στολας των υιων αυτου µετ' αυτου
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31

και ειπεν µωυσης προς ααρων και τους υιους αυτου εψησατε τα κρεα εν τη αυλη της σκηνης του µαρτυριου εν τοπω αγιω και εκει φαγεσθε αυτα και τους αρτους τους εν τω
κανω της τελειωσεως ον τροπον συντετακται µοι λεγων ααρων και οι υιοι αυτου φαγονται αυτα

32

και το καταλειφθεν των κρεων και των αρτων εν πυρι κατακαυθησεται

33

και απο της θυρας της σκηνης του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε επτα ηµερας εως ηµερα πληρωθη ηµερα τελειωσεως υµων επτα γαρ ηµερας τελειωσει τας χειρας υµων

34

καθαπερ εποιησεν εν τη ηµερα ταυτη ενετειλατο κυριος του ποιησαι ωστε εξιλασασθαι περι υµων

35

και επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου καθησεσθε επτα ηµερας ηµεραν και νυκτα φυλαξεσθε τα φυλαγµατα κυριου ινα µη αποθανητε ουτως γαρ ενετειλατο µοι κυριος
ο θεος

36

και εποιησεν ααρων και οι υιοι αυτου παντας τους λογους ους συνεταξεν κυριος τω µωυση

1

και εγενηθη τη ηµερα τη ογδοη εκαλεσεν µωυσης ααρων και τους υιους αυτου και την γερουσιαν ισραηλ

2

και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε σεαυτω µοσχαριον εκ βοων περι αµαρτιας και κριον εις ολοκαυτωµα αµωµα και προσενεγκε αυτα εναντι κυριου

3

και τη γερουσια ισραηλ λαλησον λεγων λαβετε χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας και µοσχαριον και αµνον ενιαυσιον εις ολοκαρπωσιν αµωµα

4

και µοσχον και κριον εις θυσιαν σωτηριου εναντι κυριου και σεµιδαλιν πεφυραµενην εν ελαιω οτι σηµερον κυριος οφθησεται εν υµιν

5

και ελαβον καθο ενετειλατο µωυσης απεναντι της σκηνης του µαρτυριου και προσηλθεν πασα συναγωγη και εστησαν εναντι κυριου

6

και ειπεν µωυσης τουτο το ρηµα ο ειπεν κυριος ποιησατε και οφθησεται εν υµιν δοξα κυριου

7

και ειπεν µωυσης τω ααρων προσελθε προς το θυσιαστηριον και ποιησον το περι της αµαρτιας σου και το ολοκαυτωµα σου και εξιλασαι περι σεαυτου και του οικου σου και
ποιησον τα δωρα του λαου και εξιλασαι περι αυτων καθαπερ ενετειλατο κυριος τω µωυση

8

και προσηλθεν ααρων προς το θυσιαστηριον και εσφαξεν το µοσχαριον το περι της αµαρτιας

9

και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προς αυτον και εβαψεν τον δακτυλον εις το αιµα και επεθηκεν επι τα κερατα του θυσιαστηριου και το αιµα εξεχεεν επι την βασιν του
θυσιαστηριου

10

και το στεαρ και τους νεφρους και τον λοβον του ηπατος του περι της αµαρτιας ανηνεγκεν επι το θυσιαστηριον ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση

11

και τα κρεα και την βυρσαν κατεκαυσεν αυτα πυρι εξω της παρεµβολης

12

και εσφαξεν το ολοκαυτωµα και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προς αυτον και προσεχεεν επι το θυσιαστηριον κυκλω

13

και το ολοκαυτωµα προσηνεγκαν αυτω κατα µελη αυτα και την κεφαλην και επεθηκεν επι το θυσιαστηριον

14

και επλυνεν την κοιλιαν και τους ποδας υδατι και επεθηκεν επι το ολοκαυτωµα επι το θυσιαστηριον

15

και προσηνεγκαν το δωρον του λαου και ελαβεν τον χιµαρον τον περι της αµαρτιας του λαου και εσφαξεν αυτο καθα και το πρωτον

16

και προσηνεγκεν το ολοκαυτωµα και εποιησεν αυτο ως καθηκει

17

και προσηνεγκεν την θυσιαν και επλησεν τας χειρας απ' αυτης και επεθηκεν επι το θυσιαστηριον χωρις του ολοκαυτωµατος του πρωινου

18

και εσφαξεν τον µοσχον και τον κριον της θυσιας του σωτηριου της του λαου και προσηνεγκαν οι υιοι ααρων το αιµα προς αυτον και προσεχεεν προς το θυσιαστηριον κυκλω

19

και το στεαρ το απο του µοσχου και του κριου την οσφην και το στεαρ το κατακαλυπτον επι της κοιλιας και τους δυο νεφρους και το στεαρ το επ' αυτων και τον λοβον τον ε
πι του ηπατος

20

και επεθηκεν τα στεατα επι τα στηθυνια και ανηνεγκαν τα στεατα επι το θυσιαστηριον

21

και το στηθυνιον και τον βραχιονα τον δεξιον αφειλεν ααρων αφαιρεµα εναντι κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

22

και εξαρας ααρων τας χειρας επι τον λαον ευλογησεν αυτους και κατεβη ποιησας το περι της αµαρτιας και τα ολοκαυτωµατα και τα του σωτηριου

23

και εισηλθεν µωυσης και ααρων εις την σκηνην του µαρτυριου και εξελθοντες ευλογησαν παντα τον λαον και ωφθη η δοξα κυριου παντι τω λαω

24

και εξηλθεν πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν τα επι του θυσιαστηριου τα τε ολοκαυτωµατα και τα στεατα και ειδεν πας ο λαος και εξεστη και επεσαν επι προσωπον
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1

και λαβοντες οι δυο υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ εκαστος το πυρειον αυτου επεθηκαν επ' αυτο πυρ και επεβαλον επ' αυτο θυµιαµα και προσηνεγκαν εναντι κυριου πυρ αλλο
τριον ο ου προσεταξεν κυριος αυτοις

2

και εξηλθεν πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν αυτους και απεθανον εναντι κυριου

3

και ειπεν µωυσης προς ααρων τουτο εστιν ο ειπεν κυριος λεγων εν τοις εγγιζουσιν µοι αγιασθησοµαι και εν παση τη συναγωγη δοξασθησοµαι και κατενυχθη ααρων

4

και εκαλεσεν µωυσης τον µισαδαι και τον ελισαφαν υιους οζιηλ υιους του αδελφου του πατρος ααρων και ειπεν αυτοις προσελθατε και αρατε τους αδελφους υµων εκ προσω
που των αγιων εξω της παρεµβολης

5

και προσηλθον και ηραν εν τοις χιτωσιν αυτων εξω της παρεµβολης ον τροπον ειπεν µωυσης

6

και ειπεν µωυσης προς ααρων και ελεαζαρ και ιθαµαρ τους υιους αυτου τους καταλελειµµενους την κεφαλην υµων ουκ αποκιδαρωσετε και τα ιµατια υµων ου διαρρηξετε ιν
α µη αποθανητε και επι πασαν την συναγωγην εσται θυµος οι αδελφοι υµων πας ο οικος ισραηλ κλαυσονται τον εµπυρισµον ον ενεπυρισθησαν υπο κυριου

7

και απο της θυρας της σκηνης του µαρτυριου ουκ εξελευσεσθε ινα µη αποθανητε το γαρ ελαιον της χρισεως το παρα κυριου εφ' υµιν και εποιησαν κατα το ρηµα µωυση

8

και ελαλησεν κυριος τω ααρων λεγων

9

οινον και σικερα ου πιεσθε συ και οι υιοι σου µετα σου ηνικα αν εισπορευησθε εις την σκηνην του µαρτυριου η προσπορευοµενων υµων προς το θυσιαστηριον και ου µη απο
θανητε νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων

10

διαστειλαι ανα µεσον των αγιων και των βεβηλων και ανα µεσον των ακαθαρτων και των καθαρων

11

και συµβιβασεις τους υιους ισραηλ παντα τα νοµιµα α ελαλησεν κυριος προς αυτους δια χειρος µωυση

12

και ειπεν µωυσης προς ααρων και προς ελεαζαρ και ιθαµαρ τους υιους ααρων τους καταλειφθεντας λαβετε την θυσιαν την καταλειφθεισαν απο των καρπωµατων κυριου και
φαγεσθε αζυµα παρα το θυσιαστηριον αγια αγιων εστιν

13

και φαγεσθε αυτην εν τοπω αγιω νοµιµον γαρ σοι εστιν και νοµιµον τοις υιοις σου τουτο απο των καρπωµατων κυριου ουτω γαρ εντεταλται µοι

14

και το στηθυνιον του αφορισµατος και τον βραχιονα του αφαιρεµατος φαγεσθε εν τοπω αγιω συ και οι υιοι σου και ο οικος σου µετα σου νοµιµον γαρ σοι και νοµιµον τοις υι
οις σου εδοθη απο των θυσιων του σωτηριου των υιων ισραηλ

15

τον βραχιονα του αφαιρεµατος και το στηθυνιον του αφορισµατος επι των καρπωµατων των στεατων προσοισουσιν αφορισµα αφορισαι εναντι κυριου και εσται σοι και τοις
υιοις σου και ταις θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

16

και τον χιµαρον τον περι της αµαρτιας ζητων εξεζητησεν µωυσης και οδε ενεπεπυριστο και εθυµωθη µωυσης επι ελεαζαρ και ιθαµαρ τους υιους ααρων τους καταλελειµµενο
υς λεγων

17

δια τι ουκ εφαγετε το περι της αµαρτιας εν τοπω αγιω οτι γαρ αγια αγιων εστιν τουτο εδωκεν υµιν φαγειν ινα αφελητε την αµαρτιαν της συναγωγης και εξιλασησθε περι αυτ
ων εναντι κυριου

18

ου γαρ εισηχθη του αιµατος αυτου εις το αγιον κατα προσωπον εσω φαγεσθε αυτο εν τοπω αγιω ον τροπον µοι συνεταξεν κυριος

19

και ελαλησεν ααρων προς µωυσην λεγων ει σηµερον προσαγειοχασιν τα περι της αµαρτιας αυτων και τα ολοκαυτωµατα αυτων εναντι κυριου και συµβεβηκεν µοι ταυτα και
φαγοµαι τα περι της αµαρτιας σηµερον µη αρεστον εσται κυριω

20

και ηκουσεν µωυσης και ηρεσεν αυτω

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

λαλησατε τοις υιοις ισραηλ λεγοντες ταυτα τα κτηνη α φαγεσθε απο παντων των κτηνων των επι της γης

3

παν κτηνος διχηλουν οπλην και ονυχιστηρας ονυχιζον δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοις κτηνεσιν ταυτα φαγεσθε

4

πλην απο τουτων ου φαγεσθε απο των αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τας οπλας και ονυχιζοντων ονυχιστηρας τον καµηλον οτι αναγει µηρυκισµον τουτο ο
πλην δε ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν

5

και τον δασυποδα οτι αναγει µηρυκισµον τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν

6

και τον χοιρογρυλλιον οτι αναγει µηρυκισµον τουτο και οπλην ου διχηλει ακαθαρτον τουτο υµιν
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7

και τον υν οτι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζει ονυχας οπλης και τουτο ουκ αναγει µηρυκισµον ακαθαρτον τουτο υµιν

8

απο των κρεων αυτων ου φαγεσθε και των θνησιµαιων αυτων ουχ αψεσθε ακαθαρτα ταυτα υµιν

9

και ταυτα α φαγεσθε απο παντων των εν τοις υδασιν παντα οσα εστιν αυτοις πτερυγια και λεπιδες εν τοις υδασιν και εν ταις θαλασσαις και εν τοις χειµαρροις ταυτα φαγεσθε

10

και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια ουδε λεπιδες εν τω υδατι η εν ταις θαλασσαις και εν τοις χειµαρροις απο παντων ων ερευγεται τα υδατα και απο πασης ψυχης ζωση
ς της εν τω υδατι βδελυγµα εστιν

11

και βδελυγµατα εσονται υµιν απο των κρεων αυτων ουκ εδεσθε και τα θνησιµαια αυτων βδελυξεσθε

12

και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια και λεπιδες των εν τω υδατι βδελυγµα τουτο εστιν υµιν

13

και ταυτα βδελυξεσθε απο των πετεινων και ου βρωθησεται βδελυγµα εστιν τον αετον και τον γρυπα και τον αλιαιετον

14

και τον γυπα και ικτινα και τα οµοια αυτω

15

και κορακα και τα οµοια αυτω

16

και στρουθον και γλαυκα και λαρον και τα οµοια αυτω και ιερακα και τα οµοια αυτω

17

και νυκτικορακα και καταρρακτην και ιβιν

18

και πορφυριωνα και πελεκανα και κυκνον

19

και γλαυκα και ερωδιον και χαραδριον και τα οµοια αυτω και εποπα και νυκτεριδα

20

και παντα τα ερπετα των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα βδελυγµατα εστιν υµιν

21

αλλα ταυτα φαγεσθε απο των ερπετων των πετεινων α πορευεται επι τεσσαρα α εχει σκελη ανωτερον των ποδων αυτου πηδαν εν αυτοις επι της γης

22

και ταυτα φαγεσθε απ' αυτων τον βρουχον και τα οµοια αυτω και τον αττακην και τα οµοια αυτω και την ακριδα και τα οµοια αυτη και τον οφιοµαχην και τα οµοια αυτω

23

παν ερπετον απο των πετεινων οις εστιν τεσσαρες ποδες βδελυγµα εστιν υµιν

24

και εν τουτοις µιανθησεσθε πας ο απτοµενος των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτος εσται εως εσπερας

25

και πας ο αιρων των θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

26

εν πασιν τοις κτηνεσιν ο εστιν διχηλουν οπλην και ονυχιστηρας ονυχιζει και µηρυκισµον ου µαρυκαται ακαθαρτα εσονται υµιν πας ο απτοµενος των θνησιµαιων αυτων ακαθ
αρτος εσται εως εσπερας

27

και πας ος πορευεται επι χειρων εν πασι τοις θηριοις α πορευεται επι τεσσαρα ακαθαρτα εσται υµιν πας ο απτοµενος των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτος εσται εως εσπερας

28

και ο αιρων των θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτος εσται εως εσπερας ακαθαρτα ταυτα υµιν εστιν

29

και ταυτα υµιν ακαθαρτα απο των ερπετων των ερποντων επι της γης η γαλη και ο µυς και ο κροκοδειλος ο χερσαιος

30

µυγαλη και χαµαιλεων και καλαβωτης και σαυρα και ασπαλαξ

31

ταυτα ακαθαρτα υµιν απο παντων των ερπετων των επι της γης πας ο απτοµενος αυτων τεθνηκοτων ακαθαρτος εσται εως εσπερας

32

και παν εφ' ο αν επιπεση απ' αυτων τεθνηκοτων αυτων ακαθαρτον εσται απο παντος σκευους ξυλινου η ιµατιου η δερµατος η σακκου παν σκευος ο εαν ποιηθη εργον εν αυτ
ω εις υδωρ βαφησεται και ακαθαρτον εσται εως εσπερας και καθαρον εσται

33

και παν σκευος οστρακινον εις ο εαν πεση απο τουτων ενδον οσα εαν ενδον η ακαθαρτα εσται και αυτο συντριβησεται

34

και παν βρωµα ο εσθεται εις ο εαν επελθη επ' αυτο υδωρ ακαθαρτον εσται και παν ποτον ο πινεται εν παντι αγγειω ακαθαρτον εσται

35

και παν ο εαν πεση απο των θνησιµαιων αυτων επ' αυτο ακαθαρτον εσται κλιβανοι και κυθροποδες καθαιρεθησονται ακαθαρτα ταυτα εστιν και ακαθαρτα ταυτα υµιν εσοντ
αι

36

πλην πηγων υδατων και λακκου και συναγωγης υδατος εσται καθαρον ο δε απτοµενος των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτος εσται

37

εαν δε επιπεση των θνησιµαιων αυτων επι παν σπερµα σποριµον ο σπαρησεται καθαρον εσται
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38

εαν δε επιχυθη υδωρ επι παν σπερµα και επιπεση των θνησιµαιων αυτων επ' αυτο ακαθαρτον εστιν υµιν

39

εαν δε αποθανη των κτηνων ο εστιν υµιν τουτο φαγειν ο απτοµενος των θνησιµαιων αυτων ακαθαρτος εσται εως εσπερας

40

και ο εσθιων απο των θνησιµαιων τουτων πλυνει τα ιµατια και ακαθαρτος εσται εως εσπερας και ο αιρων απο θνησιµαιων αυτων πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και α
καθαρτος εσται εως εσπερας

41

και παν ερπετον ο ερπει επι της γης βδελυγµα τουτο εσται υµιν ου βρωθησεται

42

και πας ο πορευοµενος επι κοιλιας και πας ο πορευοµενος επι τεσσαρα δια παντος ο πολυπληθει ποσιν εν πασιν τοις ερπετοις τοις ερπουσιν επι της γης ου φαγεσθε αυτο οτι β
δελυγµα υµιν εστιν

43

και ου µη βδελυξητε τας ψυχας υµων εν πασι τοις ερπετοις τοις ερπουσιν επι της γης και ου µιανθησεσθε εν τουτοις και ουκ ακαθαρτοι εσεσθε εν αυτοις

44

οτι εγω ειµι κυριος ο θεος υµων και αγιασθησεσθε και αγιοι εσεσθε οτι αγιος ειµι εγω κυριος ο θεος υµων και ου µιανειτε τας ψυχας υµων εν πασιν τοις ερπετοις τοις κινουµ
ενοις επι της γης

45

οτι εγω ειµι κυριος ο αναγαγων υµας εκ γης αιγυπτου ειναι υµων θεος και εσεσθε αγιοι οτι αγιος ειµι εγω κυριος

46

ουτος ο νοµος περι των κτηνων και των πετεινων και πασης ψυχης της κινουµενης εν τω υδατι και πασης ψυχης ερπουσης επι της γης

47

διαστειλαι ανα µεσον των ακαθαρτων και ανα µεσον των καθαρων και ανα µεσον των ζωογονουντων τα εσθιοµενα και ανα µεσον των ζωογονουντων τα µη εσθιοµενα

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους γυνη ητις εαν σπερµατισθη και τεκη αρσεν και ακαθαρτος εσται επτα ηµερας κατα τας ηµερας του χωρισµου της αφεδρου
αυτης ακαθαρτος εσται

3

και τη ηµερα τη ογδοη περιτεµει την σαρκα της ακροβυστιας αυτου

4

και τριακοντα ηµερας και τρεις καθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτης παντος αγιου ουχ αψεται και εις το αγιαστηριον ουκ εισελευσεται εως αν πληρωθωσιν αι ηµεραι καθα
ρσεως αυτης

5

εαν δε θηλυ τεκη και ακαθαρτος εσται δις επτα ηµερας κατα την αφεδρον και εξηκοντα ηµερας και εξ καθεσθησεται εν αιµατι ακαθαρτω αυτης

6

και οταν αναπληρωθωσιν αι ηµεραι καθαρσεως αυτης εφ' υιω η επι θυγατρι προσοισει αµνον ενιαυσιον αµωµον εις ολοκαυτωµα και νεοσσον περιστερας η τρυγονα περι αµα
ρτιας επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου προς τον ιερεα

7

και προσοισει εναντι κυριου και εξιλασεται περι αυτης ο ιερευς και καθαριει αυτην απο της πηγης του αιµατος αυτης ουτος ο νοµος της τικτουσης αρσεν η θηλυ

8

εαν δε µη ευρισκη η χειρ αυτης το ικανον εις αµνον και ληµψεται δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων µιαν εις ολοκαυτωµα και µιαν περι αµαρτιας και εξιλασεται περι
αυτης ο ιερευς και καθαρισθησεται

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

ανθρωπω εαν τινι γενηται εν δερµατι χρωτος αυτου ουλη σηµασιας τηλαυγης και γενηται εν δερµατι χρωτος αυτου αφη λεπρας και αχθησεται προς ααρων τον ιερεα η ενα τ
ων υιων αυτου των ιερεων

3

και οψεται ο ιερευς την αφην εν δερµατι του χρωτος αυτου και η θριξ εν τη αφη µεταβαλη λευκη και η οψις της αφης ταπεινη απο του δερµατος του χρωτος αφη λεπρας εστ
ιν και οψεται ο ιερευς και µιανει αυτον

4

εαν δε τηλαυγης λευκη η εν τω δερµατι του χρωτος και ταπεινη µη η η οψις αυτης απο του δερµατος και η θριξ αυτου ου µετεβαλεν τριχα λευκην αυτη δε εστιν αµαυρα και
αφοριει ο ιερευς την αφην επτα ηµερας

5

και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου η αφη µενει εναντιον αυτου ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι και αφοριει αυτον ο ιερευς επτα ηµερας το δευτερ
ον

6

και οψεται αυτον ο ιερευς τη ηµερα τη εβδοµη το δευτερον και ιδου αµαυρα η αφη ου µετεπεσεν η αφη εν τω δερµατι καθαριει αυτον ο ιερευς σηµασια γαρ εστιν και πλυναµ
ενος τα ιµατια καθαρος εσται

7

εαν δε µεταβαλουσα µεταπεση η σηµασια εν τω δερµατι µετα το ιδειν αυτον τον ιερεα του καθαρισαι αυτον και οφθησεται το δευτερον τω ιερει
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8

και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου µετεπεσεν η σηµασια εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευς λεπρα εστιν

9

και αφη λεπρας εαν γενηται εν ανθρωπω και ηξει προς τον ιερεα

10

και οψεται ο ιερευς και ιδου ουλη λευκη εν τω δερµατι και αυτη µετεβαλεν τριχα λευκην και απο του υγιους της σαρκος της ζωσης εν τη ουλη

11

λεπρα παλαιουµενη εστιν εν τω δερµατι του χρωτος εστιν και µιανει αυτον ο ιερευς και αφοριει αυτον οτι ακαθαρτος εστιν

12

εαν δε εξανθουσα εξανθηση η λεπρα εν τω δερµατι και καλυψη η λεπρα παν το δερµα της αφης απο κεφαλης εως ποδων καθ' ολην την ορασιν του ιερεως

13

και οψεται ο ιερευς και ιδου εκαλυψεν η λεπρα παν το δερµα του χρωτος και καθαριει αυτον ο ιερευς την αφην οτι παν µετεβαλεν λευκον καθαρον εστιν

14

και η αν ηµερα οφθη εν αυτω χρως ζων µιανθησεται

15

και οψεται ο ιερευς τον χρωτα τον υγιη και µιανει αυτον ο χρως ο υγιης οτι ακαθαρτος εστιν λεπρα εστιν

16

εαν δε αποκαταστη ο χρως ο υγιης και µεταβαλη λευκη και ελευσεται προς τον ιερεα

17

και οψεται ο ιερευς και ιδου µετεβαλεν η αφη εις το λευκον και καθαριει ο ιερευς την αφην καθαρος εστιν

18

και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου ελκος και υγιασθη

19

και γενηται εν τω τοπω του ελκους ουλη λευκη η τηλαυγης λευκαινουσα η πυρριζουσα και οφθησεται τω ιερει

20

και οψεται ο ιερευς και ιδου η οψις ταπεινοτερα του δερµατος και η θριξ αυτης µετεβαλεν εις λευκην και µιανει αυτον ο ιερευς λεπρα εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν

21

εαν δε ιδη ο ιερευς και ιδου ουκ εστιν εν αυτω θριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερµατος του χρωτος και αυτη η αµαυρα αφοριει αυτον ο ιερευς επτα ηµερας

22

εαν δε διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευς αφη λεπρας εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν

23

εαν δε κατα χωραν µεινη το τηλαυγηµα και µη διαχεηται ουλη του ελκους εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευς

24

και σαρξ εαν γενηται εν τω δερµατι αυτου κατακαυµα πυρος και γενηται εν τω δερµατι αυτου το υγιασθεν του κατακαυµατος αυγαζον τηλαυγες λευκον υποπυρριζον η εκλευ
κον

25

και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου µετεβαλεν θριξ λευκη εις το αυγαζον και η οψις αυτου ταπεινη απο του δερµατος λεπρα εστιν εν τω κατακαυµατι εξηνθησεν και µιανει αυ
τον ο ιερευς αφη λεπρας εστιν

26

εαν δε ιδη ο ιερευς και ιδου ουκ εστιν εν τω αυγαζοντι θριξ λευκη και ταπεινον µη η απο του δερµατος αυτο δε αµαυρον και αφοριει αυτον ο ιερευς επτα ηµερας

27

και οψεται αυτον ο ιερευς τη ηµερα τη εβδοµη εαν δε διαχυσει διαχεηται εν τω δερµατι και µιανει αυτον ο ιερευς αφη λεπρας εστιν εν τω ελκει εξηνθησεν

28

εαν δε κατα χωραν µεινη το αυγαζον και µη διαχυθη εν τω δερµατι αυτη δε η αµαυρα η ουλη του κατακαυµατος εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευς ο γαρ χαρακτηρ του κατα
καυµατος εστιν

29

και ανδρι και γυναικι εαν γενηται εν αυτοις αφη λεπρας εν τη κεφαλη η εν τω πωγωνι

30

και οψεται ο ιερευς την αφην και ιδου η οψις αυτης εγκοιλοτερα του δερµατος εν αυτη δε θριξ ξανθιζουσα λεπτη και µιανει αυτον ο ιερευς θραυσµα εστιν λεπρα της κεφαλη
ς η λεπρα του πωγωνος εστιν

31

και εαν ιδη ο ιερευς την αφην του θραυσµατος και ιδου ουχ η οψις εγκοιλοτερα του δερµατος και θριξ ξανθιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και αφοριει ο ιερευς την αφην του θραυ
σµατος επτα ηµερας

32

και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου ου διεχυθη το θραυσµα και θριξ ξανθιζουσα ουκ εστιν εν αυτη και η οψις του θραυσµατος ουκ εστιν κοιλη απο το
υ δερµατος

33

και ξυρηθησεται το δερµα το δε θραυσµα ου ξυρηθησεται και αφοριει ο ιερευς το θραυσµα επτα ηµερας το δευτερον

34

και οψεται ο ιερευς το θραυσµα τη ηµερα τη εβδοµη και ιδου ου διεχυθη το θραυσµα εν τω δερµατι µετα το ξυρηθηναι αυτον και η οψις του θραυσµατος ουκ εστιν κοιλη απ
ο του δερµατος και καθαριει αυτον ο ιερευς και πλυναµενος τα ιµατια καθαρος εσται

35

εαν δε διαχυσει διαχεηται το θραυσµα εν τω δερµατι µετα το καθαρισθηναι αυτον

36

και οψεται ο ιερευς και ιδου διακεχυται το θραυσµα εν τω δερµατι ουκ επισκεψεται ο ιερευς περι της τριχος της ξανθης οτι ακαθαρτος εστιν
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37

εαν δε ενωπιον µεινη το θραυσµα επι χωρας και θριξ µελαινα ανατειλη εν αυτω υγιακεν το θραυσµα καθαρος εστιν και καθαριει αυτον ο ιερευς

38

και ανδρι η γυναικι εαν γενηται εν δερµατι της σαρκος αυτου αυγασµατα αυγαζοντα λευκαθιζοντα

39

και οψεται ο ιερευς και ιδου εν δερµατι της σαρκος αυτου αυγασµατα αυγαζοντα λευκαθιζοντα αλφος εστιν καθαρος εστιν εξανθει εν τω δερµατι της σαρκος αυτου καθαρος
εστιν

40

εαν δε τινι µαδηση η κεφαλη αυτου φαλακρος εστιν καθαρος εστιν

41

εαν δε κατα προσωπον µαδηση η κεφαλη αυτου αναφαλαντος εστιν καθαρος εστιν

42

εαν δε γενηται εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου αφη λευκη η πυρριζουσα λεπρα εστιν εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου

43

και οψεται αυτον ο ιερευς και ιδου η οψις της αφης λευκη πυρριζουσα εν τω φαλακρωµατι αυτου η εν τω αναφαλαντωµατι αυτου ως ειδος λεπρας εν δερµατι της σαρκος αυ
του

44

ανθρωπος λεπρος εστιν µιανσει µιανει αυτον ο ιερευς εν τη κεφαλη αυτου η αφη αυτου

45

και ο λεπρος εν ω εστιν η αφη τα ιµατια αυτου εστω παραλελυµενα και η κεφαλη αυτου ακατακαλυπτος και περι το στοµα αυτου περιβαλεσθω και ακαθαρτος κεκλησεται

46

πασας τας ηµερας οσας αν η επ' αυτου η αφη ακαθαρτος ων ακαθαρτος εσται κεχωρισµενος καθησεται εξω της παρεµβολης εσται αυτου η διατριβη

47

και ιµατιω εαν γενηται εν αυτω αφη λεπρας εν ιµατιω ερεω η εν ιµατιω στιππυινω

48

η εν στηµονι η εν κροκη η εν τοις λινοις η εν τοις ερεοις η εν δερµατι η εν παντι εργασιµω δερµατι

49

και γενηται η αφη χλωριζουσα η πυρριζουσα εν τω δερµατι η εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει εργασιµω δερµατος αφη λεπρας εστιν και δειξει
τω ιερει

50

και οψεται ο ιερευς την αφην και αφοριει ο ιερευς την αφην επτα ηµερας

51

και οψεται ο ιερευς την αφην τη ηµερα τη εβδοµη εαν δε διαχεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν τω δερµατι κατα παντα οσα αν ποιηθη δερµατα ε
ν τη εργασια λεπρα εµµονος εστιν η αφη ακαθαρτος εστιν

52

κατακαυσει το ιµατιον η τον στηµονα η την κροκην εν τοις ερεοις η εν τοις λινοις η εν παντι σκευει δερµατινω εν ω εαν η εν αυτω η αφη οτι λεπρα εµµονος εστιν εν πυρι κατ
ακαυθησεται

53

εαν δε ιδη ο ιερευς και µη διαχεηται η αφη εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω

54

και συνταξει ο ιερευς και πλυνει εφ' ου εαν η επ' αυτου η αφη και αφοριει ο ιερευς την αφην επτα ηµερας το δευτερον

55

και οψεται ο ιερευς µετα το πλυθηναι αυτο την αφην και ηδε µη µετεβαλεν την οψιν η αφη και η αφη ου διαχειται ακαθαρτον εστιν εν πυρι κατακαυθησεται εστηρισται εν τ
ω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη

56

και εαν ιδη ο ιερευς και η αµαυρα η αφη µετα το πλυθηναι αυτο απορρηξει αυτο απο του ιµατιου η απο του δερµατος η απο του στηµονος η απο της κροκης

57

εαν δε οφθη ετι εν τω ιµατιω η εν τω στηµονι η εν τη κροκη η εν παντι σκευει δερµατινω λεπρα εξανθουσα εστιν εν πυρι κατακαυθησεται εν ω εστιν η αφη

58

και το ιµατιον η ο στηµων η η κροκη η παν σκευος δερµατινον ο πλυθησεται και αποστησεται απ' αυτου η αφη και πλυθησεται το δευτερον και καθαρον εσται

59

ουτος ο νοµος αφης λεπρας ιµατιου ερεου η στιππυινου η στηµονος η κροκης η παντος σκευους δερµατινου εις το καθαρισαι αυτο η µιαναι αυτο

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

ουτος ο νοµος του λεπρου η αν ηµερα καθαρισθη και προσαχθησεται προς τον ιερεα

3

και εξελευσεται ο ιερευς εξω της παρεµβολης και οψεται ο ιερευς και ιδου ιαται η αφη της λεπρας απο του λεπρου

4

και προσταξει ο ιερευς και ληµψονται τω κεκαθαρισµενω δυο ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον

5

και προσταξει ο ιερευς και σφαξουσιν το ορνιθιον το εν εις αγγειον οστρακινον εφ' υδατι ζωντι

6

και το ορνιθιον το ζων ληµψεται αυτο και το ξυλον το κεδρινον και το κλωστον κοκκινον και τον υσσωπον και βαψει αυτα και το ορνιθιον το ζων εις το αιµα του ορνιθιου το
υ σφαγεντος εφ' υδατι ζωντι
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7

και περιρρανει επι τον καθαρισθεντα απο της λεπρας επτακις και καθαρος εσται και εξαποστελει το ορνιθιον το ζων εις το πεδιον

8

και πλυνει ο καθαρισθεις τα ιµατια αυτου και ξυρηθησεται αυτου πασαν την τριχα και λουσεται εν υδατι και καθαρος εσται και µετα ταυτα εισελευσεται εις την παρεµβολη
ν και διατριψει εξω του οικου αυτου επτα ηµερας

9

και εσται τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηθησεται πασαν την τριχα αυτου την κεφαλην αυτου και τον πωγωνα και τας οφρυας και πασαν την τριχα αυτου ξυρηθησεται και πλυνει τ
α ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και καθαρος εσται

10

και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται δυο αµνους ενιαυσιους αµωµους και προβατον ενιαυσιον αµωµον και τρια δεκατα σεµιδαλεως εις θυσιαν πεφυραµενης εν ελαιω και κοτυλη
ν ελαιου µιαν

11

και στησει ο ιερευς ο καθαριζων τον ανθρωπον τον καθαριζοµενον και ταυτα εναντι κυριου επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

12

και ληµψεται ο ιερευς τον αµνον τον ενα και προσαξει αυτον της πληµµελειας και την κοτυλην του ελαιου και αφοριει αυτο αφορισµα εναντι κυριου

13

και σφαξουσιν τον αµνον εν τοπω ου σφαζουσιν τα ολοκαυτωµατα και τα περι αµαρτιας εν τοπω αγιω εστιν γαρ το περι αµαρτιας ωσπερ το της πληµµελειας εστιν τω ιερει α
για αγιων εστιν

14

και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του της πληµµελειας και επιθησει ο ιερευς επι τον λοβον του ωτος του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον της χειρος της δεξι
ας και επι το ακρον του ποδος του δεξιου

15

και λαβων ο ιερευς απο της κοτυλης του ελαιου επιχεει επι την χειρα του ιερεως την αριστεραν

16

και βαψει τον δακτυλον τον δεξιον απο του ελαιου του οντος επι της χειρος της αριστερας και ρανει επτακις τω δακτυλω εναντι κυριου

17

το δε καταλειφθεν ελαιον το ον εν τη χειρι επιθησει ο ιερευς επι τον λοβον του ωτος του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον της χειρος της δεξιας και επι το ακρον το
υ ποδος του δεξιου επι τον τοπον του αιµατος του της πληµµελειας

18

το δε καταλειφθεν ελαιον το επι της χειρος του ιερεως επιθησει ο ιερευς επι την κεφαλην του καθαρισθεντος και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εναντι κυριου

19

και ποιησει ο ιερευς το περι της αµαρτιας και εξιλασεται ο ιερευς περι του ακαθαρτου του καθαριζοµενου απο της αµαρτιας αυτου και µετα τουτο σφαξει ο ιερευς το ολοκαυ
τωµα

20

και ανοισει ο ιερευς το ολοκαυτωµα και την θυσιαν επι το θυσιαστηριον εναντι κυριου και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς και καθαρισθησεται

21

εαν δε πενηται και η χειρ αυτου µη ευρισκη ληµψεται αµνον ενα εις ο επληµµελησεν εις αφαιρεµα ωστε εξιλασασθαι περι αυτου και δεκατον σεµιδαλεως πεφυραµενης εν ελ
αιω εις θυσιαν και κοτυλην ελαιου µιαν

22

και δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων οσα ευρεν η χειρ αυτου και εσται η µια περι αµαρτιας και η µια εις ολοκαυτωµα

23

και προσοισει αυτα τη ηµερα τη ογδοη εις το καθαρισαι αυτον προς τον ιερεα επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου εναντι κυριου

24

και λαβων ο ιερευς τον αµνον της πληµµελειας και την κοτυλην του ελαιου επιθησει αυτα επιθεµα εναντι κυριου

25

και σφαξει τον αµνον της πληµµελειας και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του της πληµµελειας και επιθησει επι τον λοβον του ωτος του καθαριζοµενου του δεξιου και ε
πι το ακρον της χειρος της δεξιας και επι το ακρον του ποδος του δεξιου

26

και απο του ελαιου επιχεει ο ιερευς επι την χειρα του ιερεως την αριστεραν

27

και ρανει ο ιερευς τω δακτυλω τω δεξιω απο του ελαιου του εν τη χειρι αυτου τη αριστερα επτακις εναντι κυριου

28

και επιθησει ο ιερευς απο του ελαιου του επι της χειρος αυτου επι τον λοβον του ωτος του καθαριζοµενου του δεξιου και επι το ακρον της χειρος αυτου της δεξιας και επι το
ακρον του ποδος αυτου του δεξιου επι τον τοπον του αιµατος του της πληµµελειας

29

το δε καταλειφθεν απο του ελαιου το ον επι της χειρος του ιερεως επιθησει επι την κεφαλην του καθαρισθεντος και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εναντι κυριου

30

και ποιησει µιαν των τρυγονων η απο των νεοσσων των περιστερων καθοτι ευρεν αυτου η χειρ

31

την µιαν περι αµαρτιας και την µιαν εις ολοκαυτωµα συν τη θυσια και εξιλασεται ο ιερευς περι του καθαριζοµενου εναντι κυριου

32

ουτος ο νοµος εν ω εστιν η αφη της λεπρας και του µη ευρισκοντος τη χειρι εις τον καθαρισµον αυτου

33

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων
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34

ως αν εισελθητε εις την γην των χαναναιων ην εγω διδωµι υµιν εν κτησει και δωσω αφην λεπρας εν ταις οικιαις της γης της εγκτητου υµιν

35

και ηξει τινος αυτου η οικια και αναγγελει τω ιερει λεγων ωσπερ αφη εωραται µου εν τη οικια

36

και προσταξει ο ιερευς αποσκευασαι την οικιαν προ του εισελθοντα ιδειν τον ιερεα την αφην και ου µη ακαθαρτα γενηται οσα εαν η εν τη οικια και µετα ταυτα εισελευσεται
ο ιερευς καταµαθειν την οικιαν

37

και οψεται την αφην εν τοις τοιχοις της οικιας κοιλαδας χλωριζουσας η πυρριζουσας και η οψις αυτων ταπεινοτερα των τοιχων

38

και εξελθων ο ιερευς εκ της οικιας επι την θυραν της οικιας και αφοριει ο ιερευς την οικιαν επτα ηµερας

39

και επανηξει ο ιερευς τη ηµερα τη εβδοµη και οψεται την οικιαν και ιδου ου διεχυθη η αφη εν τοις τοιχοις της οικιας

40

και προσταξει ο ιερευς και εξελουσιν τους λιθους εν οις εστιν η αφη και εκβαλουσιν αυτους εξω της πολεως εις τοπον ακαθαρτον

41

και αποξυσουσιν την οικιαν εσωθεν κυκλω και εκχεουσιν τον χουν εξω της πολεως εις τοπον ακαθαρτον

42

και ληµψονται λιθους απεξυσµενους ετερους και αντιθησουσιν αντι των λιθων και χουν ετερον ληµψονται και εξαλειψουσιν την οικιαν

43

εαν δε επελθη παλιν αφη και ανατειλη εν τη οικια µετα το εξελειν τους λιθους και µετα το αποξυσθηναι την οικιαν και µετα το εξαλειφθηναι

44

και εισελευσεται ο ιερευς και οψεται ει διακεχυται η αφη εν τη οικια λεπρα εµµονος εστιν εν τη οικια ακαθαρτος εστιν

45

και καθελουσιν την οικιαν και τα ξυλα αυτης και τους λιθους αυτης και παντα τον χουν εξοισουσιν εξω της πολεως εις τοπον ακαθαρτον

46

και ο εισπορευοµενος εις την οικιαν πασας τας ηµερας ας αφωρισµενη εστιν ακαθαρτος εσται εως εσπερας

47

και ο κοιµωµενος εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθαρτος εσται εως εσπερας και ο εσθων εν τη οικια πλυνει τα ιµατια αυτου και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

48

εαν δε παραγενοµενος εισελθη ο ιερευς και ιδη και ιδου διαχυσει ου διαχειται η αφη εν τη οικια µετα το εξαλειφθηναι την οικιαν και καθαριει ο ιερευς την οικιαν οτι ιαθη η
αφη

49

και ληµψεται αφαγνισαι την οικιαν δυο ορνιθια ζωντα καθαρα και ξυλον κεδρινον και κεκλωσµενον κοκκινον και υσσωπον

50

και σφαξει το ορνιθιον το εν εις σκευος οστρακινον εφ' υδατι ζωντι

51

και ληµψεται το ξυλον το κεδρινον και το κεκλωσµενον κοκκινον και τον υσσωπον και το ορνιθιον το ζων και βαψει αυτο εις το αιµα του ορνιθιου του εσφαγµενου εφ' υδατι
ζωντι και περιρρανει εν αυτοις επι την οικιαν επτακις

52

και αφαγνιει την οικιαν εν τω αιµατι του ορνιθιου και εν τω υδατι τω ζωντι και εν τω ορνιθιω τω ζωντι και εν τω ξυλω τω κεδρινω και εν τω υσσωπω και εν τω κεκλωσµεν
ω κοκκινω

53

και εξαποστελει το ορνιθιον το ζων εξω της πολεως εις το πεδιον και εξιλασεται περι της οικιας και καθαρα εσται

54

ουτος ο νοµος κατα πασαν αφην λεπρας και θραυσµατος

55

και της λεπρας ιµατιου και οικιας

56

και ουλης και σηµασιας και του αυγαζοντος

57

και του εξηγησασθαι η ηµερα ακαθαρτον και η ηµερα καθαρισθησεται ουτος ο νοµος της λεπρας

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις αυτοις ανδρι ανδρι ω εαν γενηται ρυσις εκ του σωµατος αυτου η ρυσις αυτου ακαθαρτος εστιν

3

και ουτος ο νοµος της ακαθαρσιας αυτου ρεων γονον εκ σωµατος αυτου εκ της ρυσεως ης συνεστηκεν το σωµα αυτου δια της ρυσεως αυτη η ακαθαρσια αυτου εν αυτω πασ
αι αι ηµεραι ρυσεως σωµατος αυτου η συνεστηκεν το σωµα αυτου δια της ρυσεως ακαθαρσια αυτου εστιν

4

πασα κοιτη εφ' η εαν κοιµηθη επ' αυτης ο γονορρυης ακαθαρτος εστιν και παν σκευος εφ' ο εαν καθιση επ' αυτο ο γονορρυης ακαθαρτον εσται

5

και ανθρωπος ος αν αψηται της κοιτης αυτου πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

6

και ο καθηµενος επι του σκευους εφ' ο εαν καθιση ο γονορρυης πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας
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7

και ο απτοµενος του χρωτος του γονορρυους πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

8

εαν δε προσσιελιση ο γονορρυης επι τον καθαρον πλυνει τα ιµατια και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

9

και παν επισαγµα ονου εφ' ο αν επιβη επ' αυτο ο γονορρυης ακαθαρτον εσται εως εσπερας

10

και πας ο απτοµενος οσα εαν η υποκατω αυτου ακαθαρτος εσται εως εσπερας και ο αιρων αυτα πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

11

και οσων εαν αψηται ο γονορρυης και τας χειρας ου νενιπται πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

12

και σκευος οστρακινον ου αν αψηται ο γονορρυης συντριβησεται και σκευος ξυλινον νιφησεται υδατι και καθαρον εσται

13

εαν δε καθαρισθη ο γονορρυης εκ της ρυσεως αυτου και εξαριθµησεται αυτω επτα ηµερας εις τον καθαρισµον και πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα υδατι και κ
αθαρος εσται

14

και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται εαυτω δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων και οισει αυτα εναντι κυριου επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και δωσει αυτα τω
ιερει

15

και ποιησει αυτα ο ιερευς µιαν περι αµαρτιας και µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εναντι κυριου απο της ρυσεως αυτου

16

και ανθρωπος ω εαν εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατος και λουσεται υδατι παν το σωµα αυτου και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

17

και παν ιµατιον και παν δερµα εφ' ο εαν η επ' αυτο κοιτη σπερµατος και πλυθησεται υδατι και ακαθαρτον εσται εως εσπερας

18

και γυνη εαν κοιµηθη ανηρ µετ' αυτης κοιτην σπερµατος και λουσονται υδατι και ακαθαρτοι εσονται εως εσπερας

19

και γυνη ητις εαν η ρεουσα αιµατι εσται η ρυσις αυτης εν τω σωµατι αυτης επτα ηµερας εσται εν τη αφεδρω αυτης πας ο απτοµενος αυτης ακαθαρτος εσται εως εσπερας

20

και παν εφ' ο αν κοιταζηται επ' αυτο εν τη αφεδρω αυτης ακαθαρτον εσται και παν εφ' ο αν επικαθιση επ' αυτο ακαθαρτον εσται

21

και πας ος εαν αψηται της κοιτης αυτης πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

22

και πας ο απτοµενος παντος σκευους ου εαν καθιση επ' αυτο πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

23

εαν δε εν τη κοιτη αυτης ουσης η επι του σκευους ου εαν καθιση επ' αυτω εν τω απτεσθαι αυτον αυτης ακαθαρτος εσται εως εσπερας

24

εαν δε κοιτη τις κοιµηθη µετ' αυτης και γενηται η ακαθαρσια αυτης επ' αυτω και ακαθαρτος εσται επτα ηµερας και πασα κοιτη εφ' η αν κοιµηθη επ' αυτης ακαθαρτος εστα
ι

25

και γυνη εαν ρεη ρυσει αιµατος ηµερας πλειους ουκ εν καιρω της αφεδρου αυτης εαν και ρεη µετα την αφεδρον αυτης πασαι αι ηµεραι ρυσεως ακαθαρσιας αυτης καθαπερ α
ι ηµεραι της αφεδρου ακαθαρτος εσται

26

και πασαν κοιτην εφ' ην αν κοιµηθη επ' αυτης πασας τας ηµερας της ρυσεως κατα την κοιτην της αφεδρου εσται αυτη και παν σκευος εφ' ο εαν καθιση επ' αυτο ακαθαρτον
εσται κατα την ακαθαρσιαν της αφεδρου

27

πας ο απτοµενος αυτης ακαθαρτος εσται και πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

28

εαν δε καθαρισθη απο της ρυσεως και εξαριθµησεται αυτη επτα ηµερας και µετα ταυτα καθαρισθησεται

29

και τη ηµερα τη ογδοη ληµψεται αυτη δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων και οισει αυτα προς τον ιερεα επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

30

και ποιησει ο ιερευς την µιαν περι αµαρτιας και την µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτης ο ιερευς εναντι κυριου απο ρυσεως ακαθαρσιας αυτης

31

και ευλαβεις ποιησετε τους υιους ισραηλ απο των ακαθαρσιων αυτων και ουκ αποθανουνται δια την ακαθαρσιαν αυτων εν τω µιαινειν αυτους την σκηνην µου την εν αυτοις

32

ουτος ο νοµος του γονορρυους και εαν τινι εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατος ωστε µιανθηναι εν αυτη

33

και τη αιµορροουση εν τη αφεδρω αυτης και ο γονορρυης εν τη ρυσει αυτου τω αρσενι η τη θηλεια και τω ανδρι ος αν κοιµηθη µετα αποκαθηµενης

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην µετα το τελευτησαι τους δυο υιους ααρων εν τω προσαγειν αυτους πυρ αλλοτριον εναντι κυριου και ετελευτησαν

2

και ειπεν κυριος προς µωυσην λαλησον προς ααρων τον αδελφον σου και µη εισπορευεσθω πασαν ωραν εις το αγιον εσωτερον του καταπετασµατος εις προσωπον του ιλαστη
ριου ο εστιν επι της κιβωτου του µαρτυριου και ουκ αποθανειται εν γαρ νεφελη οφθησοµαι επι του ιλαστηριου
Leviticus

Chapter

16

LXX / 1550 Stephanos

Page 108 of 1057

3

ουτως εισελευσεται ααρων εις το αγιον εν µοσχω εκ βοων περι αµαρτιας και κριον εις ολοκαυτωµα

4

και χιτωνα λινουν ηγιασµενον ενδυσεται και περισκελες λινουν εσται επι του χρωτος αυτου και ζωνη λινη ζωσεται και κιδαριν λινην περιθησεται ιµατια αγια εστιν και λουσε
ται υδατι παν το σωµα αυτου και ενδυσεται αυτα

5

και παρα της συναγωγης των υιων ισραηλ ληµψεται δυο χιµαρους εξ αιγων περι αµαρτιας και κριον ενα εις ολοκαυτωµα

6

και προσαξει ααρων τον µοσχον τον περι της αµαρτιας αυτου και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου

7

και ληµψεται τους δυο χιµαρους και στησει αυτους εναντι κυριου παρα την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

8

και επιθησει ααρων επι τους δυο χιµαρους κληρον ενα τω κυριω και κληρον ενα τω αποποµπαιω

9

και προσαξει ααρων τον χιµαρον εφ' ον επηλθεν επ' αυτον ο κληρος τω κυριω και προσοισει περι αµαρτιας

10

και τον χιµαρον εφ' ον επηλθεν επ' αυτον ο κληρος του αποποµπαιου στησει αυτον ζωντα εναντι κυριου του εξιλασασθαι επ' αυτου ωστε αποστειλαι αυτον εις την αποποµπην
αφησει αυτον εις την ερηµον

11

και προσαξει ααρων τον µοσχον τον περι της αµαρτιας τον αυτου και του οικου αυτου µονον και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου και σφαξει τον µοσχον τον περι τ
ης αµαρτιας τον αυτου

12

και ληµψεται το πυρειον πληρες ανθρακων πυρος απο του θυσιαστηριου του απεναντι κυριου και πλησει τας χειρας θυµιαµατος συνθεσεως λεπτης και εισοισει εσωτερον του
καταπετασµατος

13

και επιθησει το θυµιαµα επι το πυρ εναντι κυριου και καλυψει η ατµις του θυµιαµατος το ιλαστηριον το επι των µαρτυριων και ουκ αποθανειται

14

και ληµψεται απο του αιµατος του µοσχου και ρανει τω δακτυλω επι το ιλαστηριον κατα ανατολας κατα προσωπον του ιλαστηριου ρανει επτακις απο του αιµατος τω δακτυ
λω

15

και σφαξει τον χιµαρον τον περι της αµαρτιας τον περι του λαου εναντι κυριου και εισοισει απο του αιµατος αυτου εσωτερον του καταπετασµατος και ποιησει το αιµα αυτου
ον τροπον εποιησεν το αιµα του µοσχου και ρανει το αιµα αυτου επι το ιλαστηριον κατα προσωπον του ιλαστηριου

16

και εξιλασεται το αγιον απο των ακαθαρσιων των υιων ισραηλ και απο των αδικηµατων αυτων περι πασων των αµαρτιων αυτων και ουτω ποιησει τη σκηνη του µαρτυριου
τη εκτισµενη εν αυτοις εν µεσω της ακαθαρσιας αυτων

17

και πας ανθρωπος ουκ εσται εν τη σκηνη του µαρτυριου εισπορευοµενου αυτου εξιλασασθαι εν τω αγιω εως αν εξελθη και εξιλασεται περι αυτου και του οικου αυτου και πε
ρι πασης συναγωγης υιων ισραηλ

18

και εξελευσεται επι το θυσιαστηριον το ον απεναντι κυριου και εξιλασεται επ' αυτου και ληµψεται απο του αιµατος του µοσχου και απο του αιµατος του χιµαρου και επιθησε
ι επι τα κερατα του θυσιαστηριου κυκλω

19

και ρανει επ' αυτου απο του αιµατος τω δακτυλω επτακις και καθαριει αυτο και αγιασει αυτο απο των ακαθαρσιων των υιων ισραηλ

20

και συντελεσει εξιλασκοµενος το αγιον και την σκηνην του µαρτυριου και το θυσιαστηριον και περι των ιερεων καθαριει και προσαξει τον χιµαρον τον ζωντα

21

και επιθησει ααρων τας χειρας αυτου επι την κεφαλην του χιµαρου του ζωντος και εξαγορευσει επ' αυτου πασας τας ανοµιας των υιων ισραηλ και πασας τας αδικιας αυτων
και πασας τας αµαρτιας αυτων και επιθησει αυτας επι την κεφαλην του χιµαρου του ζωντος και εξαποστελει εν χειρι ανθρωπου ετοιµου εις την ερηµον

22

και ληµψεται ο χιµαρος εφ' εαυτω τας αδικιας αυτων εις γην αβατον και εξαποστελει τον χιµαρον εις την ερηµον

23

και εισελευσεται ααρων εις την σκηνην του µαρτυριου και εκδυσεται την στολην την λινην ην ενεδεδυκει εισπορευοµενου αυτου εις το αγιον και αποθησει αυτην εκει

24

και λουσεται το σωµα αυτου υδατι εν τοπω αγιω και ενδυσεται την στολην αυτου και εξελθων ποιησει το ολοκαρπωµα αυτου και το ολοκαρπωµα του λαου και εξιλασεται πε
ρι αυτου και περι του οικου αυτου και περι του λαου ως περι των ιερεων

25

και το στεαρ το περι των αµαρτιων ανοισει επι το θυσιαστηριον

26

και ο εξαποστελλων τον χιµαρον τον διεσταλµενον εις αφεσιν πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εις την παρεµβολην

27

και τον µοσχον τον περι της αµαρτιας και τον χιµαρον τον περι της αµαρτιας ων το αιµα εισηνεχθη εξιλασασθαι εν τω αγιω εξοισουσιν αυτα εξω της παρεµβολης και κατακα
υσουσιν αυτα εν πυρι και τα δερµατα αυτων και τα κρεα αυτων και την κοπρον αυτων
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28

ο δε κατακαιων αυτα πλυνει τα ιµατια και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εις την παρεµβολην

29

και εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εν τω µηνι τω εβδοµω δεκατη του µηνος ταπεινωσατε τας ψυχας υµων και παν εργον ου ποιησετε ο αυτοχθων και ο προσηλυτος ο προ
σκειµενος εν υµιν

30

εν γαρ τη ηµερα ταυτη εξιλασεται περι υµων καθαρισαι υµας απο πασων των αµαρτιων υµων εναντι κυριου και καθαρισθησεσθε

31

σαββατα σαββατων αναπαυσις αυτη εσται υµιν και ταπεινωσετε τας ψυχας υµων νοµιµον αιωνιον

32

εξιλασεται ο ιερευς ον αν χρισωσιν αυτον και ον αν τελειωσουσιν τας χειρας αυτου ιερατευειν µετα τον πατερα αυτου και ενδυσεται την στολην την λινην στολην αγιαν

33

και εξιλασεται το αγιον του αγιου και την σκηνην του µαρτυριου και το θυσιαστηριον εξιλασεται και περι των ιερεων και περι πασης συναγωγης εξιλασεται

34

και εσται τουτο υµιν νοµιµον αιωνιον εξιλασκεσθαι περι των υιων ισραηλ απο πασων των αµαρτιων αυτων απαξ του ενιαυτου ποιηθησεται καθαπερ συνεταξεν κυριος τω µω
υση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον προς ααρων και προς τους υιους αυτου και προς παντας υιους ισραηλ και ερεις προς αυτους τουτο το ρηµα ο ενετειλατο κυριος λεγων

3

ανθρωπος ανθρωπος των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν ος αν σφαξη µοσχον η προβατον η αιγα εν τη παρεµβολη και ος αν σφαξη εξω της παρεµ
βολης

4

και επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου µη ενεγκη ωστε ποιησαι αυτο εις ολοκαυτωµα η σωτηριον κυριω δεκτον εις οσµην ευωδιας και ος αν σφαξη εξω και επι την θυ
ραν της σκηνης του µαρτυριου µη ενεγκη αυτο ωστε µη προσενεγκαι δωρον κυριω απεναντι της σκηνης κυριου και λογισθησεται τω ανθρωπω εκεινω αιµα αιµα εξεχεεν εξο
λεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης

5

οπως αναφερωσιν οι υιοι ισραηλ τας θυσιας αυτων οσας αν αυτοι σφαξουσιν εν τοις πεδιοις και οισουσιν τω κυριω επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου προς τον ιερεα κ
αι θυσουσιν θυσιαν σωτηριου τω κυριω αυτα

6

και προσχεει ο ιερευς το αιµα επι το θυσιαστηριον κυκλω απεναντι κυριου παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και ανοισει το στεαρ εις οσµην ευωδιας κυριω

7

και ου θυσουσιν ετι τας θυσιας αυτων τοις µαταιοις οις αυτοι εκπορνευουσιν οπισω αυτων νοµιµον αιωνιον εσται υµιν εις τας γενεας υµων

8

και ερεις προς αυτους ανθρωπος ανθρωπος των υιων ισραηλ και απο των υιων των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν ος αν ποιηση ολοκαυτωµα η θυσιαν

9

και επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου µη ενεγκη ποιησαι αυτο τω κυριω εξολεθρευθησεται ο ανθρωπος εκεινος εκ του λαου αυτου

10

και ανθρωπος ανθρωπος των υιων ισραηλ η των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν ος αν φαγη παν αιµα και επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην την εσθουσαν το
αιµα και απολω αυτην εκ του λαου αυτης

11

η γαρ ψυχη πασης σαρκος αιµα αυτου εστιν και εγω δεδωκα αυτο υµιν επι του θυσιαστηριου εξιλασκεσθαι περι των ψυχων υµων το γαρ αιµα αυτου αντι της ψυχης εξιλασετ
αι

12

δια τουτο ειρηκα τοις υιοις ισραηλ πασα ψυχη εξ υµων ου φαγεται αιµα και ο προσηλυτος ο προσκειµενος εν υµιν ου φαγεται αιµα

13

και ανθρωπος ανθρωπος των υιων ισραηλ και των προσηλυτων των προσκειµενων εν υµιν ος αν θηρευση θηρευµα θηριον η πετεινον ο εσθεται και εκχεει το αιµα και καλυψ
ει αυτο τη γη

14

η γαρ ψυχη πασης σαρκος αιµα αυτου εστιν και ειπα τοις υιοις ισραηλ αιµα πασης σαρκος ου φαγεσθε οτι η ψυχη πασης σαρκος αιµα αυτου εστιν πας ο εσθων αυτο εξολεθρ
ευθησεται

15

και πασα ψυχη ητις φαγεται θνησιµαιον η θηριαλωτον εν τοις αυτοχθοσιν η εν τοις προσηλυτοις πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερα
ς και καθαρος εσται

16

εαν δε µη πλυνη τα ιµατια και το σωµα µη λουσηται υδατι και ληµψεται ανοµηµα αυτου

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους εγω κυριος ο θεος υµων
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3

κατα τα επιτηδευµατα γης αιγυπτου εν η κατωκησατε επ' αυτη ου ποιησετε και κατα τα επιτηδευµατα γης χανααν εις ην εγω εισαγω υµας εκει ου ποιησετε και τοις νοµιµοις
αυτων ου πορευσεσθε

4

τα κριµατα µου ποιησετε και τα προσταγµατα µου φυλαξεσθε πορευεσθαι εν αυτοις εγω κυριος ο θεος υµων

5

και φυλαξεσθε παντα τα προσταγµατα µου και παντα τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα α ποιησας ανθρωπος ζησεται εν αυτοις εγω κυριος ο θεος υµων

6

ανθρωπος ανθρωπος προς παντα οικεια σαρκος αυτου ου προσελευσεται αποκαλυψαι ασχηµοσυνην εγω κυριος

7

ασχηµοσυνην πατρος σου και ασχηµοσυνην µητρος σου ουκ αποκαλυψεις µητηρ γαρ σου εστιν και ουκ αποκαλυψεις την ασχηµοσυνην αυτης

8

ασχηµοσυνην γυναικος πατρος σου ουκ αποκαλυψεις ασχηµοσυνη πατρος σου εστιν

9

ασχηµοσυνην της αδελφης σου εκ πατρος σου η εκ µητρος σου ενδογενους η γεγεννηµενης εξω ουκ αποκαλυψεις ασχηµοσυνην αυτης

10

ασχηµοσυνην θυγατρος υιου σου η θυγατρος θυγατρος σου ουκ αποκαλυψεις την ασχηµοσυνην αυτων οτι ση ασχηµοσυνη εστιν

11

ασχηµοσυνην θυγατρος γυναικος πατρος σου ουκ αποκαλυψεις οµοπατρια αδελφη σου εστιν ουκ αποκαλυψεις την ασχηµοσυνην αυτης

12

ασχηµοσυνην αδελφης πατρος σου ουκ αποκαλυψεις οικεια γαρ πατρος σου εστιν

13

ασχηµοσυνην αδελφης µητρος σου ουκ αποκαλυψεις οικεια γαρ µητρος σου εστιν

14

ασχηµοσυνην αδελφου του πατρος σου ουκ αποκαλυψεις και προς την γυναικα αυτου ουκ εισελευση συγγενης γαρ σου εστιν

15

ασχηµοσυνην νυµφης σου ουκ αποκαλυψεις γυνη γαρ υιου σου εστιν ουκ αποκαλυψεις την ασχηµοσυνην αυτης

16

ασχηµοσυνην γυναικος αδελφου σου ουκ αποκαλυψεις ασχηµοσυνη αδελφου σου εστιν

17

ασχηµοσυνην γυναικος και θυγατρος αυτης ουκ αποκαλυψεις την θυγατερα του υιου αυτης και την θυγατερα της θυγατρος αυτης ου ληµψη αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην α
υτων οικειαι γαρ σου εισιν ασεβηµα εστιν

18

γυναικα επι αδελφη αυτης ου ληµψη αντιζηλον αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην αυτης επ' αυτη ετι ζωσης αυτης

19

και προς γυναικα εν χωρισµω ακαθαρσιας αυτης ου προσελευση αποκαλυψαι την ασχηµοσυνην αυτης

20

και προς την γυναικα του πλησιον σου ου δωσεις κοιτην σπερµατος σου εκµιανθηναι προς αυτην

21

και απο του σπερµατος σου ου δωσεις λατρευειν αρχοντι και ου βεβηλωσεις το ονοµα το αγιον εγω κυριος

22

και µετα αρσενος ου κοιµηθηση κοιτην γυναικος βδελυγµα γαρ εστιν

23

και προς παν τετραπουν ου δωσεις την κοιτην σου εις σπερµατισµον εκµιανθηναι προς αυτο και γυνη ου στησεται προς παν τετραπουν βιβασθηναι µυσερον γαρ εστιν

24

µη µιαινεσθε εν πασιν τουτοις εν πασι γαρ τουτοις εµιανθησαν τα εθνη α εγω εξαποστελλω προ προσωπου υµων

25

και εµιανθη η γη και ανταπεδωκα αδικιαν αυτοις δι' αυτην και προσωχθισεν η γη τοις εγκαθηµενοις επ' αυτης

26

και φυλαξεσθε παντα τα νοµιµα µου και παντα τα προσταγµατα µου και ου ποιησετε απο παντων των βδελυγµατων τουτων ο εγχωριος και ο προσγενοµενος προσηλυτος εν υ
µιν

27

παντα γαρ τα βδελυγµατα ταυτα εποιησαν οι ανθρωποι της γης οι οντες προτεροι υµων και εµιανθη η γη

28

και ινα µη προσοχθιση υµιν η γη εν τω µιαινειν υµας αυτην ον τροπον προσωχθισεν τοις εθνεσιν τοις προ υµων

29

οτι πας ος αν ποιηση απο παντων των βδελυγµατων τουτων εξολεθρευθησονται αι ψυχαι αι ποιουσαι εκ του λαου αυτων

30

και φυλαξετε τα προσταγµατα µου οπως µη ποιησητε απο παντων των νοµιµων των εβδελυγµενων α γεγονεν προ του υµας και ου µιανθησεσθε εν αυτοις οτι εγω κυριος ο θεο
ς υµων

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τη συναγωγη των υιων ισραηλ και ερεις προς αυτους αγιοι εσεσθε οτι εγω αγιος κυριος ο θεος υµων

3

εκαστος πατερα αυτου και µητερα αυτου φοβεισθω και τα σαββατα µου φυλαξεσθε εγω κυριος ο θεος υµων
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4

ουκ επακολουθησετε ειδωλοις και θεους χωνευτους ου ποιησετε υµιν εγω κυριος ο θεος υµων

5

και εαν θυσητε θυσιαν σωτηριου τω κυριω δεκτην υµων θυσετε

6

η αν ηµερα θυσητε βρωθησεται και τη αυριον και εαν καταλειφθη εως ηµερας τριτης εν πυρι κατακαυθησεται

7

εαν δε βρωσει βρωθη τη ηµερα τη τριτη αθυτον εστιν ου δεχθησεται

8

ο δε εσθων αυτο αµαρτιαν ληµψεται οτι τα αγια κυριου εβεβηλωσεν και εξολεθρευθησονται αι ψυχαι αι εσθουσαι εκ του λαου αυτων

9

και εκθεριζοντων υµων τον θερισµον της γης υµων ου συντελεσετε τον θερισµον υµων του αγρου εκθερισαι και τα αποπιπτοντα του θερισµου σου ου συλλεξεις

10

και τον αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεις ουδε τους ρωγας του αµπελωνος σου συλλεξεις τω πτωχω και τω προσηλυτω καταλειψεις αυτα εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

11

ου κλεψετε ου ψευσεσθε ου συκοφαντησει εκαστος τον πλησιον

12

και ουκ οµεισθε τω ονοµατι µου επ' αδικω και ου βεβηλωσετε το ονοµα του θεου υµων εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

13

ουκ αδικησεις τον πλησιον και ουχ αρπασεις και ου µη κοιµηθησεται ο µισθος του µισθωτου παρα σοι εως πρωι

14

ου κακως ερεις κωφον και απεναντι τυφλου ου προσθησεις σκανδαλον και φοβηθηση κυριον τον θεον σου εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

15

ου ποιησετε αδικον εν κρισει ου ληµψη προσωπον πτωχου ουδε θαυµασεις προσωπον δυναστου εν δικαιοσυνη κρινεις τον πλησιον σου

16

ου πορευση δολω εν τω εθνει σου ουκ επισυστηση εφ' αιµα του πλησιον σου εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

17

ου µισησεις τον αδελφον σου τη διανοια σου ελεγµω ελεγξεις τον πλησιον σου και ου ληµψη δι' αυτον αµαρτιαν

18

και ουκ εκδικαται σου η χειρ και ου µηνιεις τοις υιοις του λαου σου και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον εγω ειµι κυριος

19

τον νοµον µου φυλαξεσθε τα κτηνη σου ου κατοχευσεις ετεροζυγω και τον αµπελωνα σου ου κατασπερεις διαφορον και ιµατιον εκ δυο υφασµενον κιβδηλον ουκ επιβαλεις σε
αυτω

20

και εαν τις κοιµηθη µετα γυναικος κοιτην σπερµατος και αυτη οικετις διαπεφυλαγµενη ανθρωπω και αυτη λυτροις ου λελυτρωται η ελευθερια ουκ εδοθη αυτη επισκοπη εστ
αι αυτοις ουκ αποθανουνται οτι ουκ απηλευθερωθη

21

και προσαξει της πληµµελειας αυτου τω κυριω παρα την θυραν της σκηνης του µαρτυριου κριον πληµµελειας

22

και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς εν τω κριω της πληµµελειας εναντι κυριου περι της αµαρτιας ης ηµαρτεν και αφεθησεται αυτω η αµαρτια ην ηµαρτεν

23

οταν δε εισελθητε εις την γην ην κυριος ο θεος υµων διδωσιν υµιν και καταφυτευσετε παν ξυλον βρωσιµον και περικαθαριειτε την ακαθαρσιαν αυτου ο καρπος αυτου τρια ε
τη εσται υµιν απερικαθαρτος ου βρωθησεται

24

και τω ετει τω τεταρτω εσται πας ο καρπος αυτου αγιος αινετος τω κυριω

25

εν δε τω ετει τω πεµπτω φαγεσθε τον καρπον προσθεµα υµιν τα γενηµατα αυτου εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

26

µη εσθετε επι των ορεων και ουκ οιωνιεισθε ουδε ορνιθοσκοπησεσθε

27

ου ποιησετε σισοην εκ της κοµης της κεφαλης υµων ουδε φθερειτε την οψιν του πωγωνος υµων

28

και εντοµιδας επι ψυχη ου ποιησετε εν τω σωµατι υµων και γραµµατα στικτα ου ποιησετε εν υµιν εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

29

ου βεβηλωσεις την θυγατερα σου εκπορνευσαι αυτην και ουκ εκπορνευσει η γη και η γη πλησθησεται ανοµιας

30

τα σαββατα µου φυλαξεσθε και απο των αγιων µου φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριος

31

ουκ επακολουθησετε εγγαστριµυθοις και τοις επαοιδοις ου προσκολληθησεσθε εκµιανθηναι εν αυτοις εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

32

απο προσωπου πολιου εξαναστηση και τιµησεις προσωπον πρεσβυτερου και φοβηθηση τον θεον σου εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

33

εαν δε τις προσελθη προσηλυτος υµιν εν τη γη υµων ου θλιψετε αυτον

34

ως ο αυτοχθων εν υµιν εσται ο προσηλυτος ο προσπορευοµενος προς υµας και αγαπησεις αυτον ως σεαυτον οτι προσηλυτοι εγενηθητε εν γη αιγυπτω εγω ειµι κυριος ο θεος υ
µων
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35

ου ποιησετε αδικον εν κρισει εν µετροις και εν σταθµιοις και εν ζυγοις

36

ζυγα δικαια και σταθµια δικαια και χους δικαιος εσται υµιν εγω ειµι κυριος ο θεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου

37

και φυλαξεσθε παντα τον νοµον µου και παντα τα προσταγµατα µου και ποιησετε αυτα εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις εαν τις απο των υιων ισραηλ η απο των προσγεγενηµενων προσηλυτων εν ισραηλ ος αν δω του σπερµατος αυτου αρχοντι θανατω θανατουσθω
το εθνος το επι της γης λιθοβολησουσιν αυτον εν λιθοις

3

και εγω επιστησω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και απολω αυτον εκ του λαου αυτου οτι του σπερµατος αυτου εδωκεν αρχοντι ινα µιανη τα αγια µου και βεβηλ
ωση το ονοµα των ηγιασµενων µοι

4

εαν δε υπεροψει υπεριδωσιν οι αυτοχθονες της γης τοις οφθαλµοις αυτων απο του ανθρωπου εκεινου εν τω δουναι αυτον του σπερµατος αυτου αρχοντι του µη αποκτειναι αυ
τον

5

και επιστησω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και την συγγενειαν αυτου και απολω αυτον και παντας τους οµονοουντας αυτω ωστε εκπορνευειν αυτον εις τους α
ρχοντας εκ του λαου αυτων

6

και ψυχη η εαν επακολουθηση εγγαστριµυθοις η επαοιδοις ωστε εκπορνευσαι οπισω αυτων επιστησω το προσωπον µου επι την ψυχην εκεινην και απολω αυτην εκ του λαου
αυτης

7

και εσεσθε αγιοι οτι αγιος εγω κυριος ο θεος υµων

8

και φυλαξεσθε τα προσταγµατα µου και ποιησετε αυτα εγω κυριος ο αγιαζων υµας

9

ανθρωπος ανθρωπος ος αν κακως ειπη τον πατερα αυτου η την µητερα αυτου θανατω θανατουσθω πατερα αυτου η µητερα αυτου κακως ειπεν ενοχος εσται

10

ανθρωπος ος αν µοιχευσηται γυναικα ανδρος η ος αν µοιχευσηται γυναικα του πλησιον θανατω θανατουσθωσαν ο µοιχευων και η µοιχευοµενη

11

εαν τις κοιµηθη µετα γυναικος του πατρος αυτου ασχηµοσυνην του πατρος αυτου απεκαλυψεν θανατω θανατουσθωσαν αµφοτεροι ενοχοι εισιν

12

και εαν τις κοιµηθη µετα νυµφης αυτου θανατω θανατουσθωσαν αµφοτεροι ησεβηκασιν γαρ ενοχοι εισιν

13

και ος αν κοιµηθη µετα αρσενος κοιτην γυναικος βδελυγµα εποιησαν αµφοτεροι θανατουσθωσαν ενοχοι εισιν

14

ος εαν λαβη γυναικα και την µητερα αυτης ανοµηµα εστιν εν πυρι κατακαυσουσιν αυτον και αυτας και ουκ εσται ανοµια εν υµιν

15

και ος αν δω κοιτασιαν αυτου εν τετραποδι θανατω θανατουσθω και το τετραπουν αποκτενειτε

16

και γυνη ητις προσελευσεται προς παν κτηνος βιβασθηναι αυτην υπ' αυτου αποκτενειτε την γυναικα και το κτηνος θανατω θανατουσθωσαν ενοχοι εισιν

17

ος εαν λαβη την αδελφην αυτου εκ πατρος αυτου η εκ µητρος αυτου και ιδη την ασχηµοσυνην αυτης και αυτη ιδη την ασχηµοσυνην αυτου ονειδος εστιν εξολεθρευθησονται
ενωπιον υιων γενους αυτων ασχηµοσυνην αδελφης αυτου απεκαλυψεν αµαρτιαν κοµιουνται

18

και ανηρ ος αν κοιµηθη µετα γυναικος αποκαθηµενης και αποκαλυψη την ασχηµοσυνην αυτης την πηγην αυτης απεκαλυψεν και αυτη απεκαλυψεν την ρυσιν του αιµατος αυ
της εξολεθρευθησονται αµφοτεροι εκ του γενους αυτων

19

και ασχηµοσυνην αδελφης πατρος σου και αδελφης µητρος σου ουκ αποκαλυψεις την γαρ οικειοτητα απεκαλυψεν αµαρτιαν αποισονται

20

ος αν κοιµηθη µετα της συγγενους αυτου ασχηµοσυνην της συγγενειας αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποθανουνται

21

ος αν λαβη την γυναικα του αδελφου αυτου ακαθαρσια εστιν ασχηµοσυνην του αδελφου αυτου απεκαλυψεν ατεκνοι αποθανουνται

22

και φυλαξασθε παντα τα προσταγµατα µου και τα κριµατα µου και ποιησετε αυτα και ου µη προσοχθιση υµιν η γη εις ην εγω εισαγω υµας εκει κατοικειν επ' αυτης

23

και ουχι πορευεσθε τοις νοµιµοις των εθνων ους εξαποστελλω αφ' υµων οτι ταυτα παντα εποιησαν και εβδελυξαµην αυτους

24

και ειπα υµιν υµεις κληρονοµησατε την γην αυτων και εγω δωσω υµιν αυτην εν κτησει γην ρεουσαν γαλα και µελι εγω κυριος ο θεος υµων ος διωρισα υµας απο παντων των
εθνων
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25

και αφοριειτε αυτους ανα µεσον των κτηνων των καθαρων και ανα µεσον των κτηνων των ακαθαρτων και ανα µεσον των πετεινων των καθαρων και των ακαθαρτων και ου
βδελυξετε τας ψυχας υµων εν τοις κτηνεσιν και εν τοις πετεινοις και εν πασιν τοις ερπετοις της γης α εγω αφωρισα υµιν εν ακαθαρσια

26

και εσεσθε µοι αγιοι οτι εγω αγιος κυριος ο θεος υµων ο αφορισας υµας απο παντων των εθνων ειναι εµοι

27

και ανηρ η γυνη ος αν γενηται αυτων εγγαστριµυθος η επαοιδος θανατω θανατουσθωσαν αµφοτεροι λιθοις λιθοβολησατε αυτους ενοχοι εισιν

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων ειπον τοις ιερευσιν τοις υιοις ααρων και ερεις προς αυτους εν ταις ψυχαις ου µιανθησονται εν τω εθνει αυτων

2

αλλ' η εν τω οικειω τω εγγιστα αυτων επι πατρι και µητρι και υιοις και θυγατρασιν επ' αδελφω

3

και επ' αδελφη παρθενω τη εγγιζουση αυτω τη µη εκδεδοµενη ανδρι επι τουτοις µιανθησεται

4

ου µιανθησεται εξαπινα εν τω λαω αυτου εις βεβηλωσιν αυτου

5

και φαλακρωµα ου ξυρηθησεσθε την κεφαλην επι νεκρω και την οψιν του πωγωνος ου ξυρησονται και επι τας σαρκας αυτων ου κατατεµουσιν εντοµιδας

6

αγιοι εσονται τω θεω αυτων και ου βεβηλωσουσιν το ονοµα του θεου αυτων τας γαρ θυσιας κυριου δωρα του θεου αυτων αυτοι προσφερουσιν και εσονται αγιοι

7

γυναικα πορνην και βεβηλωµενην ου ληµψονται και γυναικα εκβεβληµενην απο ανδρος αυτης αγιος εστιν τω κυριω θεω αυτου

8

και αγιασει αυτον τα δωρα κυριου του θεου υµων ουτος προσφερει αγιος εσται οτι αγιος εγω κυριος ο αγιαζων αυτους

9

και θυγατηρ ανθρωπου ιερεως εαν βεβηλωθη του εκπορνευσαι το ονοµα του πατρος αυτης αυτη βεβηλοι επι πυρος κατακαυθησεται

10

και ο ιερευς ο µεγας απο των αδελφων αυτου του επικεχυµενου επι την κεφαλην του ελαιου του χριστου και τετελειωµενου ενδυσασθαι τα ιµατια την κεφαλην ουκ αποκιδαρ
ωσει και τα ιµατια ου διαρρηξει

11

και επι παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται επι πατρι αυτου ουδε επι µητρι αυτου ου µιανθησεται

12

και εκ των αγιων ουκ εξελευσεται και ου βεβηλωσει το ηγιασµενον του θεου αυτου οτι το αγιον ελαιον το χριστον του θεου επ' αυτω εγω κυριος

13

ουτος γυναικα παρθενον εκ του γενους αυτου ληµψεται

14

χηραν δε και εκβεβληµενην και βεβηλωµενην και πορνην ταυτας ου ληµψεται αλλ' η παρθενον εκ του γενους αυτου ληµψεται γυναικα

15

και ου βεβηλωσει το σπερµα αυτου εν τω λαω αυτου εγω κυριος ο αγιαζων αυτον

16

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17

ειπον ααρων ανθρωπος εκ του γενους σου εις τας γενεας υµων τινι εαν η εν αυτω µωµος ου προσελευσεται προσφερειν τα δωρα του θεου αυτου

18

πας ανθρωπος ω αν η εν αυτω µωµος ου προσελευσεται ανθρωπος χωλος η τυφλος η κολοβορριν η ωτοτµητος

19

η ανθρωπος ω εστιν εν αυτω συντριµµα χειρος η συντριµµα ποδος

20

η κυρτος η εφηλος η πτιλος τους οφθαλµους η ανθρωπος ω αν η εν αυτω ψωρα αγρια η λιχην η µονορχις

21

πας ω εστιν εν αυτω µωµος εκ του σπερµατος ααρων του ιερεως ουκ εγγιει του προσενεγκειν τας θυσιας τω θεω σου οτι µωµος εν αυτω τα δωρα του θεου ου προσελευσεται
προσενεγκειν

22

τα δωρα του θεου τα αγια των αγιων και απο των αγιων φαγεται

23

πλην προς το καταπετασµα ου προσελευσεται και προς το θυσιαστηριον ουκ εγγιει οτι µωµον εχει και ου βεβηλωσει το αγιον του θεου αυτου οτι εγω ειµι κυριος ο αγιαζων α
υτους

24

και ελαλησεν µωυσης προς ααρων και τους υιους αυτου και προς παντας υιους ισραηλ

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

ειπον ααρων και τοις υιοις αυτου και προσεχετωσαν απο των αγιων των υιων ισραηλ και ου βεβηλωσουσιν το ονοµα το αγιον µου οσα αυτοι αγιαζουσιν µοι εγω κυριος

3

ειπον αυτοις εις τας γενεας υµων πας ανθρωπος ος αν προσελθη απο παντος του σπερµατος υµων προς τα αγια οσα αν αγιαζωσιν οι υιοι ισραηλ τω κυριω και η ακαθαρσια αυ
του επ' αυτω εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη απ' εµου εγω κυριος ο θεος υµων
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4

και ανθρωπος εκ του σπερµατος ααρων του ιερεως και ουτος λεπρα η γονορρυης των αγιων ουκ εδεται εως αν καθαρισθη και ο απτοµενος πασης ακαθαρσιας ψυχης η ανθρ
ωπος ω αν εξελθη εξ αυτου κοιτη σπερµατος

5

η οστις αν αψηται παντος ερπετου ακαθαρτου ο µιανει αυτον η επ' ανθρωπω εν ω µιανει αυτον κατα πασαν ακαθαρσιαν αυτου

6

ψυχη ητις αν αψηται αυτων ακαθαρτος εσται εως εσπερας ουκ εδεται απο των αγιων εαν µη λουσηται το σωµα αυτου υδατι

7

και δυη ο ηλιος και καθαρος εσται και τοτε φαγεται των αγιων οτι αρτος εστιν αυτου

8

θνησιµαιον και θηριαλωτον ου φαγεται µιανθηναι αυτον εν αυτοις εγω κυριος

9

και φυλαξονται τα φυλαγµατα µου ινα µη λαβωσιν δι' αυτα αµαρτιαν και αποθανωσιν δι' αυτα εαν βεβηλωσωσιν αυτα εγω κυριος ο θεος ο αγιαζων αυτους

10

και πας αλλογενης ου φαγεται αγια παροικος ιερεως η µισθωτος ου φαγεται αγια

11

εαν δε ιερευς κτησηται ψυχην εγκτητον αργυριου ουτος φαγεται εκ των αρτων αυτου και οι οικογενεις αυτου και ουτοι φαγονται των αρτων αυτου

12

και θυγατηρ ανθρωπου ιερεως εαν γενηται ανδρι αλλογενει αυτη των απαρχων των αγιων ου φαγεται

13

και θυγατηρ ιερεως εαν γενηται χηρα η εκβεβληµενη σπερµα δε µη ην αυτη επαναστρεψει επι τον οικον τον πατρικον κατα την νεοτητα αυτης απο των αρτων του πατρος αυ
της φαγεται και πας αλλογενης ου φαγεται απ' αυτων

14

και ανθρωπος ος αν φαγη αγια κατα αγνοιαν και προσθησει το επιπεµπτον αυτου επ' αυτο και δωσει τω ιερει το αγιον

15

και ου βεβηλωσουσιν τα αγια των υιων ισραηλ α αυτοι αφαιρουσιν τω κυριω

16

και επαξουσιν εφ' εαυτους ανοµιαν πληµµελειας εν τω εσθιειν αυτους τα αγια αυτων οτι εγω κυριος ο αγιαζων αυτους

17

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18

λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου και παση συναγωγη ισραηλ και ερεις προς αυτους ανθρωπος ανθρωπος απο των υιων ισραηλ η των υιων των προσηλυτων των προσκειµ
ενων προς αυτους εν ισραηλ ος αν προσενεγκη τα δωρα αυτου κατα πασαν οµολογιαν αυτων η κατα πασαν αιρεσιν αυτων οσα αν προσενεγκωσιν τω θεω εις ολοκαυτωµα

19

δεκτα υµιν αµωµα αρσενα εκ των βουκολιων και εκ των προβατων και εκ των αιγων

20

παντα οσα αν εχη µωµον εν αυτω ου προσαξουσιν κυριω διοτι ου δεκτον εσται υµιν

21

και ανθρωπος ος αν προσενεγκη θυσιαν σωτηριου τω κυριω διαστειλας ευχην κατα αιρεσιν η εν ταις εορταις υµων εκ των βουκολιων η εκ των προβατων αµωµον εσται εις δ
εκτον πας µωµος ουκ εσται εν αυτω

22

τυφλον η συντετριµµενον η γλωσσοτµητον η µυρµηκιωντα η ψωραγριωντα η λιχηνας εχοντα ου προσαξουσιν ταυτα τω κυριω και εις καρπωσιν ου δωσετε απ' αυτων επι το
θυσιαστηριον τω κυριω

23

και µοσχον η προβατον ωτοτµητον η κολοβοκερκον σφαγια ποιησεις αυτα σεαυτω εις δε ευχην σου ου δεχθησεται

24

θλαδιαν και εκτεθλιµµενον και εκτοµιαν και απεσπασµενον ου προσαξεις αυτα τω κυριω και επι της γης υµων ου ποιησετε

25

και εκ χειρος αλλογενους ου προσοισετε τα δωρα του θεου υµων απο παντων τουτων οτι φθαρµατα εστιν εν αυτοις µωµος εν αυτοις ου δεχθησεται ταυτα υµιν

26

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

27

µοσχον η προβατον η αιγα ως αν τεχθη και εσται επτα ηµερας υπο την µητερα τη δε ηµερα τη ογδοη και επεκεινα δεχθησεται εις δωρα καρπωµα κυριω

28

και µοσχον η προβατον αυτην και τα παιδια αυτης ου σφαξεις εν ηµερα µια

29

εαν δε θυσης θυσιαν ευχην χαρµοσυνης κυριω εις δεκτον υµιν θυσετε αυτο

30

αυτη τη ηµερα εκεινη βρωθησεται ουκ απολειψετε απο των κρεων εις το πρωι εγω ειµι κυριος

31

και φυλαξετε τας εντολας µου και ποιησετε αυτας

32

και ου βεβηλωσετε το ονοµα του αγιου και αγιασθησοµαι εν µεσω των υιων ισραηλ εγω κυριος ο αγιαζων υµας

33

ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου ωστε ειναι υµων θεος εγω κυριος
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1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους αι εορται κυριου ας καλεσετε αυτας κλητας αγιας αυται εισιν εορται µου

3

εξ ηµερας ποιησεις εργα και τη ηµερα τη εβδοµη σαββατα αναπαυσις κλητη αγια τω κυριω παν εργον ου ποιησεις σαββατα εστιν τω κυριω εν παση κατοικια υµων

4

αυται αι εορται τω κυριω κληται αγιαι ας καλεσετε αυτας εν τοις καιροις αυτων

5

εν τω πρωτω µηνι εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος ανα µεσον των εσπερινων πασχα τω κυριω

6

και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος τουτου εορτη των αζυµων τω κυριω επτα ηµερας αζυµα εδεσθε

7

και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

8

και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα ηµερας και η εβδοµη ηµερα κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

9

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10

ειπον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους οταν εισελθητε εις την γην ην εγω διδωµι υµιν και θεριζητε τον θερισµον αυτης και οισετε δραγµα απαρχην του θερισµου υµων
προς τον ιερεα

11

και ανοισει το δραγµα εναντι κυριου δεκτον υµιν τη επαυριον της πρωτης ανοισει αυτο ο ιερευς

12

και ποιησετε εν τη ηµερα εν η αν φερητε το δραγµα προβατον αµωµον ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα τω κυριω

13

και την θυσιαν αυτου δυο δεκατα σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω θυσια τω κυριω οσµη ευωδιας κυριω και σπονδην αυτου το τεταρτον του ιν οινου

14

και αρτον και πεφρυγµενα χιδρα νεα ου φαγεσθε εως εις αυτην την ηµεραν ταυτην εως αν προσενεγκητε υµεις τα δωρα τω θεω υµων νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων εν
παση κατοικια υµων

15

και αριθµησετε υµεις απο της επαυριον των σαββατων απο της ηµερας ης αν προσενεγκητε το δραγµα του επιθεµατος επτα εβδοµαδας ολοκληρους

16

εως της επαυριον της εσχατης εβδοµαδος αριθµησετε πεντηκοντα ηµερας και προσοισετε θυσιαν νεαν τω κυριω

17

απο της κατοικιας υµων προσοισετε αρτους επιθεµα δυο αρτους εκ δυο δεκατων σεµιδαλεως εσονται εζυµωµενοι πεφθησονται πρωτογενηµατων τω κυριω

18

και προσαξετε µετα των αρτων επτα αµνους αµωµους ενιαυσιους και µοσχον ενα εκ βουκολιου και κριους δυο αµωµους εσονται ολοκαυτωµα τω κυριω και αι θυσιαι αυτων
και αι σπονδαι αυτων θυσιαν οσµην ευωδιας τω κυριω

19

και ποιησουσιν χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας και δυο αµνους ενιαυσιους εις θυσιαν σωτηριου µετα των αρτων του πρωτογενηµατος

20

και επιθησει αυτα ο ιερευς µετα των αρτων του πρωτογενηµατος επιθεµα εναντι κυριου µετα των δυο αµνων αγια εσονται τω κυριω τω ιερει τω προσφεροντι αυτα αυτω εστ
αι

21

και καλεσετε ταυτην την ηµεραν κλητην αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων εν παση τη κατοικια υµων

22

και οταν θεριζητε τον θερισµον της γης υµων ου συντελεσετε το λοιπον του θερισµου του αγρου σου εν τω θεριζειν σε και τα αποπιπτοντα του θερισµου σου ου συλλεξεις τω
πτωχω και τω προσηλυτω υπολειψη αυτα εγω κυριος ο θεος υµων

23

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων του µηνος του εβδοµου µια του µηνος εσται υµιν αναπαυσις µνηµοσυνον σαλπιγγων κλητη αγια εσται υµιν

25

παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και προσαξετε ολοκαυτωµα κυριω

26

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

27

και τη δεκατη του µηνος του εβδοµου τουτου ηµερα εξιλασµου κλητη αγια εσται υµιν και ταπεινωσετε τας ψυχας υµων και προσαξετε ολοκαυτωµα τω κυριω

28

παν εργον ου ποιησετε εν αυτη τη ηµερα ταυτη εστιν γαρ ηµερα εξιλασµου αυτη υµιν εξιλασασθαι περι υµων εναντι κυριου του θεου υµων

29

πασα ψυχη ητις µη ταπεινωθησεται εν αυτη τη ηµερα ταυτη εξολεθρευθησεται εκ του λαου αυτης

30

και πασα ψυχη ητις ποιησει εργον εν αυτη τη ηµερα ταυτη απολειται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης
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31

παν εργον ου ποιησετε νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων εν πασαις κατοικιαις υµων

32

σαββατα σαββατων εσται υµιν και ταπεινωσετε τας ψυχας υµων απο ενατης του µηνος απο εσπερας εως εσπερας σαββατιειτε τα σαββατα υµων

33

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

34

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων τη πεντεκαιδεκατη του µηνος του εβδοµου τουτου εορτη σκηνων επτα ηµερας τω κυριω

35

και η ηµερα η πρωτη κλητη αγια παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

36

επτα ηµερας προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω και η ηµερα η ογδοη κλητη αγια εσται υµιν και προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω εξοδιον εστιν παν εργον λατρευτον ου
ποιησετε

37

αυται αι εορται κυριω ας καλεσετε κλητας αγιας ωστε προσενεγκαι καρπωµατα τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιας αυτων και σπονδας αυτων το καθ' ηµεραν εις ηµεραν

38

πλην των σαββατων κυριου και πλην των δοµατων υµων και πλην πασων των ευχων υµων και πλην των εκουσιων υµων α αν δωτε τω κυριω

39

και εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος του εβδοµου τουτου οταν συντελεσητε τα γενηµατα της γης εορτασετε τω κυριω επτα ηµερας τη ηµερα τη πρωτη αναπαυσις και
τη ηµερα τη ογδοη αναπαυσις

40

και ληµψεσθε τη ηµερα τη πρωτη καρπον ξυλου ωραιον και καλλυνθρα φοινικων και κλαδους ξυλου δασεις και ιτεας και αγνου κλαδους εκ χειµαρρου ευφρανθηναι εναντι κ
υριου του θεου υµων επτα ηµερας

41

του ενιαυτου νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων εν τω µηνι τω εβδοµω εορτασετε αυτην

42

εν σκηναις κατοικησετε επτα ηµερας πας ο αυτοχθων εν ισραηλ κατοικησει εν σκηναις

43

οπως ιδωσιν αι γενεαι υµων οτι εν σκηναις κατωκισα τους υιους ισραηλ εν τω εξαγαγειν µε αυτους εκ γης αιγυπτου εγω κυριος ο θεος υµων

44

και ελαλησεν µωυσης τας εορτας κυριου τοις υιοις ισραηλ

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και λαβετωσαν µοι ελαιον ελαινον καθαρον κεκοµµενον εις φως καυσαι λυχνον δια παντος

3

εξωθεν του καταπετασµατος εν τη σκηνη του µαρτυριου καυσουσιν αυτον ααρων και οι υιοι αυτου απο εσπερας εως πρωι ενωπιον κυριου ενδελεχως νοµιµον αιωνιον εις τας
γενεας υµων

4

επι της λυχνιας της καθαρας καυσετε τους λυχνους εναντι κυριου εως το πρωι

5

και ληµψεσθε σεµιδαλιν και ποιησετε αυτην δωδεκα αρτους δυο δεκατων εσται ο αρτος ο εις

6

και επιθησετε αυτους δυο θεµατα εξ αρτους το εν θεµα επι την τραπεζαν την καθαραν εναντι κυριου

7

και επιθησετε επι το θεµα λιβανον καθαρον και αλα και εσονται εις αρτους εις αναµνησιν προκειµενα τω κυριω

8

τη ηµερα των σαββατων προθησεται εναντι κυριου δια παντος ενωπιον των υιων ισραηλ διαθηκην αιωνιον

9

και εσται ααρων και τοις υιοις αυτου και φαγονται αυτα εν τοπω αγιω εστιν γαρ αγια των αγιων τουτο αυτω απο των θυσιαζοµενων τω κυριω νοµιµον αιωνιον

10

και εξηλθεν υιος γυναικος ισραηλιτιδος και ουτος ην υιος αιγυπτιου εν τοις υιοις ισραηλ και εµαχεσαντο εν τη παρεµβολη ο εκ της ισραηλιτιδος και ο ανθρωπος ο ισραηλιτη
ς

11

και επονοµασας ο υιος της γυναικος της ισραηλιτιδος το ονοµα κατηρασατο και ηγαγον αυτον προς µωυσην και το ονοµα της µητρος αυτου σαλωµιθ θυγατηρ δαβρι εκ της φ
υλης δαν

12

και απεθεντο αυτον εις φυλακην διακριναι αυτον δια προσταγµατος κυριου

13

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

14

εξαγαγε τον καταρασαµενον εξω της παρεµβολης και επιθησουσιν παντες οι ακουσαντες τας χειρας αυτων επι την κεφαλην αυτου και λιθοβολησουσιν αυτον πασα η συναγω
γη

15

και τοις υιοις ισραηλ λαλησον και ερεις προς αυτους ανθρωπος ος εαν καταρασηται θεον αµαρτιαν ληµψεται
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16

ονοµαζων δε το ονοµα κυριου θανατω θανατουσθω λιθοις λιθοβολειτω αυτον πασα συναγωγη ισραηλ εαν τε προσηλυτος εαν τε αυτοχθων εν τω ονοµασαι αυτον το ονοµα κυ
ριου τελευτατω

17

και ανθρωπος ος αν παταξη ψυχην ανθρωπου και αποθανη θανατω θανατουσθω

18

και ος αν παταξη κτηνος και αποθανη αποτεισατω ψυχην αντι ψυχης

19

και εαν τις δω µωµον τω πλησιον ως εποιησεν αυτω ωσαυτως αντιποιηθησεται αυτω

20

συντριµµα αντι συντριµµατος οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντος καθοτι αν δω µωµον τω ανθρωπω ουτως δοθησεται αυτω

21

ος αν παταξη ανθρωπον και αποθανη θανατω θανατουσθω

22

δικαιωσις µια εσται τω προσηλυτω και τω εγχωριω οτι εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

23

και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ και εξηγαγον τον καταρασαµενον εξω της παρεµβολης και ελιθοβολησαν αυτον εν λιθοις και οι υιοι ισραηλ εποιησαν καθα συνεταξεν
κυριος τω µωυση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τω ορει σινα λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους εαν εισελθητε εις την γην ην εγω διδωµι υµιν και αναπαυσεται η γη ην εγω διδωµι υµιν σαββατα τω κυριω

3

εξ ετη σπερεις τον αγρον σου και εξ ετη τεµεις την αµπελον σου και συναξεις τον καρπον αυτης

4

τω δε ετει τω εβδοµω σαββατα αναπαυσις εσται τη γη σαββατα τω κυριω τον αγρον σου ου σπερεις και την αµπελον σου ου τεµεις

5

και τα αυτοµατα αναβαινοντα του αγρου σου ουκ εκθερισεις και την σταφυλην του αγιασµατος σου ουκ εκτρυγησεις ενιαυτος αναπαυσεως εσται τη γη

6

και εσται τα σαββατα της γης βρωµατα σοι και τω παιδι σου και τη παιδισκη σου και τω µισθωτω σου και τω παροικω τω προσκειµενω προς σε

7

και τοις κτηνεσιν σου και τοις θηριοις τοις εν τη γη σου εσται παν το γενηµα αυτου εις βρωσιν

8

και εξαριθµησεις σεαυτω επτα αναπαυσεις ετων επτα ετη επτακις και εσονται σοι επτα εβδοµαδες ετων εννεα και τεσσαρακοντα ετη

9

και διαγγελειτε σαλπιγγος φωνη εν παση τη γη υµων τω µηνι τω εβδοµω τη δεκατη του µηνος τη ηµερα του ιλασµου διαγγελειτε σαλπιγγι εν παση τη γη υµων

10

και αγιασετε το ετος το πεντηκοστον ενιαυτον και διαβοησετε αφεσιν επι της γης πασιν τοις κατοικουσιν αυτην ενιαυτος αφεσεως σηµασια αυτη εσται υµιν και απελευσεται
εις εκαστος εις την κτησιν αυτου και εκαστος εις την πατριδα αυτου απελευσεσθε

11

αφεσεως σηµασια αυτη το ετος το πεντηκοστον ενιαυτος εσται υµιν ου σπερειτε ουδε αµησετε τα αυτοµατα αναβαινοντα αυτης και ου τρυγησετε τα ηγιασµενα αυτης

12

οτι αφεσεως σηµασια εστιν αγιον εσται υµιν απο των πεδιων φαγεσθε τα γενηµατα αυτης

13

εν τω ετει της αφεσεως σηµασια αυτης επανελευσεται εκαστος εις την κτησιν αυτου

14

εαν δε αποδω πρασιν τω πλησιον σου εαν και κτηση παρα του πλησιον σου µη θλιβετω ανθρωπος τον πλησιον

15

κατα αριθµον ετων µετα την σηµασιαν κτηση παρα του πλησιον κατα αριθµον ενιαυτων γενηµατων αποδωσεται σοι

16

καθοτι αν πλειον των ετων πληθυνη την εγκτησιν αυτου και καθοτι αν ελαττον των ετων ελαττονωση την κτησιν αυτου οτι αριθµον γενηµατων αυτου ουτως αποδωσεται σοι

17

µη θλιβετω ανθρωπος τον πλησιον και φοβηθηση κυριον τον θεον σου εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

18

και ποιησετε παντα τα δικαιωµατα µου και πασας τας κρισεις µου και φυλαξασθε και ποιησετε αυτα και κατοικησετε επι της γης πεποιθοτες

19

και δωσει η γη τα εκφορια αυτης και φαγεσθε εις πλησµονην και κατοικησετε πεποιθοτες επ' αυτης

20

εαν δε λεγητε τι φαγοµεθα εν τω ετει τω εβδοµω τουτω εαν µη σπειρωµεν µηδε συναγαγωµεν τα γενηµατα ηµων

21

και αποστελω την ευλογιαν µου υµιν εν τω ετει τω εκτω και ποιησει τα γενηµατα αυτης εις τα τρια ετη

22

και σπερειτε το ετος το ογδοον και φαγεσθε απο των γενηµατων παλαια εως του ετους του ενατου εως αν ελθη το γενηµα αυτης φαγεσθε παλαια παλαιων

23

και η γη ου πραθησεται εις βεβαιωσιν εµη γαρ εστιν η γη διοτι προσηλυτοι και παροικοι υµεις εστε εναντιον µου
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24

και κατα πασαν γην κατασχεσεως υµων λυτρα δωσετε της γης

25

εαν δε πενηται ο αδελφος σου ο µετα σου και αποδωται απο της κατασχεσεως αυτου και ελθη ο αγχιστευων εγγιζων εγγιστα αυτου και λυτρωσεται την πρασιν του αδελφου α
υτου

26

εαν δε µη η τινι ο αγχιστευων και ευπορηθη τη χειρι και ευρεθη αυτω το ικανον λυτρα αυτου

27

και συλλογιειται τα ετη της πρασεως αυτου και αποδωσει ο υπερεχει τω ανθρωπω ω απεδοτο εαυτον αυτω και απελευσεται εις την κατασχεσιν αυτου

28

εαν δε µη ευπορηθη η χειρ αυτου το ικανον ωστε αποδουναι αυτω και εσται η πρασις τω κτησαµενω αυτα εως του εκτου ετους της αφεσεως και εξελευσεται τη αφεσει και α
πελευσεται εις την κατασχεσιν αυτου

29

εαν δε τις αποδωται οικιαν οικητην εν πολει τετειχισµενη και εσται η λυτρωσις αυτης εως πληρωθη ενιαυτος ηµερων εσται η λυτρωσις αυτης

30

εαν δε µη λυτρωθη εως αν πληρωθη αυτης ενιαυτος ολος κυρωθησεται η οικια η ουσα εν πολει τη εχουση τειχος βεβαιως τω κτησαµενω αυτην εις τας γενεας αυτου και ουκ
εξελευσεται εν τη αφεσει

31

αι δε οικιαι αι εν επαυλεσιν αις ουκ εστιν εν αυταις τειχος κυκλω προς τον αγρον της γης λογισθητωσαν λυτρωται δια παντος εσονται και εν τη αφεσει εξελευσονται

32

και αι πολεις των λευιτων οικιαι των πολεων αυτων κατασχεσεως λυτρωται δια παντος εσονται τοις λευιταις

33

και ος αν λυτρωσαµενος παρα των λευιτων και εξελευσεται η διαπρασις αυτων οικιων πολεως κατασχεσεως αυτων εν τη αφεσει οτι οικιαι των πολεων των λευιτων κατασχε
σις αυτων εν µεσω υιων ισραηλ

34

και οι αγροι οι αφωρισµενοι ταις πολεσιν αυτων ου πραθησονται οτι κατασχεσις αιωνια τουτο αυτων εστιν

35

εαν δε πενηται ο αδελφος σου και αδυνατηση ταις χερσιν παρα σοι αντιληµψη αυτου ως προσηλυτου και παροικου και ζησεται ο αδελφος σου µετα σου

36

ου ληµψη παρ' αυτου τοκον ουδε επι πληθει και φοβηθηση τον θεον σου εγω κυριος και ζησεται ο αδελφος σου µετα σου

37

το αργυριον σου ου δωσεις αυτω επι τοκω και επι πλεονασµον ου δωσεις αυτω τα βρωµατα σου

38

εγω κυριος ο θεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου δουναι υµιν την γην χανααν ωστε ειναι υµων θεος

39

εαν δε ταπεινωθη ο αδελφος σου παρα σοι και πραθη σοι ου δουλευσει σοι δουλειαν οικετου

40

ως µισθωτος η παροικος εσται σοι εως του ετους της αφεσεως εργαται παρα σοι

41

και εξελευσεται τη αφεσει και τα τεκνα αυτου µετ' αυτου και απελευσεται εις την γενεαν αυτου εις την κατασχεσιν την πατρικην αποδραµειται

42

διοτι οικεται µου εισιν ουτοι ους εξηγαγον εκ γης αιγυπτου ου πραθησεται εν πρασει οικετου

43

ου κατατενεις αυτον εν τω µοχθω και φοβηθηση κυριον τον θεον σου

44

και παις και παιδισκη οσοι αν γενωνται σοι απο των εθνων οσοι κυκλω σου εισιν απ' αυτων κτησεσθε δουλον και δουλην

45

και απο των υιων των παροικων των οντων εν υµιν απο τουτων κτησεσθε και απο των συγγενων αυτων οσοι αν γενωνται εν τη γη υµων εστωσαν υµιν εις κατασχεσιν

46

και καταµεριειτε αυτους τοις τεκνοις υµων µεθ' υµας και εσονται υµιν κατοχιµοι εις τον αιωνα των αδελφων υµων των υιων ισραηλ εκαστος τον αδελφον αυτου ου κατατενε
ι αυτον εν τοις µοχθοις

47

εαν δε ευρη η χειρ του προσηλυτου η του παροικου του παρα σοι και απορηθεις ο αδελφος σου πραθη τω προσηλυτω η τω παροικω τω παρα σοι εκ γενετης προσηλυτω

48

µετα το πραθηναι αυτω λυτρωσις εσται αυτω εις των αδελφων αυτου λυτρωσεται αυτον

49

αδελφος πατρος αυτου η υιος αδελφου πατρος λυτρωσεται αυτον η απο των οικειων των σαρκων αυτου εκ της φυλης αυτου λυτρωσεται αυτον εαν δε ευπορηθεις ταις χερσιν
λυτρωσηται εαυτον

50

και συλλογιειται προς τον κεκτηµενον αυτον απο του ετους ου απεδοτο εαυτον αυτω εως του ενιαυτου της αφεσεως και εσται το αργυριον της πρασεως αυτου ως µισθιου ετο
ς εξ ετους εσται µετ' αυτου

51

εαν δε τινι πλειον των ετων η προς ταυτα αποδωσει τα λυτρα αυτου απο του αργυριου της πρασεως αυτου

52

εαν δε ολιγον καταλειφθη απο των ετων εις τον ενιαυτον της αφεσεως και συλλογιειται αυτω κατα τα ετη αυτου και αποδωσει τα λυτρα αυτου
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53

ως µισθωτος ενιαυτον εξ ενιαυτου εσται µετ' αυτου ου κατατενεις αυτον εν τω µοχθω ενωπιον σου

54

εαν δε µη λυτρωται κατα ταυτα εξελευσεται εν τω ετει της αφεσεως αυτος και τα παιδια αυτου µετ' αυτου

55

οτι εµοι οι υιοι ισραηλ οικεται παιδες µου ουτοι εισιν ους εξηγαγον εκ γης αιγυπτου εγω κυριος ο θεος υµων

1

ου ποιησετε υµιν αυτοις χειροποιητα ουδε γλυπτα ουδε στηλην αναστησετε υµιν ουδε λιθον σκοπον θησετε εν τη γη υµων προσκυνησαι αυτω εγω ειµι κυριος ο θεος υµων

2

τα σαββατα µου φυλαξεσθε και απο των αγιων µου φοβηθησεσθε εγω ειµι κυριος

3

εαν τοις προσταγµασιν µου πορευησθε και τας εντολας µου φυλασσησθε και ποιησητε αυτας

4

και δωσω τον υετον υµιν εν καιρω αυτου και η γη δωσει τα γενηµατα αυτης και τα ξυλα των πεδιων αποδωσει τον καρπον αυτων

5

και καταληµψεται υµιν ο αλοητος τον τρυγητον και ο τρυγητος καταληµψεται τον σπορον και φαγεσθε τον αρτον υµων εις πλησµονην και κατοικησετε µετα ασφαλειας επι τ
ης γης υµων

6

και πολεµος ου διελευσεται δια της γης υµων και δωσω ειρηνην εν τη γη υµων και κοιµηθησεσθε και ουκ εσται υµας ο εκφοβων και απολω θηρια πονηρα εκ της γης υµων

7

και διωξεσθε τους εχθρους υµων και πεσουνται εναντιον υµων φονω

8

και διωξονται εξ υµων πεντε εκατον και εκατον υµων διωξονται µυριαδας και πεσουνται οι εχθροι υµων εναντιον υµων µαχαιρα

9

και επιβλεψω εφ' υµας και αυξανω υµας και πληθυνω υµας και στησω την διαθηκην µου µεθ' υµων

10

και φαγεσθε παλαια και παλαια παλαιων και παλαια εκ προσωπου νεων εξοισετε

11

και θησω την διαθηκην µου εν υµιν και ου βδελυξεται η ψυχη µου υµας

12

και εµπεριπατησω εν υµιν και εσοµαι υµων θεος και υµεις εσεσθε µου λαος

13

εγω ειµι κυριος ο θεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου οντων υµων δουλων και συνετριψα τον δεσµον του ζυγου υµων και ηγαγον υµας µετα παρρησιας

14

εαν δε µη υπακουσητε µου µηδε ποιησητε τα προσταγµατα µου ταυτα

15

αλλα απειθησητε αυτοις και τοις κριµασιν µου προσοχθιση η ψυχη υµων ωστε υµας µη ποιειν πασας τας εντολας µου ωστε διασκεδασαι την διαθηκην µου

16

και εγω ποιησω ουτως υµιν και επισυστησω εφ' υµας την αποριαν την τε ψωραν και τον ικτερον και σφακελιζοντας τους οφθαλµους υµων και την ψυχην υµων εκτηκουσαν
και σπερειτε δια κενης τα σπερµατα υµων και εδονται οι υπεναντιοι υµων

17

και επιστησω το προσωπον µου εφ' υµας και πεσεισθε εναντιον των εχθρων υµων και διωξονται υµας οι µισουντες υµας και φευξεσθε ουθενος διωκοντος υµας

18

και εαν εως τουτου µη υπακουσητε µου και προσθησω του παιδευσαι υµας επτακις επι ταις αµαρτιαις υµων

19

και συντριψω την υβριν της υπερηφανιας υµων και θησω τον ουρανον υµιν σιδηρουν και την γην υµων ωσει χαλκην

20

και εσται εις κενον η ισχυς υµων και ου δωσει η γη υµων τον σπορον αυτης και το ξυλον του αγρου υµων ου δωσει τον καρπον αυτου

21

και εαν µετα ταυτα πορευησθε πλαγιοι και µη βουλησθε υπακουειν µου προσθησω υµιν πληγας επτα κατα τας αµαρτιας υµων

22

και αποστελω εφ' υµας τα θηρια τα αγρια της γης και κατεδεται υµας και εξαναλωσει τα κτηνη υµων και ολιγοστους ποιησει υµας και ερηµωθησονται αι οδοι υµων

23

και επι τουτοις εαν µη παιδευθητε αλλα πορευησθε προς µε πλαγιοι

24

πορευσοµαι καγω µεθ' υµων θυµω πλαγιω και παταξω υµας καγω επτακις αντι των αµαρτιων υµων

25

και επαξω εφ' υµας µαχαιραν εκδικουσαν δικην διαθηκης και καταφευξεσθε εις τας πολεις υµων και εξαποστελω θανατον εις υµας και παραδοθησεσθε εις χειρας εχθρων

26

εν τω θλιψαι υµας σιτοδεια αρτων και πεψουσιν δεκα γυναικες τους αρτους υµων εν κλιβανω ενι και αποδωσουσιν τους αρτους υµων εν σταθµω και φαγεσθε και ου µη εµπλ
ησθητε

27

εαν δε επι τουτοις µη υπακουσητε µου και πορευησθε προς µε πλαγιοι

28

και αυτος πορευσοµαι µεθ' υµων εν θυµω πλαγιω και παιδευσω υµας εγω επτακις κατα τας αµαρτιας υµων
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29

και φαγεσθε τας σαρκας των υιων υµων και τας σαρκας των θυγατερων υµων φαγεσθε

30

και ερηµωσω τας στηλας υµων και εξολεθρευσω τα ξυλινα χειροποιητα υµων και θησω τα κωλα υµων επι τα κωλα των ειδωλων υµων και προσοχθιει η ψυχη µου υµιν

31

και θησω τας πολεις υµων ερηµους και εξερηµωσω τα αγια υµων και ου µη οσφρανθω της οσµης των θυσιων υµων

32

και εξερηµωσω εγω την γην υµων και θαυµασονται επ' αυτη οι εχθροι υµων οι ενοικουντες εν αυτη

33

και διασπερω υµας εις τα εθνη και εξαναλωσει υµας επιπορευοµενη η µαχαιρα και εσται η γη υµων ερηµος και αι πολεις υµων εσονται ερηµοι

34

τοτε ευδοκησει η γη τα σαββατα αυτης και πασας τας ηµερας της ερηµωσεως αυτης και υµεις εσεσθε εν τη γη των εχθρων υµων τοτε σαββατιει η γη και ευδοκησει τα σαββ
ατα αυτης

35

πασας τας ηµερας της ερηµωσεως αυτης σαββατιει α ουκ εσαββατισεν εν τοις σαββατοις υµων ηνικα κατωκειτε αυτην

36

και τοις καταλειφθεισιν εξ υµων επαξω δειλιαν εις την καρδιαν αυτων εν τη γη των εχθρων αυτων και διωξεται αυτους φωνη φυλλου φεροµενου και φευξονται ως φευγοντες
απο πολεµου και πεσουνται ουθενος διωκοντος

37

και υπεροψεται ο αδελφος τον αδελφον ωσει εν πολεµω ουθενος κατατρεχοντος και ου δυνησεσθε αντιστηναι τοις εχθροις υµων

38

και απολεισθε εν τοις εθνεσιν και κατεδεται υµας η γη των εχθρων υµων

39

και οι καταλειφθεντες αφ' υµων καταφθαρησονται δια τας αµαρτιας υµων εν τη γη των εχθρων αυτων τακησονται

40

και εξαγορευσουσιν τας αµαρτιας αυτων και τας αµαρτιας των πατερων αυτων οτι παρεβησαν και υπερειδον µε και οτι επορευθησαν εναντιον µου πλαγιοι

41

και εγω επορευθην µετ' αυτων εν θυµω πλαγιω και απολω αυτους εν τη γη των εχθρων αυτων τοτε εντραπησεται η καρδια αυτων η απεριτµητος και τοτε ευδοκησουσιν τας
αµαρτιας αυτων

42

και µνησθησοµαι της διαθηκης ιακωβ και της διαθηκης ισαακ και της διαθηκης αβρααµ µνησθησοµαι και της γης µνησθησοµαι

43

και η γη εγκαταλειφθησεται υπ' αυτων τοτε προσδεξεται η γη τα σαββατα αυτης εν τω ερηµωθηναι αυτην δι' αυτους και αυτοι προσδεξονται τας αυτων ανοµιας ανθ' ων τα
κριµατα µου υπερειδον και τοις προσταγµασιν µου προσωχθισαν τη ψυχη αυτων

44

και ουδ' ως οντων αυτων εν τη γη των εχθρων αυτων ουχ υπερειδον αυτους ουδε προσωχθισα αυτοις ωστε εξαναλωσαι αυτους του διασκεδασαι την διαθηκην µου την προς
αυτους οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων

45

και µνησθησοµαι αυτων της διαθηκης της προτερας οτε εξηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας εναντι των εθνων του ειναι αυτων θεος εγω ειµι κυριος

46

ταυτα τα κριµατα και τα προσταγµατα και ο νοµος ον εδωκεν κυριος ανα µεσον αυτου και ανα µεσον των υιων ισραηλ εν τω ορει σινα εν χειρι µωυση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις αυτοις ος αν ευξηται ευχην ωστε τιµην της ψυχης αυτου τω κυριω

3

εσται η τιµη του αρσενος απο εικοσαετους εως εξηκονταετους εσται αυτου η τιµη πεντηκοντα διδραχµα αργυριου τω σταθµω τω αγιω

4

της δε θηλειας εσται η συντιµησις τριακοντα διδραχµα

5

εαν δε απο πενταετους εως εικοσι ετων εσται η τιµη του αρσενος εικοσι διδραχµα της δε θηλειας δεκα διδραχµα

6

απο δε µηνιαιου εως πενταετους εσται η τιµη του αρσενος πεντε διδραχµα αργυριου της δε θηλειας τρια διδραχµα

7

εαν δε απο εξηκονταετων και επανω εαν µεν αρσεν η εσται η τιµη πεντεκαιδεκα διδραχµα αργυριου εαν δε θηλεια δεκα διδραχµα

8

εαν δε ταπεινος η τη τιµη στησεται εναντιον του ιερεως και τιµησεται αυτον ο ιερευς καθαπερ ισχυει η χειρ του ευξαµενου τιµησεται αυτον ο ιερευς

9

εαν δε απο των κτηνων των προσφεροµενων απ' αυτων δωρον τω κυριω ος αν δω απο τουτων τω κυριω εσται αγιον

10

ουκ αλλαξει αυτο καλον πονηρω ουδε πονηρον καλω εαν δε αλλασσων αλλαξη αυτο κτηνος κτηνει εσται αυτο και το αλλαγµα αγια

11

εαν δε παν κτηνος ακαθαρτον αφ' ων ου προσφερεται απ' αυτων δωρον τω κυριω στησει το κτηνος εναντι του ιερεως

12

και τιµησεται αυτο ο ιερευς ανα µεσον καλου και ανα µεσον πονηρου και καθοτι αν τιµησεται ο ιερευς ουτως στησεται
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13

εαν δε λυτρουµενος λυτρωσηται αυτο προσθησει το επιπεµπτον προς την τιµην αυτου

14

και ανθρωπος ος αν αγιαση την οικιαν αυτου αγιαν τω κυριω και τιµησεται αυτην ο ιερευς ανα µεσον καλης και ανα µεσον πονηρας ως αν τιµησεται αυτην ο ιερευς ουτως σ
ταθησεται

15

εαν δε ο αγιασας αυτην λυτρωται την οικιαν αυτου προσθησει επ' αυτο το επιπεµπτον του αργυριου της τιµης και εσται αυτω

16

εαν δε απο του αγρου της κατασχεσεως αυτου αγιαση ανθρωπος τω κυριω και εσται η τιµη κατα τον σπορον αυτου κορου κριθων πεντηκοντα διδραχµα αργυριου

17

εαν δε απο του ενιαυτου της αφεσεως αγιαση τον αγρον αυτου κατα την τιµην αυτου στησεται

18

εαν δε εσχατον µετα την αφεσιν αγιαση τον αγρον αυτου προσλογιειται αυτω ο ιερευς το αργυριον επι τα ετη τα επιλοιπα εως εις τον ενιαυτον της αφεσεως και ανθυφαιρεθη
σεται απο της συντιµησεως αυτου

19

εαν δε λυτρωται τον αγρον ο αγιασας αυτον προσθησει το επιπεµπτον του αργυριου προς την τιµην αυτου και εσται αυτω

20

εαν δε µη λυτρωται τον αγρον και αποδωται τον αγρον ανθρωπω ετερω ουκετι µη λυτρωσηται αυτον

21

αλλ' εσται ο αγρος εξεληλυθυιας της αφεσεως αγιος τω κυριω ωσπερ η γη η αφωρισµενη τω ιερει εσται κατασχεσις

22

εαν δε απο του αγρου ου κεκτηται ος ουκ εστιν απο του αγρου της κατασχεσεως αυτου αγιαση τω κυριω

23

λογιειται προς αυτον ο ιερευς το τελος της τιµης εκ του ενιαυτου της αφεσεως και αποδωσει την τιµην εν τη ηµερα εκεινη αγιον τω κυριω

24

και εν τω ενιαυτω της αφεσεως αποδοθησεται ο αγρος τω ανθρωπω παρ' ου κεκτηται αυτον ου ην η κατασχεσις της γης

25

και πασα τιµη εσται σταθµιοις αγιοις εικοσι οβολοι εσται το διδραχµον

26

και παν πρωτοτοκον ο αν γενηται εν τοις κτηνεσιν σου εσται τω κυριω και ου καθαγιασει ουθεις αυτο εαν τε µοσχον εαν τε προβατον τω κυριω εστιν

27

εαν δε των τετραποδων των ακαθαρτων αλλαξει κατα την τιµην αυτου και προσθησει το επιπεµπτον προς αυτο και εσται αυτω εαν δε µη λυτρωται πραθησεται κατα το τιµη
µα αυτου

28

παν δε αναθεµα ο εαν αναθη ανθρωπος τω κυριω απο παντων οσα αυτω εστιν απο ανθρωπου εως κτηνους και απο αγρου κατασχεσεως αυτου ουκ αποδωσεται ουδε λυτρωσε
ται παν αναθεµα αγιον αγιων εσται τω κυριω

29

και παν ο εαν ανατεθη απο των ανθρωπων ου λυτρωθησεται αλλα θανατω θανατωθησεται

30

πασα δεκατη της γης απο του σπερµατος της γης και του καρπου του ξυλινου τω κυριω εστιν αγιον τω κυριω

31

εαν δε λυτρωται λυτρω ανθρωπος την δεκατην αυτου το επιπεµπτον προσθησει προς αυτο και εσται αυτω

32

και πασα δεκατη βοων και προβατων και παν ο εαν ελθη εν τω αριθµω υπο την ραβδον το δεκατον εσται αγιον τω κυριω

33

ουκ αλλαξεις καλον πονηρω εαν δε αλλασσων αλλαξης αυτο και το αλλαγµα αυτου εσται αγιον ου λυτρωθησεται

34

αυται εισιν αι εντολαι ας ενετειλατο κυριος τω µωυση προς τους υιους ισραηλ εν τω ορει σινα .

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνος του δευτερου ετους δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου λεγων

2

λαβετε αρχην πασης συναγωγης υιων ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον εξ ονοµατος αυτων κατα κεφαλην αυτων πας αρσην

3

απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν δυναµει ισραηλ επισκεψασθε αυτους συν δυναµει αυτων συ και ααρων επισκεψασθε αυτους

4

και µεθ' υµων εσονται εκαστος κατα φυλην εκαστου αρχοντων κατ' οικους πατριων εσονται

5

και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων οιτινες παραστησονται µεθ' υµων των ρουβην ελισουρ υιος σεδιουρ

6

των συµεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

7

των ιουδα ναασσων υιος αµιναδαβ

8

των ισσαχαρ ναθαναηλ υιος σωγαρ

9

των ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων
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10

των υιων ιωσηφ των εφραιµ ελισαµα υιος εµιουδ των µανασση γαµαλιηλ υιος φαδασσουρ

11

των βενιαµιν αβιδαν υιος γαδεωνι

12

των δαν αχιεζερ υιος αµισαδαι

13

των ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

14

των γαδ ελισαφ υιος ραγουηλ

15

των νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

16

ουτοι επικλητοι της συναγωγης αρχοντες των φυλων κατα πατριας χιλιαρχοι ισραηλ εισιν

17

και ελαβεν µωυσης και ααρων τους ανδρας τουτους τους ανακληθεντας εξ ονοµατος

18

και πασαν την συναγωγην συνηγαγον εν µια του µηνος του δευτερου ετους και επηξονουσαν κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων απο ει
κοσαετους και επανω παν αρσενικον κατα κεφαλην αυτων

19

ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση και επεσκεπησαν εν τη ερηµω τη σινα

20

και εγενοντο οι υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτω
ν παντα αρσενικα απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

21

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ρουβην εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

22

τοις υιοις συµεων κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαε
τους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

23

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης συµεων εννεα και πεντηκοντα χιλιαδες και τριακοσιοι

24

τοις υιοις ιουδα κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετο
υς και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

25

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ιουδα τεσσαρες και εβδοµηκοντα χιλιαδες και εξακοσιοι

26

τοις υιοις ισσαχαρ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσα
ετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

27

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ισσαχαρ τεσσαρες και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

28

τοις υιοις ζαβουλων κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσ
αετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

29

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ζαβουλων επτα και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

30

τοις υιοις ιωσηφ υιοις εφραιµ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα
απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

31

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης εφραιµ τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

32

τοις υιοις µανασση κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσα
ετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

33

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης µανασση δυο και τριακοντα χιλιαδες και διακοσιοι

34

τοις υιοις βενιαµιν κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσα
ετους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

35

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης βενιαµιν πεντε και τριακοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

36

τοις υιοις γαδ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετου
ς και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει
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37

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης γαδ πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και εξακοσιοι και πεντηκοντα

38

τοις υιοις δαν κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετου
ς και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

39

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης δαν δυο και εξηκοντα χιλιαδες και επτακοσιοι

40

τοις υιοις ασηρ κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετο
υς και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

41

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης ασηρ µια και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

42

τοις υιοις νεφθαλι κατα συγγενειας αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαε
τους και επανω πας ο εκπορευοµενος εν τη δυναµει

43

η επισκεψις αυτων εκ της φυλης νεφθαλι τρεις και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

44

αυτη η επισκεψις ην επεσκεψαντο µωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ δωδεκα ανδρες ανηρ εις κατα φυλην µιαν κατα φυλην οικων πατριας ησαν

45

και εγενετο πασα η επισκεψις υιων ισραηλ συν δυναµει αυτων απο εικοσαετους και επανω πας ο εκπορευοµενος παραταξασθαι εν ισραηλ

46

εξακοσιαι χιλιαδες και τρισχιλιοι και πεντακοσιοι και πεντηκοντα

47

οι δε λευιται εκ της φυλης πατριας αυτων ουκ επεσκεπησαν εν τοις υιοις ισραηλ

48

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

49

ορα την φυλην την λευι ου συνεπισκεψη και τον αριθµον αυτων ου ληµψη εν µεσω των υιων ισραηλ

50

και συ επιστησον τους λευιτας επι την σκηνην του µαρτυριου και επι παντα τα σκευη αυτης και επι παντα οσα εστιν εν αυτη αυτοι αρουσιν την σκηνην και παντα τα σκευη α
υτης και αυτοι λειτουργησουσιν εν αυτη και κυκλω της σκηνης παρεµβαλουσιν

51

και εν τω εξαιρειν την σκηνην καθελουσιν αυτην οι λευιται και εν τω παρεµβαλλειν την σκηνην αναστησουσιν και ο αλλογενης ο προσπορευοµενος αποθανετω

52

και παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ ανηρ εν τη εαυτου ταξει και ανηρ κατα την εαυτου ηγεµονιαν συν δυναµει αυτων

53

οι δε λευιται παρεµβαλετωσαν εναντιον κυριου κυκλω της σκηνης του µαρτυριου και ουκ εσται αµαρτηµα εν υιοις ισραηλ και φυλαξουσιν οι λευιται αυτοι την φυλακην της
σκηνης του µαρτυριου

54

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ κατα παντα α ενετειλατο κυριος τω µωυση και ααρων ουτως εποιησαν

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

ανθρωπος εχοµενος αυτου κατα ταγµα κατα σηµεας κατ' οικους πατριων αυτων παρεµβαλετωσαν οι υιοι ισραηλ εναντιοι κυκλω της σκηνης του µαρτυριου παρεµβαλουσιν ο
ι υιοι ισραηλ

3

και οι παρεµβαλλοντες πρωτοι κατ' ανατολας ταγµα παρεµβολης ιουδα συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων ιουδα ναασσων υιος αµιναδαβ

4

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρες και εβδοµηκοντα χιλιαδες και εξακοσιοι

5

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι φυλης ισσαχαρ και ο αρχων των υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιος σωγαρ

6

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρες και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

7

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι φυλης ζαβουλων και ο αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων

8

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι επτα και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

9

παντες οι επεσκεµµενοι εκ της παρεµβολης ιουδα εκατον ογδοηκοντα χιλιαδες και εξακισχιλιοι και τετρακοσιοι συν δυναµει αυτων πρωτοι εξαρουσιν

10

ταγµα παρεµβολης ρουβην προς λιβα συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων ρουβην ελισουρ υιος σεδιουρ

11

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι εξ και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι
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12

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι αυτου φυλης συµεων και ο αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

13

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι εννεα και πεντηκοντα χιλιαδες και τριακοσιοι

14

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι αυτου φυλης γαδ και ο αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιος ραγουηλ

15

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και εξακοσιοι και πεντηκοντα

16

παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης ρουβην εκατον πεντηκοντα µια χιλιαδες και τετρακοσιοι και πεντηκοντα συν δυναµει αυτων δευτεροι εξαρουσιν

17

και αρθησεται η σκηνη του µαρτυριου και η παρεµβολη των λευιτων µεσον των παρεµβολων ως και παρεµβαλλουσιν ουτως και εξαρουσιν εκαστος εχοµενος καθ' ηγεµονιαν

18

ταγµα παρεµβολης εφραιµ παρα θαλασσαν συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων εφραιµ ελισαµα υιος εµιουδ

19

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

20

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι φυλης µανασση και ο αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιος φαδασσουρ

21

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και τριακοντα χιλιαδες και διακοσιοι

22

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι φυλης βενιαµιν και ο αρχων των υιων βενιαµιν αβιδαν υιος γαδεωνι

23

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι πεντε και τριακοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

24

παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης εφραιµ εκατον χιλιαδες και οκτακισχιλιοι και εκατον συν δυναµει αυτων τριτοι εξαρουσιν

25

ταγµα παρεµβολης δαν προς βορραν συν δυναµει αυτων και ο αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιος αµισαδαι

26

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι δυο και εξηκοντα χιλιαδες και επτακοσιοι

27

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι αυτου φυλης ασηρ και ο αρχων των υιων ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

28

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι µια και τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

29

και οι παρεµβαλλοντες εχοµενοι φυλης νεφθαλι και ο αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

30

δυναµις αυτου οι επεσκεµµενοι τρεις και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

31

παντες οι επεσκεµµενοι της παρεµβολης δαν εκατον και πεντηκοντα επτα χιλιαδες και εξακοσιοι εσχατοι εξαρουσιν κατα ταγµα αυτων

32

αυτη η επισκεψις των υιων ισραηλ κατ' οικους πατριων αυτων πασα η επισκεψις των παρεµβολων συν ταις δυναµεσιν αυτων εξακοσιαι χιλιαδες και τρισχιλιοι πεντακοσιοι
πεντηκοντα

33

οι δε λευιται ου συνεπεσκεπησαν εν αυτοις καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση

34

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ παντα οσα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως παρενεβαλον κατα ταγµα αυτων και ουτως εξηρον εκαστος εχοµενοι κατα δηµους αυτων κατ' οικ
ους πατριων αυτων

1

και αυται αι γενεσεις ααρων και µωυση εν η ηµερα ελαλησεν κυριος τω µωυση εν ορει σινα

2

και ταυτα τα ονοµατα των υιων ααρων πρωτοτοκος ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ

3

ταυτα τα ονοµατα των υιων ααρων οι ιερεις οι ηλειµµενοι ους ετελειωσαν τας χειρας αυτων ιερατευειν

4

και ετελευτησεν ναδαβ και αβιουδ εναντι κυριου προσφεροντων αυτων πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα και παιδια ουκ ην αυτοις και ιερατευσεν ελεαζαρ και ι
θαµαρ µετ' ααρων του πατρος αυτων

5

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6

λαβε την φυλην λευι και στησεις αυτους εναντιον ααρων του ιερεως και λειτουργησουσιν αυτω

7

και φυλαξουσιν τας φυλακας αυτου και τας φυλακας των υιων ισραηλ εναντι της σκηνης του µαρτυριου εργαζεσθαι τα εργα της σκηνης

8

και φυλαξουσιν παντα τα σκευη της σκηνης του µαρτυριου και τας φυλακας των υιων ισραηλ κατα παντα τα εργα της σκηνης
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9

και δωσεις τους λευιτας ααρων και τοις υιοις αυτου τοις ιερευσιν δοµα δεδοµενοι ουτοι µοι εισιν απο των υιων ισραηλ

10

και ααρων και τους υιους αυτου καταστησεις επι της σκηνης του µαρτυριου και φυλαξουσιν την ιερατειαν αυτων και παντα τα κατα τον βωµον και εσω του καταπετασµατο
ς και ο αλλογενης ο απτοµενος αποθανειται

11

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12

και εγω ιδου ειληφα τους λευιτας εκ µεσου των υιων ισραηλ αντι παντος πρωτοτοκου διανοιγοντος µητραν παρα των υιων ισραηλ λυτρα αυτων εσονται και εσονται εµοι οι λ
ευιται

13

εµοι γαρ παν πρωτοτοκον εν η ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτου ηγιασα εµοι παν πρωτοτοκον εν ισραηλ απο ανθρωπου εως κτηνους εµοι εσονται εγω κυριος

14

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη ερηµω σινα λεγων

15

επισκεψαι τους υιους λευι κατ' οικους πατριων αυτων κατα δηµους αυτων κατα συγγενειας αυτων παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω επισκεψασθε αυτους

16

και επεσκεψαντο αυτους µωυσης και ααρων δια φωνης κυριου ον τροπον συνεταξεν αυτοις κυριος

17

και ησαν ουτοι οι υιοι λευι εξ ονοµατων αυτων γεδσων κααθ και µεραρι

18

και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων κατα δηµους αυτων λοβενι και σεµει

19

και υιοι κααθ κατα δηµους αυτων αµραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

20

και υιοι µεραρι κατα δηµους αυτων µοολι και µουσι ουτοι εισιν δηµοι των λευιτων κατ' οικους πατριων αυτων

21

τω γεδσων δηµος του λοβενι και δηµος του σεµει ουτοι δηµοι του γεδσων

22

η επισκεψις αυτων κατα αριθµον παντος αρσενικου απο µηνιαιου και επανω η επισκεψις αυτων επτακισχιλιοι και πεντακοσιοι

23

και υιοι γεδσων οπισω της σκηνης παρα θαλασσαν παρεµβαλουσιν

24

και ο αρχων οικου πατριας του δηµου του γεδσων ελισαφ υιος λαηλ

25

και η φυλακη υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου η σκηνη και το καλυµµα και το κατακαλυµµα της θυρας της σκηνης του µαρτυριου

26

και τα ιστια της αυλης και το καταπετασµα της πυλης της αυλης της ουσης επι της σκηνης και τα καταλοιπα παντων των εργων αυτου

27

τω κααθ δηµος ο αµραµις και δηµος ο σααρις και δηµος ο χεβρωνις και δηµος ο οζιηλις ουτοι εισιν δηµοι του κααθ

28

κατα αριθµον παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω οκτακισχιλιοι και εξακοσιοι φυλασσοντες τας φυλακας των αγιων

29

οι δηµοι των υιων κααθ παρεµβαλουσιν εκ πλαγιων της σκηνης κατα λιβα

30

και ο αρχων οικου πατριων των δηµων του κααθ ελισαφαν υιος οζιηλ

31

και η φυλακη αυτων η κιβωτος και η τραπεζα και η λυχνια και τα θυσιαστηρια και τα σκευη του αγιου οσα λειτουργουσιν εν αυτοις και το κατακαλυµµα και παντα τα εργα
αυτων

32

και ο αρχων επι των αρχοντων των λευιτων ελεαζαρ ο υιος ααρων του ιερεως καθεσταµενος φυλασσειν τας φυλακας των αγιων

33

τω µεραρι δηµος ο µοολι και δηµος ο µουσι ουτοι εισιν δηµοι µεραρι

34

η επισκεψις αυτων κατα αριθµον παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω εξακισχιλιοι και πεντηκοντα

35

και ο αρχων οικου πατριων του δηµου του µεραρι σουριηλ υιος αβιχαιλ εκ πλαγιων της σκηνης παρεµβαλουσιν προς βορραν

36

η επισκεψις η φυλακη υιων µεραρι τας κεφαλιδας της σκηνης και τους µοχλους αυτης και τους στυλους αυτης και τας βασεις αυτης και παντα τα σκευη αυτων και τα εργα
αυτων

37

και τους στυλους της αυλης κυκλω και τας βασεις αυτων και τους πασσαλους και τους καλους αυτων

38

και οι παρεµβαλλοντες κατα προσωπον της σκηνης του µαρτυριου απ' ανατολης µωυσης και ααρων και οι υιοι αυτου φυλασσοντες τας φυλακας του αγιου εις τας φυλακας τ
ων υιων ισραηλ και ο αλλογενης ο απτοµενος αποθανειται
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39

πασα η επισκεψις των λευιτων ους επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια φωνης κυριου κατα δηµους αυτων παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω δυο και εικοσι χιλιαδες

40

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων επισκεψαι παν πρωτοτοκον αρσεν των υιων ισραηλ απο µηνιαιου και επανω και λαβε τον αριθµον εξ ονοµατος

41

και ληµψη τους λευιτας εµοι εγω κυριος αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι παντων των πρωτοτοκων εν τοις κτηνεσιν των υιων
ισραηλ

42

και επεσκεψατο µωυσης ον τροπον ενετειλατο κυριος παν πρωτοτοκον εν τοις υιοις ισραηλ

43

και εγενοντο παντα τα πρωτοτοκα τα αρσενικα κατα αριθµον εξ ονοµατος απο µηνιαιου και επανω εκ της επισκεψεως αυτων δυο και εικοσι χιλιαδες τρεις και εβδοµηκοντα
και διακοσιοι

44

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

45

λαβε τους λευιτας αντι παντων των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ και τα κτηνη των λευιτων αντι των κτηνων αυτων και εσονται εµοι οι λευιται εγω κυριος

46

και τα λυτρα τριων και εβδοµηκοντα και διακοσιων οι πλεοναζοντες παρα τους λευιτας απο των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ

47

και ληµψη πεντε σικλους κατα κεφαλην κατα το διδραχµον το αγιον ληµψη εικοσι οβολους του σικλου

48

και δωσεις το αργυριον ααρων και τοις υιοις αυτου λυτρα των πλεοναζοντων εν αυτοις

49

και ελαβεν µωυσης το αργυριον τα λυτρα των πλεοναζοντων εις την εκλυτρωσιν των λευιτων

50

παρα των πρωτοτοκων των υιων ισραηλ ελαβεν το αργυριον χιλιους τριακοσιους εξηκοντα πεντε σικλους κατα τον σικλον τον αγιον

51

και εδωκεν µωυσης τα λυτρα των πλεοναζοντων ααρων και τοις υιοις αυτου δια φωνης κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

λαβε το κεφαλαιον των υιων κααθ εκ µεσου υιων λευι κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

3

απο εικοσι και πεντε ετων και επανω και εως πεντηκοντα ετων πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν ποιησαι παντα τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυριου

4

και ταυτα τα εργα των υιων κααθ εν τη σκηνη του µαρτυριου αγιον των αγιων

5

και εισελευσεται ααρων και οι υιοι αυτου οταν εξαιρη η παρεµβολη και καθελουσιν το καταπετασµα το συσκιαζον και κατακαλυψουσιν εν αυτω την κιβωτον του µαρτυριου

6

και επιθησουσιν επ' αυτο κατακαλυµµα δερµα υακινθινον και επιβαλουσιν επ' αυτην ιµατιον ολον υακινθινον ανωθεν και διεµβαλουσιν τους αναφορεις

7

και επι την τραπεζαν την προκειµενην επιβαλουσιν επ' αυτην ιµατιον ολοπορφυρον και τα τρυβλια και τας θυισκας και τους κυαθους και τα σπονδεια εν οις σπενδει και οι α
ρτοι οι δια παντος επ' αυτης εσονται

8

και επιβαλουσιν επ' αυτην ιµατιον κοκκινον και καλυψουσιν αυτην καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν δι' αυτης τους αναφορεις

9

και ληµψονται ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν την λυχνιαν την φωτιζουσαν και τους λυχνους αυτης και τας λαβιδας αυτης και τας επαρυστριδας αυτης και παντα τα αγ
γεια του ελαιου οις λειτουργουσιν εν αυτοις

10

και εµβαλουσιν αυτην και παντα τα σκευη αυτης εις καλυµµα δερµατινον υακινθινον και επιθησουσιν αυτην επ' αναφορεων

11

και επι το θυσιαστηριον το χρυσουν επικαλυψουσιν ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτο καλυµµατι δερµατινω υακινθινω και διεµβαλουσιν τους αναφορεις αυτου

12

και ληµψονται παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοις εν τοις αγιοις και εµβαλουσιν εις ιµατιον υακινθινον και καλυψουσιν αυτα καλυµµατι δερµατινω
υακινθινω και επιθησουσιν επι αναφορεις

13

και τον καλυπτηρα επιθησει επι το θυσιαστηριον και επικαλυψουσιν επ' αυτο ιµατιον ολοπορφυρον

14

και επιθησουσιν επ' αυτο παντα τα σκευη οσοις λειτουργουσιν επ' αυτο εν αυτοις και τα πυρεια και τας κρεαγρας και τας φιαλας και τον καλυπτηρα και παντα τα σκευη του
θυσιαστηριου και επιβαλουσιν επ' αυτο καλυµµα δερµατινον υακινθινον και διεµβαλουσιν τους αναφορεις αυτου και ληµψονται ιµατιον πορφυρουν και συγκαλυψουσιν τον
λουτηρα και την βασιν αυτου και εµβαλουσιν αυτα εις καλυµµα δερµατινον υακινθινον και επιθησουσιν επι αναφορεις

15

και συντελεσουσιν ααρων και οι υιοι αυτου καλυπτοντες τα αγια και παντα τα σκευη τα αγια εν τω εξαιρειν την παρεµβολην και µετα ταυτα εισελευσονται υιοι κααθ αιρειν
και ουχ αψονται των αγιων ινα µη αποθανωσιν ταυτα αρουσιν οι υιοι κααθ εν τη σκηνη του µαρτυριου
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16

επισκοπος ελεαζαρ υιος ααρων του ιερεως το ελαιον του φωτος και το θυµιαµα της συνθεσεως και η θυσια η καθ' ηµεραν και το ελαιον της χρισεως η επισκοπη ολης της σκ
ηνης και οσα εστιν εν αυτη εν τω αγιω εν πασι τοις εργοις

17

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

18

µη ολεθρευσητε της φυλης τον δηµον τον κααθ εκ µεσου των λευιτων

19

τουτο ποιησατε αυτοις και ζησονται και ου µη αποθανωσιν προσπορευοµενων αυτων προς τα αγια των αγιων ααρων και οι υιοι αυτου προσπορευεσθωσαν και καταστησουσι
ν αυτους εκαστον κατα την αναφοραν αυτου

20

και ου µη εισελθωσιν ιδειν εξαπινα τα αγια και αποθανουνται

21

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

22

λαβε την αρχην των υιων γεδσων και τουτους κατ' οικους πατριων αυτων κατα δηµους αυτων

23

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους επισκεψαι αυτους πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν και ποιειν τα εργα αυτου εν τη σκηνη του µαρτυριου

24

αυτη η λειτουργια του δηµου του γεδσων λειτουργειν και αιρειν

25

και αρει τας δερρεις της σκηνης και την σκηνην του µαρτυριου και το καλυµµα αυτης και το καλυµµα το υακινθινον το ον επ' αυτης ανωθεν και το καλυµµα της θυρας της
σκηνης του µαρτυριου

26

και τα ιστια της αυλης οσα επι της σκηνης του µαρτυριου και τα περισσα και παντα τα σκευη τα λειτουργικα οσα λειτουργουσιν εν αυτοις ποιησουσιν

27

κατα στοµα ααρων και των υιων αυτου εσται η λειτουργια των υιων γεδσων κατα πασας τας λειτουργιας αυτων και κατα παντα τα αρτα δι' αυτων και επισκεψη αυτους εξ ο
νοµατων παντα τα αρτα υπ' αυτων

28

αυτη η λειτουργια των υιων γεδσων εν τη σκηνη του µαρτυριου και η φυλακη αυτων εν χειρι ιθαµαρ του υιου ααρων του ιερεως

29

υιοι µεραρι κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων επισκεψασθε αυτους

30

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους επισκεψασθε αυτους πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

31

και ταυτα τα φυλαγµατα των αιροµενων υπ' αυτων κατα παντα τα εργα αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου τας κεφαλιδας της σκηνης και τους µοχλους και τους στυλους αυ
της και τας βασεις αυτης και το κατακαλυµµα και αι βασεις αυτων και οι στυλοι αυτων και το κατακαλυµµα της θυρας της σκηνης

32

και τους στυλους της αυλης κυκλω και αι βασεις αυτων και τους στυλους του καταπετασµατος της πυλης της αυλης και τας βασεις αυτων και τους πασσαλους αυτων και το
υς καλους αυτων και παντα τα σκευη αυτων και παντα τα λειτουργηµατα αυτων εξ ονοµατων επισκεψασθε αυτους και παντα τα σκευη της φυλακης των αιροµενων υπ' αυτ
ων

33

αυτη η λειτουργια δηµου υιων µεραρι εν πασιν τοις εργοις αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου εν χειρι ιθαµαρ υιου ααρων του ιερεως

34

και επεσκεψατο µωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ τους υιους κααθ κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

35

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν και ποιειν εν τη σκηνη του µαρτυριου

36

και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δηµους αυτων δισχιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα

37

αυτη η επισκεψις δηµου κααθ πας ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου καθα επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι µωυση

38

και επεσκεπησαν υιοι γεδσων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

39

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν και ποιειν τα εργα εν τη σκηνη του µαρτυριου

40

και εγενετο η επισκεψις αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων δισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα

41

αυτη η επισκεψις δηµου υιων γεδσων πας ο λειτουργων εν τη σκηνη του µαρτυριου ους επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι µωυση

42

επεσκεπησαν δε και δηµος υιων µεραρι κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων

43

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος λειτουργειν προς τα εργα της σκηνης του µαρτυριου

44

και εγενηθη η επισκεψις αυτων κατα δηµους αυτων κατ' οικους πατριων αυτων τρισχιλιοι και διακοσιοι
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45

αυτη η επισκεψις δηµου υιων µεραρι ους επεσκεψατο µωυσης και ααρων δια φωνης κυριου εν χειρι µωυση

46

παντες οι επεσκεµµενοι ους επεσκεψατο µωυσης και ααρων και οι αρχοντες ισραηλ τους λευιτας κατα δηµους κατ' οικους πατριων αυτων

47

απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εως πεντηκονταετους πας ο εισπορευοµενος προς το εργον των εργων και τα εργα τα αιροµενα εν τη σκηνη του µαρτυριου

48

και εγενηθησαν οι επισκεπεντες οκτακισχιλιοι πεντακοσιοι ογδοηκοντα

49

δια φωνης κυριου επεσκεψατο αυτους εν χειρι µωυση ανδρα κατ' ανδρα επι των εργων αυτων και επι ων αιρουσιν αυτοι και επεσκεπησαν ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µω
υση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

προσταξον τοις υιοις ισραηλ και εξαποστειλατωσαν εκ της παρεµβολης παντα λεπρον και παντα γονορρυη και παντα ακαθαρτον επι ψυχη

3

απο αρσενικου εως θηλυκου εξαποστειλατε εξω της παρεµβολης και ου µη µιανουσιν τας παρεµβολας αυτων εν οις εγω καταγινοµαι εν αυτοις

4

και εποιησαν ουτως οι υιοι ισραηλ και εξαπεστειλαν αυτους εξω της παρεµβολης καθα ελαλησεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ

5

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων ανηρ η γυνη οστις εαν ποιηση απο των αµαρτιων των ανθρωπινων και παριδων παριδη και πληµµεληση η ψυχη εκεινη

7

εξαγορευσει την αµαρτιαν ην εποιησεν και αποδωσει την πληµµελειαν το κεφαλαιον και το επιπεµπτον αυτου προσθησει επ' αυτο και αποδωσει τινι επληµµελησεν αυτω

8

εαν δε µη η τω ανθρωπω ο αγχιστευων ωστε αποδουναι αυτω το πληµµεληµα προς αυτον το πληµµεληµα το αποδιδοµενον κυριω τω ιερει εσται πλην του κριου του ιλασµου
δι' ου εξιλασεται εν αυτω περι αυτου

9

και πασα απαρχη κατα παντα τα αγιαζοµενα εν υιοις ισραηλ οσα αν προσφερωσιν τω κυριω τω ιερει αυτω εσται

10

και εκαστου τα ηγιασµενα αυτου εσται ανηρ ος εαν δω τω ιερει αυτω εσται

11

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

12

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους ανδρος ανδρος εαν παραβη η γυνη αυτου και παριδη αυτον υπεριδουσα

13

και κοιµηθη τις µετ' αυτης κοιτην σπερµατος και λαθη εξ οφθαλµων του ανδρος αυτης και κρυψη αυτη δε η µεµιαµµενη και µαρτυς µη ην µετ' αυτης και αυτη µη η συνειλ
ηµµενη

14

και επελθη αυτω πνευµα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µεµιανται η επελθη αυτω πνευµα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου αυτη δε µη η µεµιαµ
µενη

15

και αξει ο ανθρωπος την γυναικα αυτου προς τον ιερεα και προσοισει το δωρον περι αυτης το δεκατον του οιφι αλευρον κριθινον ουκ επιχεει επ' αυτο ελαιον ουδε επιθησει επ
' αυτο λιβανον εστιν γαρ θυσια ζηλοτυπιας θυσια µνηµοσυνου αναµιµνησκουσα αµαρτιαν

16

και προσαξει αυτην ο ιερευς και στησει αυτην εναντι κυριου

17

και ληµψεται ο ιερευς υδωρ καθαρον ζων εν αγγειω οστρακινω και της γης της ουσης επι του εδαφους της σκηνης του µαρτυριου και λαβων ο ιερευς εµβαλει εις το υδωρ

18

και στησει ο ιερευς την γυναικα εναντι κυριου και αποκαλυψει την κεφαλην της γυναικος και δωσει επι τας χειρας αυτης την θυσιαν του µνηµοσυνου την θυσιαν της ζηλοτυ
πιας εν δε τη χειρι του ιερεως εσται το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου τουτου

19

και ορκιει αυτην ο ιερευς και ερει τη γυναικι ει µη κεκοιµηται τις µετα σου ει µη παραβεβηκας µιανθηναι υπο τον ανδρα τον σεαυτης αθωα ισθι απο του υδατος του ελεγµου
του επικαταρωµενου τουτου

20

ει δε συ παραβεβηκας υπ' ανδρος ουσα η µεµιανσαι και εδωκεν τις την κοιτην αυτου εν σοι πλην του ανδρος σου

21

και ορκιει ο ιερευς την γυναικα εν τοις ορκοις της αρας ταυτης και ερει ο ιερευς τη γυναικι δωη κυριος σε εν αρα και ενορκιον εν µεσω του λαου σου εν τω δουναι κυριον το
ν µηρον σου διαπεπτωκοτα και την κοιλιαν σου πεπρησµενην

22

και εισελευσεται το υδωρ το επικαταρωµενον τουτο εις την κοιλιαν σου πρησαι γαστερα και διαπεσειν µηρον σου και ερει η γυνη γενοιτο γενοιτο

23

και γραψει ο ιερευς τας αρας ταυτας εις βιβλιον και εξαλειψει εις το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου
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24

και ποτιει την γυναικα το υδωρ του ελεγµου του επικαταρωµενου και εισελευσεται εις αυτην το υδωρ το επικαταρωµενον του ελεγµου

25

και ληµψεται ο ιερευς εκ χειρος της γυναικος την θυσιαν της ζηλοτυπιας και επιθησει την θυσιαν εναντι κυριου και προσοισει αυτην προς το θυσιαστηριον

26

και δραξεται ο ιερευς απο της θυσιας το µνηµοσυνον αυτης και ανοισει αυτο επι το θυσιαστηριον και µετα ταυτα ποτιει την γυναικα το υδωρ

27

και εσται εαν η µεµιαµµενη και ληθη λαθη τον ανδρα αυτης και εισελευσεται εις αυτην το υδωρ του ελεγµου το επικαταρωµενον και πρησθησεται την κοιλιαν και διαπεσειτ
αι ο µηρος αυτης και εσται η γυνη εις αραν εν τω λαω αυτης

28

εαν δε µη µιανθη η γυνη και καθαρα η και αθωα εσται και εκσπερµατιει σπερµα

29

ουτος ο νοµος της ζηλοτυπιας ω εαν παραβη η γυνη υπ' ανδρος ουσα και µιανθη

30

η ανθρωπος ω εαν επελθη επ' αυτον πνευµα ζηλωσεως και ζηλωση την γυναικα αυτου και στησει την γυναικα αυτου εναντι κυριου και ποιησει αυτη ο ιερευς παντα τον νοµο
ν τουτον

31

και αθωος εσται ο ανθρωπος απο αµαρτιας και η γυνη εκεινη ληµψεται την αµαρτιαν αυτης

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους ανηρ η γυνη ος εαν µεγαλως ευξηται ευχην αφαγνισασθαι αγνειαν κυριω

3

απο οινου και σικερα αγνισθησεται απο οινου και οξος εξ οινου και οξος εκ σικερα ου πιεται και οσα κατεργαζεται εκ σταφυλης ου πιεται και σταφυλην προσφατον και σταφ
ιδα ου φαγεται

4

πασας τας ηµερας της ευχης αυτου απο παντων οσα γινεται εξ αµπελου οινον απο στεµφυλων εως γιγαρτου ου φαγεται

5

πασας τας ηµερας της ευχης του αγνισµου ξυρον ουκ επελευσεται επι την κεφαλην αυτου εως αν πληρωθωσιν αι ηµεραι οσας ηυξατο κυριω αγιος εσται τρεφων κοµην τριχα
κεφαλης

6

πασας τας ηµερας της ευχης κυριω επι παση ψυχη τετελευτηκυια ουκ εισελευσεται

7

επι πατρι και επι µητρι και επ' αδελφω και επ' αδελφη ου µιανθησεται επ' αυτοις αποθανοντων αυτων οτι ευχη θεου αυτου επ' αυτω επι κεφαλης αυτου

8

πασας τας ηµερας της ευχης αυτου αγιος εσται κυριω

9

εαν δε τις αποθανη εξαπινα επ' αυτω παραχρηµα µιανθησεται η κεφαλη ευχης αυτου και ξυρησεται την κεφαλην αυτου η αν ηµερα καθαρισθη τη ηµερα τη εβδοµη ξυρηθησ
εται

10

και τη ηµερα τη ογδοη οισει δυο τρυγονας η δυο νεοσσους περιστερων προς τον ιερεα επι τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

11

και ποιησει ο ιερευς µιαν περι αµαρτιας και µιαν εις ολοκαυτωµα και εξιλασεται περι αυτου ο ιερευς περι ων ηµαρτεν περι της ψυχης και αγιασει την κεφαλην αυτου εν εκει
νη τη ηµερα

12

η ηγιασθη κυριω τας ηµερας της ευχης και προσαξει αµνον ενιαυσιον εις πληµµελειαν και αι ηµεραι αι προτεραι αλογοι εσονται οτι εµιανθη κεφαλη ευχης αυτου

13

και ουτος ο νοµος του ευξαµενου η αν ηµερα πληρωση ηµερας ευχης αυτου προσοισει αυτος παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

14

και προσαξει το δωρον αυτου κυριω αµνον ενιαυσιον αµωµον ενα εις ολοκαυτωσιν και αµναδα ενιαυσιαν αµωµον µιαν εις αµαρτιαν και κριον ενα αµωµον εις σωτηριον

15

και κανουν αζυµων σεµιδαλεως αρτους αναπεποιηµενους εν ελαιω και λαγανα αζυµα κεχρισµενα εν ελαιω και θυσια αυτων και σπονδη αυτων

16

και προσοισει ο ιερευς εναντι κυριου και ποιησει το περι αµαρτιας αυτου και το ολοκαυτωµα αυτου

17

και τον κριον ποιησει θυσιαν σωτηριου κυριω επι τω κανω των αζυµων και ποιησει ο ιερευς την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου

18

και ξυρησεται ο ηυγµενος παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου την κεφαλην της ευχης αυτου και επιθησει τας τριχας επι το πυρ ο εστιν υπο την θυσιαν του σωτηριου

19

και ληµψεται ο ιερευς τον βραχιονα εφθον απο του κριου και αρτον ενα αζυµον απο του κανου και λαγανον αζυµον εν και επιθησει επι τας χειρας του ηυγµενου µετα το ξυρη
σασθαι αυτον την ευχην αυτου

20

και προσοισει αυτα ο ιερευς επιθεµα εναντι κυριου αγιον εσται τω ιερει επι του στηθυνιου του επιθεµατος και επι του βραχιονος του αφαιρεµατος και µετα ταυτα πιεται ο ηυ
γµενος οινον
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21

ουτος ο νοµος του ευξαµενου ος αν ευξηται κυριω δωρον αυτου κυριω περι της ευχης χωρις ων αν ευρη η χειρ αυτου κατα δυναµιν της ευχης αυτου ην αν ευξηται κατα νοµο
ν αγνειας

22

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

23

λαλησον ααρων και τοις υιοις αυτου λεγων ουτως ευλογησετε τους υιους ισραηλ λεγοντες αυτοις και επιθησουσιν το ονοµα µου επι τους υιους ισραηλ και εγω κυριος ευλογη
σω αυτους

24

ευλογησαι σε κυριος και φυλαξαι σε

25

επιφαναι κυριος το προσωπον αυτου επι σε και ελεησαι σε

26

επαραι κυριος το προσωπον αυτου επι σε και δωη σοι ειρηνην

1

και εγενετο η ηµερα συνετελεσεν µωυσης ωστε αναστησαι την σκηνην και εχρισεν αυτην και ηγιασεν αυτην και παντα τα σκευη αυτης και το θυσιαστηριον και παντα τα σκ
ευη αυτου και εχρισεν αυτα και ηγιασεν αυτα

2

και προσηνεγκαν οι αρχοντες ισραηλ δωδεκα αρχοντες οικων πατριων αυτων ουτοι αρχοντες φυλων ουτοι οι παρεστηκοτες επι της επισκοπης

3

και ηνεγκαν τα δωρα αυτων εναντι κυριου εξ αµαξας λαµπηνικας και δωδεκα βοας αµαξαν παρα δυο αρχοντων και µοσχον παρα εκαστου και προσηγαγον εναντιον της σκην
ης

4

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

5

λαβε παρ' αυτων και εσονται προς τα εργα τα λειτουργικα της σκηνης του µαρτυριου και δωσεις αυτα τοις λευιταις εκαστω κατα την αυτου λειτουργιαν

6

και λαβων µωυσης τας αµαξας και τους βοας εδωκεν αυτα τοις λευιταις

7

τας δυο αµαξας και τους τεσσαρας βοας εδωκεν τοις υιοις γεδσων κατα τας λειτουργιας αυτων

8

και τας τεσσαρας αµαξας και τους οκτω βοας εδωκεν τοις υιοις µεραρι κατα τας λειτουργιας αυτων δια ιθαµαρ υιου ααρων του ιερεως

9

και τοις υιοις κααθ ουκ εδωκεν οτι τα λειτουργηµατα του αγιου εχουσιν επ' ωµων αρουσιν

10

και προσηνεγκαν οι αρχοντες εις τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου εν τη ηµερα η εχρισεν αυτο και προσηνεγκαν οι αρχοντες τα δωρα αυτων απεναντι του θυσιαστηριου

11

και ειπεν κυριος προς µωυσην αρχων εις καθ' ηµεραν αρχων καθ' ηµεραν προσοισουσιν τα δωρα αυτων εις τον εγκαινισµον του θυσιαστηριου

12

και ην ο προσφερων τη ηµερα τη πρωτη το δωρον αυτου ναασσων υιος αµιναδαβ αρχων της φυλης ιουδα

13

και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα π
ληρη σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

14

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

15

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

16

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

17

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ναασσων υιου αµιναδαβ

18

τη ηµερα τη δευτερα προσηνεγκεν ναθαναηλ υιος σωγαρ αρχων της φυλης ισσαχαρ

19

και προσηνεγκεν το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα π
ληρη σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

20

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

21

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

22

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

23

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ναθαναηλ υιου σωγαρ
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24

τη ηµερα τη τριτη αρχων των υιων ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων

25

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

26

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

27

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

28

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

29

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ελιαβ υιου χαιλων

30

τη ηµερα τη τεταρτη αρχων των υιων ρουβην ελισουρ υιος σεδιουρ

31

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

32

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

33

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

34

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

35

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ελισουρ υιου σεδιουρ

36

τη ηµερα τη πεµπτη αρχων των υιων συµεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

37

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

38

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

39

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

40

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

41

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον σαλαµιηλ υιου σουρισαδαι

42

τη ηµερα τη εκτη αρχων των υιων γαδ ελισαφ υιος ραγουηλ

43

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

44

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

45

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

46

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

47

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ελισαφ υιου ραγουηλ

48

τη ηµερα τη εβδοµη αρχων των υιων εφραιµ ελισαµα υιος εµιουδ

49

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

50

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

51

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

52

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

53

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον ελισαµα υιου εµιουδ
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54

τη ηµερα τη ογδοη αρχων των υιων µανασση γαµαλιηλ υιος φαδασσουρ

55

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

56

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

57

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

58

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

59

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον γαµαλιηλ υιου φαδασσουρ

60

τη ηµερα τη ενατη αρχων των υιων βενιαµιν αβιδαν υιος γαδεωνι

61

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

62

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

63

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

64

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

65

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον αβιδαν υιου γαδεωνι

66

τη ηµερα τη δεκατη αρχων των υιων δαν αχιεζερ υιος αµισαδαι

67

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

68

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

69

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

70

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

71

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον αχιεζερ υιου αµισαδαι

72

τη ηµερα τη ενδεκατη αρχων των υιων ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

73

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

74

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

75

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

76

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

77

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον φαγαιηλ υιου εχραν

78

τη ηµερα τη δωδεκατη αρχων των υιων νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

79

το δωρον αυτου τρυβλιον αργυρουν εν τριακοντα και εκατον ολκη αυτου φιαλην µιαν αργυραν εβδοµηκοντα σικλων κατα τον σικλον τον αγιον αµφοτερα πληρη σεµιδαλεως
αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν

80

θυισκην µιαν δεκα χρυσων πληρη θυµιαµατος

81

µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνον ενα ενιαυσιον εις ολοκαυτωµα

82

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

83

και εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις δυο κριους πεντε τραγους πεντε αµναδας ενιαυσιας πεντε τουτο το δωρον αχιρε υιου αιναν
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84

ουτος ο εγκαινισµος του θυσιαστηριου η ηµερα εχρισεν αυτο παρα των αρχοντων των υιων ισραηλ τρυβλια αργυρα δωδεκα φιαλαι αργυραι δωδεκα θυισκαι χρυσαι δωδεκα

85

τριακοντα και εκατον σικλων το τρυβλιον το εν και εβδοµηκοντα σικλων η φιαλη η µια παν το αργυριον των σκευων δισχιλιοι και τετρακοσιοι σικλοι εν τω σικλω τω αγιω

86

θυισκαι χρυσαι δωδεκα πληρεις θυµιαµατος παν το χρυσιον των θυισκων εικοσι και εκατον χρυσοι

87

πασαι αι βοες εις ολοκαυτωσιν µοσχοι δωδεκα κριοι δωδεκα αµνοι ενιαυσιοι δωδεκα και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και χιµαροι εξ αιγων δωδεκα περι αµαρτιας

88

πασαι αι βοες εις θυσιαν σωτηριου δαµαλεις εικοσι τεσσαρες κριοι εξηκοντα τραγοι εξηκοντα αµναδες εξηκοντα ενιαυσιαι αµωµοι αυτη η εγκαινωσις του θυσιαστηριου µετ
α το πληρωσαι τας χειρας αυτου και µετα το χρισαι αυτον

89

εν τω εισπορευεσθαι µωυσην εις την σκηνην του µαρτυριου λαλησαι αυτω και ηκουσεν την φωνην κυριου λαλουντος προς αυτον ανωθεν του ιλαστηριου ο εστιν επι της κιβω
του του µαρτυριου ανα µεσον των δυο χερουβιµ και ελαλει προς αυτον

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τω ααρων και ερεις προς αυτον οταν επιτιθης τους λυχνους εκ µερους κατα προσωπον της λυχνιας φωτιουσιν οι επτα λυχνοι

3

και εποιησεν ουτως ααρων εκ του ενος µερους κατα προσωπον της λυχνιας εξηψεν τους λυχνους αυτης καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

4

και αυτη η κατασκευη της λυχνιας στερεα χρυση ο καυλος αυτης και τα κρινα αυτης στερεα ολη κατα το ειδος ο εδειξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησεν την λυχνιαν

5

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

6

λαβε τους λευιτας εκ µεσου υιων ισραηλ και αφαγνιεις αυτους

7

και ουτως ποιησεις αυτοις τον αγνισµον αυτων περιρρανεις αυτους υδωρ αγνισµου και επελευσεται ξυρον επι παν το σωµα αυτων και πλυνουσιν τα ιµατια αυτων και καθαρο
ι εσονται

8

και ληµψονται µοσχον ενα εκ βοων και τουτου θυσιαν σεµιδαλεως αναπεποιηµενην εν ελαιω και µοσχον ενιαυσιον εκ βοων ληµψη περι αµαρτιας

9

και προσαξεις τους λευιτας εναντι της σκηνης του µαρτυριου και συναξεις πασαν συναγωγην υιων ισραηλ

10

και προσαξεις τους λευιτας εναντι κυριου και επιθησουσιν οι υιοι ισραηλ τας χειρας αυτων επι τους λευιτας

11

και αφοριει ααρων τους λευιτας αποδοµα εναντι κυριου παρα των υιων ισραηλ και εσονται ωστε εργαζεσθαι τα εργα κυριου

12

οι δε λευιται επιθησουσιν τας χειρας επι τας κεφαλας των µοσχων και ποιησει τον ενα περι αµαρτιας και τον ενα εις ολοκαυτωµα κυριω εξιλασασθαι περι αυτων

13

και στησεις τους λευιτας εναντι κυριου και εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου και αποδωσεις αυτους αποδοµα εναντι κυριου

14

και διαστελεις τους λευιτας εκ µεσου υιων ισραηλ και εσονται εµοι

15

και µετα ταυτα εισελευσονται οι λευιται εργαζεσθαι τα εργα της σκηνης του µαρτυριου και καθαριεις αυτους και αποδωσεις αυτους εναντι κυριου

16

οτι αποδοµα αποδεδοµενοι ουτοι µοι εισιν εκ µεσου υιων ισραηλ αντι των διανοιγοντων πασαν µητραν πρωτοτοκων παντων εκ των υιων ισραηλ ειληφα αυτους εµοι

17

οτι εµοι παν πρωτοτοκον εν υιοις ισραηλ απο ανθρωπου εως κτηνους η ηµερα επαταξα παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω ηγιασα αυτους εµοι

18

και ελαβον τους λευιτας αντι παντος πρωτοτοκου εν υιοις ισραηλ

19

και απεδωκα τους λευιτας αποδοµα δεδοµενους ααρων και τοις υιοις αυτου εκ µεσου υιων ισραηλ εργαζεσθαι τα εργα των υιων ισραηλ εν τη σκηνη του µαρτυριου και εξιλα
σκεσθαι περι των υιων ισραηλ και ουκ εσται εν τοις υιοις ισραηλ προσεγγιζων προς τα αγια

20

και εποιησεν µωυσης και ααρων και πασα συναγωγη υιων ισραηλ τοις λευιταις καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση περι των λευιτων ουτως εποιησαν αυτοις οι υιοι ισραηλ

21

και ηγνισαντο οι λευιται και επλυναντο τα ιµατια και απεδωκεν αυτους ααρων αποδοµα εναντι κυριου και εξιλασατο περι αυτων ααρων αφαγνισασθαι αυτους

22

και µετα ταυτα εισηλθον οι λευιται λειτουργειν την λειτουργιαν αυτων εν τη σκηνη του µαρτυριου εναντι ααρων και εναντι των υιων αυτου καθως συνεταξεν κυριος τω µωυ
ση περι των λευιτων ουτως εποιησαν αυτοις

23

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24

τουτο εστιν το περι των λευιτων απο πεντεκαιεικοσαετους και επανω εισελευσονται ενεργειν εν τη σκηνη του µαρτυριου
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25

και απο πεντηκονταετους αποστησεται απο της λειτουργιας και ουκ εργαται ετι

26

και λειτουργησει ο αδελφος αυτου εν τη σκηνη του µαρτυριου φυλασσειν φυλακας εργα δε ουκ εργαται ουτως ποιησεις τοις λευιταις εν ταις φυλακαις αυτων

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη ερηµω σινα εν τω ετει τω δευτερω εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου εν τω µηνι τω πρωτω λεγων

2

ειπον και ποιειτωσαν οι υιοι ισραηλ το πασχα καθ' ωραν αυτου

3

τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου προς εσπεραν ποιησεις αυτο κατα καιρους κατα τον νοµον αυτου και κατα την συγκρισιν αυτου ποιησεις αυτο

4

και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ ποιησαι το πασχα

5

εναρχοµενου τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος εν τη ερηµω του σινα καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ

6

και παρεγενοντο οι ανδρες οι ησαν ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου και ουκ ηδυναντο ποιησαι το πασχα εν τη ηµερα εκεινη και προσηλθον εναντιον µωυση και ααρων εν εκει
νη τη ηµερα

7

και ειπαν οι ανδρες εκεινοι προς αυτον ηµεις ακαθαρτοι επι ψυχη ανθρωπου µη ουν υστερησωµεν προσενεγκαι το δωρον κυριω κατα καιρον αυτου εν µεσω υιων ισραηλ

8

και ειπεν προς αυτους µωυσης στητε αυτου και ακουσοµαι τι εντελειται κυριος περι υµων

9

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων ανθρωπος ανθρωπος ος εαν γενηται ακαθαρτος επι ψυχη ανθρωπου η εν οδω µακραν υµιν η εν ταις γενεαις υµων και ποιησει το πασχα κυρι
ω

11

εν τω µηνι τω δευτερω εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα το προς εσπεραν ποιησουσιν αυτο επ' αζυµων και πικριδων φαγονται αυτο

12

ου καταλειψουσιν απ' αυτου εις το πρωι και οστουν ου συντριψουσιν απ' αυτου κατα τον νοµον του πασχα ποιησουσιν αυτο

13

και ανθρωπος ος εαν καθαρος η και εν οδω µακρα ουκ εστιν και υστερηση ποιησαι το πασχα εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης οτι το δωρον κυριω ου προ
σηνεγκεν κατα τον καιρον αυτου αµαρτιαν αυτου ληµψεται ο ανθρωπος εκεινος

14

εαν δε προσελθη προς υµας προσηλυτος εν τη γη υµων και ποιησει το πασχα κυριω κατα τον νοµον του πασχα και κατα την συνταξιν αυτου ποιησει αυτο νοµος εις εσται υµι
ν και τω προσηλυτω και τω αυτοχθονι της γης

15

και τη ηµερα η εσταθη η σκηνη εκαλυψεν η νεφελη την σκηνην τον οικον του µαρτυριου και το εσπερας ην επι της σκηνης ως ειδος πυρος εως πρωι

16

ουτως εγινετο δια παντος η νεφελη εκαλυπτεν αυτην ηµερας και ειδος πυρος την νυκτα

17

και ηνικα ανεβη η νεφελη απο της σκηνης και µετα ταυτα απηραν οι υιοι ισραηλ και εν τω τοπω ου αν εστη η νεφελη εκει παρενεβαλον οι υιοι ισραηλ

18

δια προσταγµατος κυριου παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ και δια προσταγµατος κυριου απαρουσιν πασας τας ηµερας εν αις σκιαζει η νεφελη επι της σκηνης παρεµβαλουσιν ο
ι υιοι ισραηλ

19

και οταν εφελκηται η νεφελη επι της σκηνης ηµερας πλειους και φυλαξονται οι υιοι ισραηλ την φυλακην του θεου και ου µη εξαρωσιν

20

και εσται οταν σκεπαση η νεφελη ηµερας αριθµω επι της σκηνης δια φωνης κυριου παρεµβαλουσιν και δια προσταγµατος κυριου απαρουσιν

21

και εσται οταν γενηται η νεφελη αφ' εσπερας εως πρωι και αναβη η νεφελη το πρωι και απαρουσιν ηµερας η νυκτος

22

µηνος ηµερας πλεοναζουσης της νεφελης σκιαζουσης επ' αυτης παρεµβαλουσιν οι υιοι ισραηλ και ου µη απαρωσιν

23

οτι δια προσταγµατος κυριου απαρουσιν την φυλακην κυριου εφυλαξαντο δια προσταγµατος κυριου εν χειρι µωυση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

ποιησον σεαυτω δυο σαλπιγγας αργυρας ελατας ποιησεις αυτας και εσονται σοι ανακαλειν την συναγωγην και εξαιρειν τας παρεµβολας

3

και σαλπισεις εν αυταις και συναχθησεται πασα η συναγωγη επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

4

εαν δε εν µια σαλπισωσιν προσελευσονται προς σε παντες οι αρχοντες αρχηγοι ισραηλ

5

και σαλπιειτε σηµασιαν και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι ανατολας
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6

και σαλπιειτε σηµασιαν δευτεραν και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι λιβα και σαλπιειτε σηµασιαν τριτην και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι παρ
α θαλασσαν και σαλπιειτε σηµασιαν τεταρτην και εξαρουσιν αι παρεµβολαι αι παρεµβαλλουσαι προς βορραν σηµασια σαλπιουσιν εν τη εξαρσει αυτων

7

και οταν συναγαγητε την συναγωγην σαλπιειτε και ου σηµασια

8

και οι υιοι ααρων οι ιερεις σαλπιουσιν ταις σαλπιγξιν και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας υµων

9

εαν δε εξελθητε εις πολεµον εν τη γη υµων προς τους υπεναντιους τους ανθεστηκοτας υµιν και σηµανειτε ταις σαλπιγξιν και αναµνησθησεσθε εναντι κυριου και διασωθησεσ
θε απο των εχθρων υµων

10

και εν ταις ηµεραις της ευφροσυνης υµων και εν ταις εορταις υµων και εν ταις νουµηνιαις υµων σαλπιειτε ταις σαλπιγξιν επι τοις ολοκαυτωµασιν και επι ταις θυσιαις των σ
ωτηριων υµων και εσται υµιν αναµνησις εναντι του θεου υµων εγω κυριος ο θεος υµων

11

και εγενετο εν τω ενιαυτω τω δευτερω εν τω µηνι τω δευτερω εικαδι του µηνος ανεβη η νεφελη απο της σκηνης του µαρτυριου

12

και εξηραν οι υιοι ισραηλ συν απαρτιαις αυτων εν τη ερηµω σινα και εστη η νεφελη εν τη ερηµω του φαραν

13

και εξηραν πρωτοι δια φωνης κυριου εν χειρι µωυση

14

και εξηραν ταγµα παρεµβολης υιων ιουδα πρωτοι συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων ναασσων υιος αµιναδαβ

15

και επι της δυναµεως φυλης υιων ισσαχαρ ναθαναηλ υιος σωγαρ

16

και επι της δυναµεως φυλης υιων ζαβουλων ελιαβ υιος χαιλων

17

και καθελουσιν την σκηνην και εξαρουσιν οι υιοι γεδσων και οι υιοι µεραρι αιροντες την σκηνην

18

και εξηραν ταγµα παρεµβολης ρουβην συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων ελισουρ υιος σεδιουρ

19

και επι της δυναµεως φυλης υιων συµεων σαλαµιηλ υιος σουρισαδαι

20

και επι της δυναµεως φυλης υιων γαδ ελισαφ ο του ραγουηλ

21

και εξαρουσιν οι υιοι κααθ αιροντες τα αγια και στησουσιν την σκηνην εως παραγενωνται

22

και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολης εφραιµ συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων ελισαµα υιος εµιουδ

23

και επι της δυναµεως φυλης υιων µανασση γαµαλιηλ ο του φαδασσουρ

24

και επι της δυναµεως φυλης υιων βενιαµιν αβιδαν ο του γαδεωνι

25

και εξαρουσιν ταγµα παρεµβολης υιων δαν εσχατοι πασων των παρεµβολων συν δυναµει αυτων και επι της δυναµεως αυτων αχιεζερ ο του αµισαδαι

26

και επι της δυναµεως φυλης υιων ασηρ φαγαιηλ υιος εχραν

27

και επι της δυναµεως φυλης υιων νεφθαλι αχιρε υιος αιναν

28

αυται αι στρατιαι υιων ισραηλ και εξηραν συν δυναµει αυτων

29

και ειπεν µωυσης τω ιωβαβ υιω ραγουηλ τω µαδιανιτη τω γαµβρω µωυση εξαιροµεν ηµεις εις τον τοπον ον ειπεν κυριος τουτον δωσω υµιν δευρο µεθ' ηµων και ευ σε ποιησ
οµεν οτι κυριος ελαλησεν καλα περι ισραηλ

30

και ειπεν προς αυτον ου πορευσοµαι αλλα εις την γην µου και εις την γενεαν µου

31

και ειπεν µη εγκαταλιπης ηµας ου εινεκεν ησθα µεθ' ηµων εν τη ερηµω και εση εν ηµιν πρεσβυτης

32

και εσται εαν πορευθης µεθ' ηµων και εσται τα αγαθα εκεινα οσα εαν αγαθοποιηση κυριος ηµας και ευ σε ποιησοµεν

33

και εξηραν εκ του ορους κυριου οδον τριων ηµερων και η κιβωτος της διαθηκης κυριου προεπορευετο προτερα αυτων οδον τριων ηµερων κατασκεψασθαι αυτοις αναπαυσιν

34

και εγενετο εν τω εξαιρειν την κιβωτον και ειπεν µωυσης εξεγερθητι κυριε διασκορπισθητωσαν οι εχθροι σου φυγετωσαν παντες οι µισουντες σε

35

και εν τη καταπαυσει ειπεν επιστρεφε κυριε χιλιαδας µυριαδας εν τω ισραηλ

36

και η νεφελη εγενετο σκιαζουσα επ' αυτοις ηµερας εν τω εξαιρειν αυτους εκ της παρεµβολης
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1

και ην ο λαος γογγυζων πονηρα εναντι κυριου και ηκουσεν κυριος και εθυµωθη οργη και εξεκαυθη εν αυτοις πυρ παρα κυριου και κατεφαγεν µερος τι της παρεµβολης

2

και εκεκραξεν ο λαος προς µωυσην και ηυξατο µωυσης προς κυριον και εκοπασεν το πυρ

3

και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου εµπυρισµος οτι εξεκαυθη εν αυτοις πυρ παρα κυριου

4

και ο επιµικτος ο εν αυτοις επεθυµησαν επιθυµιαν και καθισαντες εκλαιον και οι υιοι ισραηλ και ειπαν τις ηµας ψωµιει κρεα

5

εµνησθηµεν τους ιχθυας ους ησθιοµεν εν αιγυπτω δωρεαν και τους σικυας και τους πεπονας και τα πρασα και τα κροµµυα και τα σκορδα

6

νυνι δε η ψυχη ηµων καταξηρος ουδεν πλην εις το µαννα οι οφθαλµοι ηµων

7

το δε µαννα ωσει σπερµα κοριου εστιν και το ειδος αυτου ειδος κρυσταλλου

8

και διεπορευετο ο λαος και συνελεγον και ηληθον αυτο εν τω µυλω και ετριβον εν τη θυια και ηψουν αυτο εν τη χυτρα και εποιουν αυτο εγκρυφιας και ην η ηδονη αυτου ωσ
ει γευµα εγκρις εξ ελαιου

9

και οταν κατεβη η δροσος επι την παρεµβολην νυκτος κατεβαινεν το µαννα επ' αυτης

10

και ηκουσεν µωυσης κλαιοντων αυτων κατα δηµους αυτων εκαστον επι της θυρας αυτου και εθυµωθη οργη κυριος σφοδρα και εναντι µωυση ην πονηρον

11

και ειπεν µωυσης προς κυριον ινα τι εκακωσας τον θεραποντα σου και δια τι ουχ ευρηκα χαριν εναντιον σου επιθειναι την ορµην του λαου τουτου επ' εµε

12

µη εγω εν γαστρι ελαβον παντα τον λαον τουτον η εγω ετεκον αυτους οτι λεγεις µοι λαβε αυτον εις τον κολπον σου ωσει αραι τιθηνος τον θηλαζοντα εις την γην ην ωµοσας τ
οις πατρασιν αυτων

13

ποθεν µοι κρεα δουναι παντι τω λαω τουτω οτι κλαιουσιν επ' εµοι λεγοντες δος ηµιν κρεα ινα φαγωµεν

14

ου δυνησοµαι εγω µονος φερειν τον λαον τουτον οτι βαρυτερον µοι εστιν το ρηµα τουτο

15

ει δε ουτως συ ποιεις µοι αποκτεινον µε αναιρεσει ει ευρηκα ελεος παρα σοι ινα µη ιδω µου την κακωσιν

16

και ειπεν κυριος προς µωυσην συναγαγε µοι εβδοµηκοντα ανδρας απο των πρεσβυτερων ισραηλ ους αυτος συ οιδας οτι ουτοι εισιν πρεσβυτεροι του λαου και γραµµατεις αυτ
ων και αξεις αυτους προς την σκηνην του µαρτυριου και στησονται εκει µετα σου

17

και καταβησοµαι και λαλησω εκει µετα σου και αφελω απο του πνευµατος του επι σοι και επιθησω επ' αυτους και συναντιληµψονται µετα σου την ορµην του λαου και ουκ ο
ισεις αυτους συ µονος

18

και τω λαω ερεις αγνισασθε εις αυριον και φαγεσθε κρεα οτι εκλαυσατε εναντι κυριου λεγοντες τις ηµας ψωµιει κρεα οτι καλον ηµιν εστιν εν αιγυπτω και δωσει κυριος υµιν
κρεα φαγειν και φαγεσθε κρεα

19

ουχ ηµεραν µιαν φαγεσθε ουδε δυο ουδε πεντε ηµερας ουδε δεκα ηµερας ουδε εικοσι ηµερας

20

εως µηνος ηµερων φαγεσθε εως αν εξελθη εκ των µυκτηρων υµων και εσται υµιν εις χολεραν οτι ηπειθησατε κυριω ος εστιν εν υµιν και εκλαυσατε εναντιον αυτου λεγοντες ι
να τι ηµιν εξελθειν εξ αιγυπτου

21

και ειπεν µωυσης εξακοσιαι χιλιαδες πεζων ο λαος εν οις ειµι εν αυτοις και συ ειπας κρεα δωσω αυτοις φαγειν και φαγονται µηνα ηµερων

22

µη προβατα και βοες σφαγησονται αυτοις και αρκεσει αυτοις η παν το οψος της θαλασσης συναχθησεται αυτοις και αρκεσει αυτοις

23

και ειπεν κυριος προς µωυσην µη χειρ κυριου ουκ εξαρκεσει ηδη γνωσει ει επικαταληµψεται σε ο λογος µου η ου

24

και εξηλθεν µωυσης και ελαλησεν προς τον λαον τα ρηµατα κυριου και συνηγαγεν εβδοµηκοντα ανδρας απο των πρεσβυτερων του λαου και εστησεν αυτους κυκλω της σκην
ης

25

και κατεβη κυριος εν νεφελη και ελαλησεν προς αυτον και παρειλατο απο του πνευµατος του επ' αυτω και επεθηκεν επι τους εβδοµηκοντα ανδρας τους πρεσβυτερους ως δε
επανεπαυσατο το πνευµα επ' αυτους και επροφητευσαν και ουκετι προσεθεντο

26

και κατελειφθησαν δυο ανδρες εν τη παρεµβολη ονοµα τω ενι ελδαδ και ονοµα τω δευτερω µωδαδ και επανεπαυσατο επ' αυτους το πνευµα και ουτοι ησαν των καταγεγραµµ
ενων και ουκ ηλθον προς την σκηνην και επροφητευσαν εν τη παρεµβολη

27

και προσδραµων ο νεανισκος απηγγειλεν µωυση και ειπεν λεγων ελδαδ και µωδαδ προφητευουσιν εν τη παρεµβολη
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28

και αποκριθεις ιησους ο του ναυη ο παρεστηκως µωυση ο εκελεκτος ειπεν κυριε µωυση κωλυσον αυτους

29

και ειπεν αυτω µωυσης µη ζηλοις συ µοι και τις δωη παντα τον λαον κυριου προφητας οταν δω κυριος το πνευµα αυτου επ' αυτους

30

και απηλθεν µωυσης εις την παρεµβολην αυτος και οι πρεσβυτεροι ισραηλ

31

και πνευµα εξηλθεν παρα κυριου και εξεπερασεν ορτυγοµητραν απο της θαλασσης και επεβαλεν επι την παρεµβολην οδον ηµερας εντευθεν και οδον ηµερας εντευθεν κυκλω
της παρεµβολης ωσει διπηχυ απο της γης

32

και αναστας ο λαος ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα και ολην την ηµεραν την επαυριον και συνηγαγον την ορτυγοµητραν ο το ολιγον συνηγαγεν δεκα κορους και εψυξαν
εαυτοις ψυγµους κυκλω της παρεµβολης

33

τα κρεα ετι ην εν τοις οδουσιν αυτων πριν η εκλειπειν και κυριος εθυµωθη εις τον λαον και επαταξεν κυριος τον λαον πληγην µεγαλην σφοδρα

34

και εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου µνηµατα της επιθυµιας οτι εκει εθαψαν τον λαον τον επιθυµητην

35

απο µνηµατων επιθυµιας εξηρεν ο λαος εις ασηρωθ και εγενετο ο λαος εν ασηρωθ

1

και ελαλησεν µαριαµ και ααρων κατα µωυση ενεκεν της γυναικος της αιθιοπισσης ην ελαβεν µωυσης οτι γυναικα αιθιοπισσαν ελαβεν

2

και ειπαν µη µωυση µονω λελαληκεν κυριος ουχι και ηµιν ελαλησεν και ηκουσεν κυριος

3

και ο ανθρωπος µωυσης πραυς σφοδρα παρα παντας τους ανθρωπους τους οντας επι της γης

4

και ειπεν κυριος παραχρηµα προς µωυσην και µαριαµ και ααρων εξελθατε υµεις οι τρεις εις την σκηνην του µαρτυριου και εξηλθον οι τρεις εις την σκηνην του µαρτυριου

5

και κατεβη κυριος εν στυλω νεφελης και εστη επι της θυρας της σκηνης του µαρτυριου και εκληθησαν ααρων και µαριαµ και εξηλθοσαν αµφοτεροι

6

και ειπεν προς αυτους ακουσατε των λογων µου εαν γενηται προφητης υµων κυριω εν οραµατι αυτω γνωσθησοµαι και εν υπνω λαλησω αυτω

7

ουχ ουτως ο θεραπων µου µωυσης εν ολω τω οικω µου πιστος εστιν

8

στοµα κατα στοµα λαλησω αυτω εν ειδει και ου δι' αινιγµατων και την δοξαν κυριου ειδεν και δια τι ουκ εφοβηθητε καταλαλησαι κατα του θεραποντος µου µωυση

9

και οργη θυµου κυριου επ' αυτοις και απηλθεν

10

και η νεφελη απεστη απο της σκηνης και ιδου µαριαµ λεπρωσα ωσει χιων και επεβλεψεν ααρων επι µαριαµ και ιδου λεπρωσα

11

και ειπεν ααρων προς µωυσην δεοµαι κυριε µη συνεπιθη ηµιν αµαρτιαν διοτι ηγνοησαµεν καθοτι ηµαρτοµεν

12

µη γενηται ωσει ισον θανατω ωσει εκτρωµα εκπορευοµενον εκ µητρας µητρος και κατεσθιει το ηµισυ των σαρκων αυτης

13

και εβοησεν µωυσης προς κυριον λεγων ο θεος δεοµαι σου ιασαι αυτην

14

και ειπεν κυριος προς µωυσην ει ο πατηρ αυτης πτυων ενεπτυσεν εις το προσωπον αυτης ουκ εντραπησεται επτα ηµερας αφορισθητω επτα ηµερας εξω της παρεµβολης και
µετα ταυτα εισελευσεται

15

και αφωρισθη µαριαµ εξω της παρεµβολης επτα ηµερας και ο λαος ουκ εξηρεν εως εκαθαρισθη µαριαµ

16

και µετα ταυτα εξηρεν ο λαος εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν τη ερηµω του φαραν

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

αποστειλον σεαυτω ανδρας και κατασκεψασθωσαν την γην των χαναναιων ην εγω διδωµι τοις υιοις ισραηλ εις κατασχεσιν ανδρα ενα κατα φυλην κατα δηµους πατριων αυτ
ων αποστελεις αυτους παντα αρχηγον εξ αυτων

3

και εξαπεστειλεν αυτους µωυσης εκ της ερηµου φαραν δια φωνης κυριου παντες ανδρες αρχηγοι υιων ισραηλ ουτοι

4

και ταυτα τα ονοµατα αυτων της φυλης ρουβην σαλαµιηλ υιος ζακχουρ

5

της φυλης συµεων σαφατ υιος σουρι

6

της φυλης ιουδα χαλεβ υιος ιεφοννη

7

της φυλης ισσαχαρ ιγααλ υιος ιωσηφ
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8

της φυλης εφραιµ αυση υιος ναυη

9

της φυλης βενιαµιν φαλτι υιος ραφου

10

της φυλης ζαβουλων γουδιηλ υιος σουδι

11

της φυλης ιωσηφ των υιων µανασση γαδδι υιος σουσι

12

της φυλης δαν αµιηλ υιος γαµαλι

13

της φυλης ασηρ σαθουρ υιος µιχαηλ

14

της φυλης νεφθαλι ναβι υιος ιαβι

15

της φυλης γαδ γουδιηλ υιος µακχι

16

ταυτα τα ονοµατα των ανδρων ους απεστειλεν µωυσης κατασκεψασθαι την γην και επωνοµασεν µωυσης τον αυση υιον ναυη ιησουν

17

και απεστειλεν αυτους µωυσης κατασκεψασθαι την γην χανααν και ειπεν προς αυτους αναβητε ταυτη τη ερηµω και αναβησεσθε εις το ορος

18

και οψεσθε την γην τις εστιν και τον λαον τον εγκαθηµενον επ' αυτης ει ισχυροτερος εστιν η ασθενης ει ολιγοι εισιν η πολλοι

19

και τις η γη εις ην ουτοι εγκαθηνται επ' αυτης ει καλη εστιν η πονηρα και τινες αι πολεις εις ας ουτοι κατοικουσιν εν αυταις ει εν τειχηρεσιν η εν ατειχιστοις

20

και τις η γη ει πιων η παρειµενη ει εστιν εν αυτη δενδρα η ου και προσκαρτερησαντες ληµψεσθε απο των καρπων της γης και αι ηµεραι ηµεραι εαρος προδροµοι σταφυλης

21

και αναβαντες κατεσκεψαντο την γην απο της ερηµου σιν εως ρααβ εισπορευοµενων εφααθ

22

και ανεβησαν κατα την ερηµον και ηλθον εως χεβρων και εκει αχιµαν και σεσσι και θελαµιν γενεαι εναχ και χεβρων επτα ετεσιν ωκοδοµηθη προ του τανιν αιγυπτου

23

και ηλθοσαν εως φαραγγος βοτρυος και κατεσκεψαντο αυτην και εκοψαν εκειθεν κληµα και βοτρυν σταφυλης ενα επ' αυτου και ηραν αυτον επ' αναφορευσιν και απο των ρο
ων και απο των συκων

24

τον τοπον εκεινον επωνοµασαν φαραγξ βοτρυος δια τον βοτρυν ον εκοψαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ

25

και απεστρεψαν εκειθεν κατασκεψαµενοι την γην µετα τεσσαρακοντα ηµερας

26

και πορευθεντες ηλθον προς µωυσην και ααρων και προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ εις την ερηµον φαραν καδης και απεκριθησαν αυτοις ρηµα και παση τη συναγωγη κ
αι εδειξαν τον καρπον της γης

27

και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλθαµεν εις την γην εις ην απεστειλας ηµας γην ρεουσαν γαλα και µελι και ουτος ο καρπος αυτης

28

αλλ' η οτι θρασυ το εθνος το κατοικουν επ' αυτης και αι πολεις οχυραι τετειχισµεναι και µεγαλαι σφοδρα και την γενεαν εναχ εωρακαµεν εκει

29

και αµαληκ κατοικει εν τη γη τη προς νοτον και ο χετταιος και ο ευαιος και ο ιεβουσαιος και ο αµορραιος κατοικει εν τη ορεινη και ο χαναναιος κατοικει παρα θαλασσαν και
παρα τον ιορδανην ποταµον

30

και κατεσιωπησεν χαλεβ τον λαον προς µωυσην και ειπεν αυτω ουχι αλλα αναβαντες αναβησοµεθα και κατακληρονοµησοµεν αυτην οτι δυνατοι δυνησοµεθα προς αυτους

31

και οι ανθρωποι οι συναναβαντες µετ' αυτου ειπαν ουκ αναβαινοµεν οτι ου µη δυνωµεθα αναβηναι προς το εθνος οτι ισχυροτερον εστιν ηµων µαλλον

32

και εξηνεγκαν εκστασιν της γης ην κατεσκεψαντο αυτην προς τους υιους ισραηλ λεγοντες την γην ην παρηλθοµεν αυτην κατασκεψασθαι γη κατεσθουσα τους κατοικουντας
επ' αυτης εστιν πας ο λαος ον εωρακαµεν εν αυτη ανδρες υπερµηκεις

33

και εκει εωρακαµεν τους γιγαντας και ηµεν ενωπιον αυτων ωσει ακριδες αλλα και ουτως ηµεν ενωπιον αυτων

1

και αναλαβουσα πασα η συναγωγη εδωκεν φωνην και εκλαιεν ο λαος ολην την νυκτα εκεινην

2

και διεγογγυζον επι µωυσην και ααρων παντες οι υιοι ισραηλ και ειπαν προς αυτους πασα η συναγωγη οφελον απεθανοµεν εν γη αιγυπτω η εν τη ερηµω ταυτη ει απεθανοµεν

3

και ινα τι κυριος εισαγει ηµας εις την γην ταυτην πεσειν εν πολεµω αι γυναικες ηµων και τα παιδια εσονται εις διαρπαγην νυν ουν βελτιον ηµιν εστιν αποστραφηναι εις αιγυπ
τον

4

και ειπαν ετερος τω ετερω δωµεν αρχηγον και αποστρεψωµεν εις αιγυπτον
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5

και επεσεν µωυσης και ααρων επι προσωπον εναντιον πασης συναγωγης υιων ισραηλ

6

ιησους δε ο του ναυη και χαλεβ ο του ιεφοννη των κατασκεψαµενων την γην διερρηξαν τα ιµατια αυτων

7

και ειπαν προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ λεγοντες η γη ην κατεσκεψαµεθα αυτην αγαθη εστιν σφοδρα σφοδρα

8

ει αιρετιζει ηµας κυριος εισαξει ηµας εις την γην ταυτην και δωσει αυτην ηµιν γη ητις εστιν ρεουσα γαλα και µελι

9

αλλα απο του κυριου µη αποσταται γινεσθε υµεις δε µη φοβηθητε τον λαον της γης οτι καταβρωµα ηµιν εστιν αφεστηκεν γαρ ο καιρος απ' αυτων ο δε κυριος εν ηµιν µη φοβ
ηθητε αυτους

10

και ειπεν πασα η συναγωγη καταλιθοβολησαι αυτους εν λιθοις και η δοξα κυριου ωφθη εν νεφελη επι της σκηνης του µαρτυριου εν πασι τοις υιοις ισραηλ

11

και ειπεν κυριος προς µωυσην εως τινος παροξυνει µε ο λαος ουτος και εως τινος ου πιστευουσιν µοι εν πασιν τοις σηµειοις οις εποιησα εν αυτοις

12

παταξω αυτους θανατω και απολω αυτους και ποιησω σε και τον οικον του πατρος σου εις εθνος µεγα και πολυ µαλλον η τουτο

13

και ειπεν µωυσης προς κυριον και ακουσεται αιγυπτος οτι ανηγαγες τη ισχυι σου τον λαον τουτον εξ αυτων

14

αλλα και παντες οι κατοικουντες επι της γης ταυτης ακηκοασιν οτι συ ει κυριος εν τω λαω τουτω οστις οφθαλµοις κατ' οφθαλµους οπταζη κυριε και η νεφελη σου εφεστηκε
ν επ' αυτων και εν στυλω νεφελης συ πορευη προτερος αυτων την ηµεραν και εν στυλω πυρος την νυκτα

15

και εκτριψεις τον λαον τουτον ωσει ανθρωπον ενα και ερουσιν τα εθνη οσοι ακηκοασιν το ονοµα σου λεγοντες

16

παρα το µη δυνασθαι κυριον εισαγαγειν τον λαον τουτον εις την γην ην ωµοσεν αυτοις κατεστρωσεν αυτους εν τη ερηµω

17

και νυν υψωθητω η ισχυς σου κυριε ον τροπον ειπας λεγων

18

κυριος µακροθυµος και πολυελεος και αληθινος αφαιρων ανοµιας και αδικιας και αµαρτιας και καθαρισµω ου καθαριει τον ενοχον αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκνα ε
ως τριτης και τεταρτης

19

αφες την αµαρτιαν τω λαω τουτω κατα το µεγα ελεος σου καθαπερ ιλεως αυτοις εγενου απ' αιγυπτου εως του νυν

20

και ειπεν κυριος προς µωυσην ιλεως αυτοις ειµι κατα το ρηµα σου

21

αλλα ζω εγω και ζων το ονοµα µου και εµπλησει η δοξα κυριου πασαν την γην

22

οτι παντες οι ανδρες οι ορωντες την δοξαν µου και τα σηµεια α εποιησα εν αιγυπτω και εν τη ερηµω ταυτη και επειρασαν µε τουτο δεκατον και ουκ εισηκουσαν µου της φων
ης

23

η µην ουκ οψονται την γην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων αλλ' η τα τεκνα αυτων α εστιν µετ' εµου ωδε οσοι ουκ οιδασιν αγαθον ουδε κακον πας νεωτερος απειρος τουτοις
δωσω την γην παντες δε οι παροξυναντες µε ουκ οψονται αυτην

24

ο δε παις µου χαλεβ οτι εγενηθη πνευµα ετερον εν αυτω και επηκολουθησεν µοι εισαξω αυτον εις την γην εις ην εισηλθεν εκει και το σπερµα αυτου κληρονοµησει αυτην

25

ο δε αµαληκ και ο χαναναιος κατοικουσιν εν τη κοιλαδι αυριον επιστραφητε υµεις και απαρατε εις την ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν

26

και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

27

εως τινος την συναγωγην την πονηραν ταυτην α αυτοι γογγυζουσιν εναντιον εµου την γογγυσιν των υιων ισραηλ ην εγογγυσαν περι υµων ακηκοα

28

ειπον αυτοις ζω εγω λεγει κυριος η µην ον τροπον λελαληκατε εις τα ωτα µου ουτως ποιησω υµιν

29

εν τη ερηµω ταυτη πεσειται τα κωλα υµων και πασα η επισκοπη υµων και οι κατηριθµηµενοι υµων απο εικοσαετους και επανω οσοι εγογγυσαν επ' εµοι

30

ει υµεις εισελευσεσθε εις την γην εφ' ην εξετεινα την χειρα µου κατασκηνωσαι υµας επ' αυτης αλλ' η χαλεβ υιος ιεφοννη και ιησους ο του ναυη

31

και τα παιδια α ειπατε εν διαρπαγη εσεσθαι εισαξω αυτους εις την γην και κληρονοµησουσιν την γην ην υµεις απεστητε απ' αυτης

32

και τα κωλα υµων πεσειται εν τη ερηµω ταυτη

33

οι δε υιοι υµων εσονται νεµοµενοι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη και ανοισουσιν την πορνειαν υµων εως αν αναλωθη τα κωλα υµων εν τη ερηµω
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34

κατα τον αριθµον των ηµερων οσας κατεσκεψασθε την γην τεσσαρακοντα ηµερας ηµεραν του ενιαυτου ληµψεσθε τας αµαρτιας υµων τεσσαρακοντα ετη και γνωσεσθε τον θ
υµον της οργης µου

35

εγω κυριος ελαλησα η µην ουτως ποιησω τη συναγωγη τη πονηρα ταυτη τη επισυνεσταµενη επ' εµε εν τη ερηµω ταυτη εξαναλωθησονται και εκει αποθανουνται

36

και οι ανθρωποι ους απεστειλεν µωυσης κατασκεψασθαι την γην και παραγενηθεντες διεγογγυσαν κατ' αυτης προς την συναγωγην εξενεγκαι ρηµατα πονηρα περι της γης

37

και απεθανον οι ανθρωποι οι κατειπαντες κατα της γης πονηρα εν τη πληγη εναντι κυριου

38

και ιησους υιος ναυη και χαλεβ υιος ιεφοννη εζησαν απο των ανθρωπων εκεινων των πεπορευµενων κατασκεψασθαι την γην

39

και ελαλησεν µωυσης τα ρηµατα ταυτα προς παντας υιους ισραηλ και επενθησεν ο λαος σφοδρα

40

και ορθρισαντες το πρωι ανεβησαν εις την κορυφην του ορους λεγοντες ιδου οιδε ηµεις αναβησοµεθα εις τον τοπον ον ειπεν κυριος οτι ηµαρτοµεν

41

και ειπεν µωυσης ινα τι υµεις παραβαινετε το ρηµα κυριου ουκ ευοδα εσται υµιν

42

µη αναβαινετε ου γαρ εστιν κυριος µεθ' υµων και πεσεισθε προ προσωπου των εχθρων υµων

43

οτι ο αµαληκ και ο χαναναιος εκει εµπροσθεν υµων και πεσεισθε µαχαιρα ου εινεκεν απεστραφητε απειθουντες κυριω και ουκ εσται κυριος εν υµιν

44

και διαβιασαµενοι ανεβησαν επι την κορυφην του ορους η δε κιβωτος της διαθηκης κυριου και µωυσης ουκ εκινηθησαν εκ της παρεµβολης

45

και κατεβη ο αµαληκ και ο χαναναιος ο εγκαθηµενος εν τω ορει εκεινω και ετρεψαντο αυτους και κατεκοψαν αυτους εως ερµαν και απεστραφησαν εις την παρεµβολην

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους οταν εισελθητε εις την γην της κατοικησεως υµων ην εγω διδωµι υµιν

3

και ποιησεις ολοκαυτωµατα κυριω ολοκαρπωµα η θυσιαν µεγαλυναι ευχην η καθ' εκουσιον η εν ταις εορταις υµων ποιησαι οσµην ευωδιας κυριω ει µεν απο των βοων η απο
των προβατων

4

και προσοισει ο προσφερων το δωρον αυτου κυριω θυσιαν σεµιδαλεως δεκατον του οιφι αναπεποιηµενης εν ελαιω εν τεταρτω του ιν

5

και οινον εις σπονδην το τεταρτον του ιν ποιησετε επι της ολοκαυτωσεως η επι της θυσιας τω αµνω τω ενι ποιησεις τοσουτο καρπωµα οσµην ευωδιας τω κυριω

6

και τω κριω οταν ποιητε αυτον η εις ολοκαυτωµα η εις θυσιαν ποιησεις θυσιαν σεµιδαλεως δυο δεκατα αναπεποιηµενης εν ελαιω το τριτον του ιν

7

και οινον εις σπονδην το τριτον του ιν προσοισετε εις οσµην ευωδιας κυριω

8

εαν δε απο των βοων ποιητε εις ολοκαυτωµα η εις θυσιαν µεγαλυναι ευχην η εις σωτηριον κυριω

9

και προσοισει επι του µοσχου θυσιαν σεµιδαλεως τρια δεκατα αναπεποιηµενης εν ελαιω ηµισυ του ιν

10

και οινον εις σπονδην το ηµισυ του ιν καρπωµα οσµην ευωδιας κυριω

11

ουτως ποιησεις τω µοσχω τω ενι η τω κριω τω ενι η τω αµνω τω ενι εκ των προβατων η εκ των αιγων

12

κατα τον αριθµον ων εαν ποιησητε ουτω ποιησετε τω ενι κατα τον αριθµον αυτων

13

πας ο αυτοχθων ποιησει ουτως τοιαυτα προσενεγκαι καρπωµατα εις οσµην ευωδιας κυριω

14

εαν δε προσηλυτος εν υµιν προσγενηται εν τη γη υµων η ος αν γενηται εν υµιν εν ταις γενεαις υµων και ποιησει καρπωµα οσµην ευωδιας κυριω ον τροπον ποιειτε υµεις ουτω
ς ποιησει η συναγωγη κυριω

15

νοµος εις εσται υµιν και τοις προσηλυτοις τοις προσκειµενοις εν υµιν νοµος αιωνιος εις γενεας υµων ως υµεις και ο προσηλυτος εσται εναντι κυριου

16

νοµος εις εσται και δικαιωµα εν εσται υµιν και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν υµιν

17

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

18

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους εν τω εισπορευεσθαι υµας εις την γην εις ην εγω εισαγω υµας εκει

19

και εσται οταν εσθητε υµεις απο των αρτων της γης αφελειτε αφαιρεµα αφορισµα κυριω
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20

απαρχην φυραµατος υµων αρτον αφαιρεµα αφοριειτε αυτο ως αφαιρεµα απο αλω ουτως αφελειτε αυτον

21

απαρχην φυραµατος υµων και δωσετε κυριω αφαιρεµα εις τας γενεας υµων

22

οταν δε διαµαρτητε και µη ποιησητε πασας τας εντολας ταυτας ας ελαλησεν κυριος προς µωυσην

23

καθα συνεταξεν κυριος προς υµας εν χειρι µωυση απο της ηµερας ης συνεταξεν κυριος προς υµας και επεκεινα εις τας γενεας υµων

24

και εσται εαν εξ οφθαλµων της συναγωγης γενηθη ακουσιως και ποιησει πασα η συναγωγη µοσχον ενα εκ βοων αµωµον εις ολοκαυτωµα εις οσµην ευωδιας κυριω και θυσια
ν τουτου και σπονδην αυτου κατα την συνταξιν και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας

25

και εξιλασεται ο ιερευς περι πασης συναγωγης υιων ισραηλ και αφεθησεται αυτοις οτι ακουσιον εστιν και αυτοι ηνεγκαν το δωρον αυτων καρπωµα κυριω περι της αµαρτιας
αυτων εναντι κυριου περι των ακουσιων αυτων

26

και αφεθησεται κατα πασαν συναγωγην υιων ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω προς υµας οτι παντι τω λαω ακουσιον

27

εαν δε ψυχη µια αµαρτη ακουσιως προσαξει αιγα µιαν ενιαυσιαν περι αµαρτιας

28

και εξιλασεται ο ιερευς περι της ψυχης της ακουσιασθεισης και αµαρτουσης ακουσιως εναντι κυριου εξιλασασθαι περι αυτου

29

τω εγχωριω εν υιοις ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν αυτοις νοµος εις εσται αυτοις ος αν ποιηση ακουσιως

30

και ψυχη ητις ποιησει εν χειρι υπερηφανιας απο των αυτοχθονων η απο των προσηλυτων τον θεον ουτος παροξυνει εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ του λαου αυτης

31

οτι το ρηµα κυριου εφαυλισεν και τας εντολας αυτου διεσκεδασεν εκτριψει εκτριβησεται η ψυχη εκεινη η αµαρτια αυτης εν αυτη

32

και ησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ερηµω και ευρον ανδρα συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων

33

και προσηγαγον αυτον οι ευροντες αυτον συλλεγοντα ξυλα τη ηµερα των σαββατων προς µωυσην και ααρων και προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ

34

και απεθεντο αυτον εις φυλακην ου γαρ συνεκριναν τι ποιησωσιν αυτον

35

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων θανατω θανατουσθω ο ανθρωπος λιθοβολησατε αυτον λιθοις πασα η συναγωγη

36

και εξηγαγον αυτον πασα η συναγωγη εξω της παρεµβολης και ελιθοβολησαν αυτον πασα η συναγωγη λιθοις εξω της παρεµβολης καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

37

και ειπεν κυριος προς µωυσην λεγων

38

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους και ποιησατωσαν εαυτοις κρασπεδα επι τα πτερυγια των ιµατιων αυτων εις τας γενεας αυτων και επιθησετε επι τα κρασπεδ
α των πτερυγιων κλωσµα υακινθινον

39

και εσται υµιν εν τοις κρασπεδοις και οψεσθε αυτα και µνησθησεσθε πασων των εντολων κυριου και ποιησετε αυτας και ου διαστραφησεσθε οπισω των διανοιων υµων και
οπισω των οφθαλµων υµων εν οις υµεις εκπορνευετε οπισω αυτων

40

οπως αν µνησθητε και ποιησητε πασας τας εντολας µου και εσεσθε αγιοι τω θεω υµων

41

εγω κυριος ο θεος υµων ο εξαγαγων υµας εκ γης αιγυπτου ειναι υµων θεος εγω κυριος ο θεος υµων

1

και ελαλησεν κορε υιος ισσααρ υιου κααθ υιου λευι και δαθαν και αβιρων υιοι ελιαβ και αυν υιος φαλεθ υιου ρουβην

2

και ανεστησαν εναντι µωυση και ανδρες των υιων ισραηλ πεντηκοντα και διακοσιοι αρχηγοι συναγωγης συγκλητοι βουλης και ανδρες ονοµαστοι

3

συνεστησαν επι µωυσην και ααρων και ειπαν εχετω υµιν οτι πασα η συναγωγη παντες αγιοι και εν αυτοις κυριος και δια τι κατανιστασθε επι την συναγωγην κυριου

4

και ακουσας µωυσης επεσεν επι προσωπον

5

και ελαλησεν προς κορε και προς πασαν αυτου την συναγωγην λεγων επεσκεπται και εγνω ο θεος τους οντας αυτου και τους αγιους και προσηγαγετο προς εαυτον και ους εξε
λεξατο εαυτω προσηγαγετο προς εαυτον

6

τουτο ποιησατε λαβετε υµιν αυτοις πυρεια κορε και πασα η συναγωγη αυτου

7

και επιθετε επ' αυτα πυρ και επιθετε επ' αυτα θυµιαµα εναντι κυριου αυριον και εσται ο ανηρ ον αν εκλεξηται κυριος ουτος αγιος ικανουσθω υµιν υιοι λευι

8

και ειπεν µωυσης προς κορε εισακουσατε µου υιοι λευι
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9

µη µικρον εστιν τουτο υµιν οτι διεστειλεν ο θεος ισραηλ υµας εκ συναγωγης ισραηλ και προσηγαγετο υµας προς εαυτον λειτουργειν τας λειτουργιας της σκηνης κυριου και π
αριστασθαι εναντι της συναγωγης λατρευειν αυτοις

10

και προσηγαγετο σε και παντας τους αδελφους σου υιους λευι µετα σου και ζητειτε ιερατευειν

11

ουτως συ και πασα η συναγωγη σου η συνηθροισµενη προς τον θεον και ααρων τις εστιν οτι διαγογγυζετε κατ' αυτου

12

και απεστειλεν µωυσης καλεσαι δαθαν και αβιρων υιους ελιαβ και ειπαν ουκ αναβαινοµεν

13

µη µικρον τουτο οτι ανηγαγες ηµας εκ γης ρεουσης γαλα και µελι αποκτειναι ηµας εν τη ερηµω οτι καταρχεις ηµων αρχων

14

ει και εις γην ρεουσαν γαλα και µελι εισηγαγες ηµας και εδωκας ηµιν κληρον αγρου και αµπελωνας τους οφθαλµους των ανθρωπων εκεινων αν εξεκοψας ουκ αναβαινοµεν

15

και εβαρυθυµησεν µωυσης σφοδρα και ειπεν προς κυριον µη προσχης εις την θυσιαν αυτων ουκ επιθυµηµα ουδενος αυτων ειληφα ουδε εκακωσα ουδενα αυτων

16

και ειπεν µωυσης προς κορε αγιασον την συναγωγην σου και γινεσθε ετοιµοι εναντι κυριου συ και αυτοι και ααρων αυριον

17

και λαβετε εκαστος το πυρειον αυτου και επιθησετε επ' αυτα θυµιαµα και προσαξετε εναντι κυριου εκαστος το πυρειον αυτου πεντηκοντα και διακοσια πυρεια και συ και αα
ρων εκαστος το πυρειον αυτου

18

και ελαβεν εκαστος το πυρειον αυτου και επεθηκαν επ' αυτα πυρ και επεβαλον επ' αυτο θυµιαµα και εστησαν παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου µωυσης και ααρων

19

και επισυνεστησεν επ' αυτους κορε την πασαν αυτου συναγωγην παρα την θυραν της σκηνης του µαρτυριου και ωφθη η δοξα κυριου παση τη συναγωγη

20

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

21

αποσχισθητε εκ µεσου της συναγωγης ταυτης και εξαναλωσω αυτους εις απαξ

22

και επεσαν επι προσωπον αυτων και ειπαν θεος θεος των πνευµατων και πασης σαρκος ει ανθρωπος εις ηµαρτεν επι πασαν την συναγωγην οργη κυριου

23

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

24

λαλησον τη συναγωγη λεγων αναχωρησατε κυκλω απο της συναγωγης κορε

25

και ανεστη µωυσης και επορευθη προς δαθαν και αβιρων και συνεπορευθησαν µετ' αυτου παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ

26

και ελαλησεν προς την συναγωγην λεγων αποσχισθητε απο των σκηνων των ανθρωπων των σκληρων τουτων και µη απτεσθε απο παντων ων εστιν αυτοις µη συναπολησθε ε
ν παση τη αµαρτια αυτων

27

και απεστησαν απο της σκηνης κορε κυκλω και δαθαν και αβιρων εξηλθον και ειστηκεισαν παρα τας θυρας των σκηνων αυτων και αι γυναικες αυτων και τα τεκνα αυτων κ
αι η αποσκευη αυτων

28

και ειπεν µωυσης εν τουτω γνωσεσθε οτι κυριος απεστειλεν µε ποιησαι παντα τα εργα ταυτα οτι ουκ απ' εµαυτου

29

ει κατα θανατον παντων ανθρωπων αποθανουνται ουτοι ει και κατ' επισκεψιν παντων ανθρωπων επισκοπη εσται αυτων ουχι κυριος απεσταλκεν µε

30

αλλ' η εν φασµατι δειξει κυριος και ανοιξασα η γη το στοµα αυτης καταπιεται αυτους και τους οικους αυτων και τας σκηνας αυτων και παντα οσα εστιν αυτοις και καταβησ
ονται ζωντες εις αδου και γνωσεσθε οτι παρωξυναν οι ανθρωποι ουτοι τον κυριον

31

ως δε επαυσατο λαλων παντας τους λογους τουτους ερραγη η γη υποκατω αυτων

32

και ηνοιχθη η γη και κατεπιεν αυτους και τους οικους αυτων και παντας τους ανθρωπους τους οντας µετα κορε και τα κτηνη αυτων

33

και κατεβησαν αυτοι και οσα εστιν αυτων ζωντα εις αδου και εκαλυψεν αυτους η γη και απωλοντο εκ µεσου της συναγωγης

34

και πας ισραηλ οι κυκλω αυτων εφυγον απο της φωνης αυτων οτι λεγοντες µηποτε καταπιη ηµας η γη

35

και πυρ εξηλθεν παρα κυριου και κατεφαγεν τους πεντηκοντα και διακοσιους ανδρας τους προσφεροντας το θυµιαµα

1

και ειπεν κυριος προς µωυσην

2

και προς ελεαζαρ τον υιον ααρων τον ιερεα ανελεσθε τα πυρεια τα χαλκα εκ µεσου των κατακεκαυµενων και το πυρ το αλλοτριον τουτο σπειρον εκει οτι ηγιασαν
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3

τα πυρεια των αµαρτωλων τουτων εν ταις ψυχαις αυτων και ποιησον αυτα λεπιδας ελατας περιθεµα τω θυσιαστηριω οτι προσηνεχθησαν εναντι κυριου και ηγιασθησαν και
εγενοντο εις σηµειον τοις υιοις ισραηλ

4

και ελαβεν ελεαζαρ υιος ααρων του ιερεως τα πυρεια τα χαλκα οσα προσηνεγκαν οι κατακεκαυµενοι και προσεθηκαν αυτα περιθεµα τω θυσιαστηριω

5

µνηµοσυνον τοις υιοις ισραηλ οπως αν µη προσελθη µηθεις αλλογενης ος ουκ εστιν εκ του σπερµατος ααρων επιθειναι θυµιαµα εναντι κυριου και ουκ εσται ωσπερ κορε και
η επισυστασις αυτου καθα ελαλησεν κυριος εν χειρι µωυση

6

και εγογγυσαν οι υιοι ισραηλ τη επαυριον επι µωυσην και ααρων λεγοντες υµεις απεκταγκατε τον λαον κυριου

7

και εγενετο εν τω επισυστρεφεσθαι την συναγωγην επι µωυσην και ααρων και ωρµησαν επι την σκηνην του µαρτυριου και τηνδε εκαλυψεν αυτην η νεφελη και ωφθη η δοξα
κυριου

8

και εισηλθεν µωυσης και ααρων κατα προσωπον της σκηνης του µαρτυριου

9

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

10

εκχωρησατε εκ µεσου της συναγωγης ταυτης και εξαναλωσω αυτους εις απαξ και επεσον επι προσωπον αυτων

11

και ειπεν µωυσης προς ααρων λαβε το πυρειον και επιθες επ' αυτο πυρ απο του θυσιαστηριου και επιβαλε επ' αυτο θυµιαµα και απενεγκε το ταχος εις την παρεµβολην και εξ
ιλασαι περι αυτων εξηλθεν γαρ οργη απο προσωπου κυριου ηρκται θραυειν τον λαον

12

και ελαβεν ααρων καθαπερ ελαλησεν αυτω µωυσης και εδραµεν εις την συναγωγην και ηδη ενηρκτο η θραυσις εν τω λαω και επεβαλεν το θυµιαµα και εξιλασατο περι του λ
αου

13

και εστη ανα µεσον των τεθνηκοτων και των ζωντων και εκοπασεν η θραυσις

14

και εγενοντο οι τεθνηκοτες εν τη θραυσει τεσσαρες και δεκα χιλιαδες και επτακοσιοι χωρις των τεθνηκοτων ενεκεν κορε

15

και επεστρεψεν ααρων προς µωυσην επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου και εκοπασεν η θραυσις

16

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και λαβε παρ' αυτων ραβδον ραβδον κατ' οικους πατριων παρα παντων των αρχοντων αυτων κατ' οικους πατριων αυτων δωδεκα ραβδους και εκ
αστου το ονοµα αυτου επιγραψον επι της ραβδου αυτου

18

και το ονοµα ααρων επιγραψον επι της ραβδου λευι εστιν γαρ ραβδος µια κατα φυλην οικου πατριων αυτων δωσουσιν

19

και θησεις αυτας εν τη σκηνη του µαρτυριου κατεναντι του µαρτυριου εν οις γνωσθησοµαι σοι εκει

20

και εσται ο ανθρωπος ον εαν εκλεξωµαι αυτον η ραβδος αυτου εκβλαστησει και περιελω απ' εµου τον γογγυσµον των υιων ισραηλ α αυτοι γογγυζουσιν εφ' υµιν

21

και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ και εδωκαν αυτω παντες οι αρχοντες αυτων ραβδον τω αρχοντι τω ενι ραβδον κατα αρχοντα κατ' οικους πατριων αυτων δωδεκα ρα
βδους και η ραβδος ααρων ανα µεσον των ραβδων αυτων

22

και απεθηκεν µωυσης τας ραβδους εναντι κυριου εν τη σκηνη του µαρτυριου

23

και εγενετο τη επαυριον και εισηλθεν µωυσης και ααρων εις την σκηνην του µαρτυριου και ιδου εβλαστησεν η ραβδος ααρων εις οικον λευι και εξηνεγκεν βλαστον και εξηνθ
ησεν ανθη και εβλαστησεν καρυα

24

και εξηνεγκεν µωυσης πασας τας ραβδους απο προσωπου κυριου προς παντας υιους ισραηλ και ειδον και ελαβον εκαστος την ραβδον αυτου

25

και ειπεν κυριος προς µωυσην αποθες την ραβδον ααρων ενωπιον των µαρτυριων εις διατηρησιν σηµειον τοις υιοις των ανηκοων και παυσασθω ο γογγυσµος αυτων απ' εµου
και ου µη αποθανωσιν

26

και εποιησεν µωυσης και ααρων καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν

27

και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς µωυσην λεγοντες ιδου εξανηλωµεθα απολωλαµεν παρανηλωµεθα

28

πας ο απτοµενος της σκηνης κυριου αποθνησκει εως εις τελος αποθανωµεν

1

και ειπεν κυριος προς ααρων λεγων συ και οι υιοι σου και ο οικος πατριας σου ληµψεσθε τας αµαρτιας των αγιων και συ και οι υιοι σου ληµψεσθε τας αµαρτιας της ιερατεια
ς υµων
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2

και τους αδελφους σου φυλην λευι δηµον του πατρος σου προσαγαγου προς σεαυτον και προστεθητωσαν σοι και λειτουργειτωσαν σοι και συ και οι υιοι σου µετα σου απεναν
τι της σκηνης του µαρτυριου

3

και φυλαξονται τας φυλακας σου και τας φυλακας της σκηνης πλην προς τα σκευη τα αγια και προς το θυσιαστηριον ου προσελευσονται και ουκ αποθανουνται και ουτοι και
υµεις

4

και προστεθησονται προς σε και φυλαξονται τας φυλακας της σκηνης του µαρτυριου κατα πασας τας λειτουργιας της σκηνης και ο αλλογενης ου προσελευσεται προς σε

5

και φυλαξεσθε τας φυλακας των αγιων και τας φυλακας του θυσιαστηριου και ουκ εσται θυµος εν τοις υιοις ισραηλ

6

και εγω ειληφα τους αδελφους υµων τους λευιτας εκ µεσου των υιων ισραηλ δοµα δεδοµενον κυριω λειτουργειν τας λειτουργιας της σκηνης του µαρτυριου

7

και συ και οι υιοι σου µετα σου διατηρησετε την ιερατειαν υµων κατα παντα τροπον του θυσιαστηριου και το ενδοθεν του καταπετασµατος και λειτουργησετε τας λειτουργι
ας δοµα της ιερατειας υµων και ο αλλογενης ο προσπορευοµενος αποθανειται

8

και ελαλησεν κυριος προς ααρων και εγω ιδου δεδωκα υµιν την διατηρησιν των απαρχων απο παντων των ηγιασµενων µοι παρα των υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα εις γερας
και τοις υιοις σου µετα σε νοµιµον αιωνιον

9

και τουτο εστω υµιν απο των ηγιασµενων αγιων των καρπωµατων απο παντων των δωρων αυτων και απο παντων των θυσιασµατων αυτων και απο πασης πληµµελειας αυτ
ων και απο πασων των αµαρτιων οσα αποδιδοασιν µοι απο παντων των αγιων σοι εσται και τοις υιοις σου

10

εν τω αγιω των αγιων φαγεσθε αυτα παν αρσενικον φαγεται αυτα συ και οι υιοι σου αγια εσται σοι

11

και τουτο εσται υµιν απαρχη δοµατων αυτων απο παντων των επιθεµατων των υιων ισραηλ σοι δεδωκα αυτα και τοις υιοις σου και ταις θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον α
ιωνιον πας καθαρος εν τω οικω σου εδεται αυτα

12

πασα απαρχη ελαιου και πασα απαρχη οινου και σιτου απαρχη αυτων οσα αν δωσι τω κυριω σοι δεδωκα αυτα

13

τα πρωτογενηµατα παντα οσα εν τη γη αυτων οσα αν ενεγκωσιν κυριω σοι εσται πας καθαρος εν τω οικω σου εδεται αυτα

14

παν ανατεθεµατισµενον εν υιοις ισραηλ σοι εσται

15

και παν διανοιγον µητραν απο πασης σαρκος α προσφερουσιν κυριω απο ανθρωπου εως κτηνους σοι εσται αλλ' η λυτροις λυτρωθησεται τα πρωτοτοκα των ανθρωπων και τ
α πρωτοτοκα των κτηνων των ακαθαρτων λυτρωση

16

και η λυτρωσις αυτου απο µηνιαιου η συντιµησις πεντε σικλων κατα τον σικλον τον αγιον εικοσι οβολοι εισιν

17

πλην πρωτοτοκα µοσχων και πρωτοτοκα προβατων και πρωτοτοκα αιγων ου λυτρωση αγια εστιν και το αιµα αυτων προσχεεις προς το θυσιαστηριον και το στεαρ ανοισεις κ
αρπωµα εις οσµην ευωδιας κυριω

18

και τα κρεα εσται σοι καθα και το στηθυνιον του επιθεµατος και κατα τον βραχιονα τον δεξιον σοι εσται

19

παν αφαιρεµα των αγιων οσα αν αφελωσιν οι υιοι ισραηλ κυριω σοι δεδωκα και τοις υιοις σου και ταις θυγατρασιν σου µετα σου νοµιµον αιωνιον διαθηκη αλος αιωνιου εστι
ν εναντι κυριου σοι και τω σπερµατι σου µετα σε

20

και ελαλησεν κυριος προς ααρων εν τη γη αυτων ου κληρονοµησεις και µερις ουκ εσται σοι εν αυτοις οτι εγω µερις σου και κληρονοµια σου εν µεσω των υιων ισραηλ

21

και τοις υιοις λευι ιδου δεδωκα παν επιδεκατον εν ισραηλ εν κληρω αντι των λειτουργιων αυτων οσα αυτοι λειτουργουσιν λειτουργιαν εν τη σκηνη του µαρτυριου

22

και ου προσελευσονται ετι οι υιοι ισραηλ εις την σκηνην του µαρτυριου λαβειν αµαρτιαν θανατηφορον

23

και λειτουργησει ο λευιτης αυτος την λειτουργιαν της σκηνης του µαρτυριου και αυτοι ληµψονται τα αµαρτηµατα αυτων νοµιµον αιωνιον εις τας γενεας αυτων και εν µεσω
υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κληρονοµιαν

24

οτι τα επιδεκατα των υιων ισραηλ οσα αν αφορισωσιν κυριω αφαιρεµα δεδωκα τοις λευιταις εν κληρω δια τουτο ειρηκα αυτοις εν µεσω υιων ισραηλ ου κληρονοµησουσιν κ
ληρον

25

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

26

και τοις λευιταις λαλησεις και ερεις προς αυτους εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ το επιδεκατον ο δεδωκα υµιν παρ' αυτων εν κληρω και αφελειτε υµεις απ' αυτου αφαιρε
µα κυριω επιδεκατον απο του επιδεκατου
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27

και λογισθησεται υµιν τα αφαιρεµατα υµων ως σιτος απο αλω και αφαιρεµα απο ληνου

28

ουτως αφελειτε και υµεις απο των αφαιρεµατων κυριου απο παντων επιδεκατων υµων οσα εαν λαβητε παρα των υιων ισραηλ και δωσετε απ' αυτων αφαιρεµα κυριω ααρων
τω ιερει

29

απο παντων των δοµατων υµων αφελειτε αφαιρεµα κυριω η απο παντων των απαρχων το ηγιασµενον απ' αυτου

30

και ερεις προς αυτους οταν αφαιρητε την απαρχην απ' αυτου και λογισθησεται τοις λευιταις ως γενηµα απο αλω και ως γενηµα απο ληνου

31

και εδεσθε αυτο εν παντι τοπω υµεις και οι οικοι υµων οτι µισθος ουτος υµιν εστιν αντι των λειτουργιων υµων των εν τη σκηνη του µαρτυριου

32

και ου ληµψεσθε δι' αυτο αµαρτιαν οτι αν αφαιρητε την απαρχην απ' αυτου και τα αγια των υιων ισραηλ ου βεβηλωσετε ινα µη αποθανητε

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και ααρων λεγων

2

αυτη η διαστολη του νοµου οσα συνεταξεν κυριος λεγων λαλησον τοις υιοις ισραηλ και λαβετωσαν προς σε δαµαλιν πυρραν αµωµον ητις ουκ εχει εν αυτη µωµον και η ουκ ε
πεβληθη επ' αυτην ζυγος

3

και δωσεις αυτην προς ελεαζαρ τον ιερεα και εξαξουσιν αυτην εξω της παρεµβολης εις τοπον καθαρον και σφαξουσιν αυτην ενωπιον αυτου

4

και ληµψεται ελεαζαρ απο του αιµατος αυτης και ρανει απεναντι του προσωπου της σκηνης του µαρτυριου απο του αιµατος αυτης επτακις

5

και κατακαυσουσιν αυτην εναντιον αυτου και το δερµα και τα κρεα αυτης και το αιµα αυτης συν τη κοπρω αυτης κατακαυθησεται

6

και ληµψεται ο ιερευς ξυλον κεδρινον και υσσωπον και κοκκινον και εµβαλουσιν εις µεσον του κατακαυµατος της δαµαλεως

7

και πλυνει τα ιµατια αυτου ο ιερευς και λουσεται το σωµα αυτου υδατι και µετα ταυτα εισελευσεται εις την παρεµβολην και ακαθαρτος εσται ο ιερευς εως εσπερας

8

και ο κατακαιων αυτην πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσεται το σωµα αυτου και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

9

και συναξει ανθρωπος καθαρος την σποδον της δαµαλεως και αποθησει εξω της παρεµβολης εις τοπον καθαρον και εσται τη συναγωγη υιων ισραηλ εις διατηρησιν υδωρ ρα
ντισµου αγνισµα εστιν

10

και πλυνει τα ιµατια ο συναγων την σποδιαν της δαµαλεως και ακαθαρτος εσται εως εσπερας και εσται τοις υιοις ισραηλ και τοις προσκειµενοις προσηλυτοις νοµιµον αιωνιο
ν

11

ο απτοµενος του τεθνηκοτος πασης ψυχης ανθρωπου ακαθαρτος εσται επτα ηµερας

12

ουτος αγνισθησεται τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη και καθαρος εσται εαν δε µη αφαγνισθη τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη ου καθαρος εσται

13

πας ο απτοµενος του τεθνηκοτος απο ψυχης ανθρωπου εαν αποθανη και µη αφαγνισθη την σκηνην κυριου εµιανεν εκτριβησεται η ψυχη εκεινη εξ ισραηλ οτι υδωρ ραντισµο
υ ου περιερραντισθη επ' αυτον ακαθαρτος εστιν ετι η ακαθαρσια αυτου εν αυτω εστιν

14

και ουτος ο νοµος ανθρωπος εαν αποθανη εν οικια πας ο εισπορευοµενος εις την οικιαν και οσα εστιν εν τη οικια ακαθαρτα εσται επτα ηµερας

15

και παν σκευος ανεωγµενον οσα ουχι δεσµον καταδεδεται επ' αυτω ακαθαρτα εστιν

16

και πας ος εαν αψηται επι προσωπου του πεδιου τραυµατιου η νεκρου η οστεου ανθρωπινου η µνηµατος επτα ηµερας ακαθαρτος εσται

17

και ληµψονται τω ακαθαρτω απο της σποδιας της κατακεκαυµενης του αγνισµου και εκχεουσιν επ' αυτην υδωρ ζων εις σκευος

18

και ληµψεται υσσωπον και βαψει εις το υδωρ ανηρ καθαρος και περιρρανει επι τον οικον και επι τα σκευη και επι τας ψυχας οσαι εαν ωσιν εκει και επι τον ηµµενον του οστ
εου του ανθρωπινου η του τραυµατιου η του τεθνηκοτος η του µνηµατος

19

και περιρρανει ο καθαρος επι τον ακαθαρτον εν τη ηµερα τη τριτη και εν τη ηµερα τη εβδοµη και αφαγνισθησεται τη ηµερα τη εβδοµη και πλυνει τα ιµατια αυτου και λουσ
εται υδατι και ακαθαρτος εσται εως εσπερας

20

και ανθρωπος ος εαν µιανθη και µη αφαγνισθη εξολεθρευθησεται η ψυχη εκεινη εκ µεσου της συναγωγης οτι τα αγια κυριου εµιανεν οτι υδωρ ραντισµου ου περιερραντισθη
επ' αυτον ακαθαρτος εστιν

21

και εσται υµιν νοµιµον αιωνιον και ο περιρραινων υδωρ ραντισµου πλυνει τα ιµατια αυτου και ο απτοµενος του υδατος του ραντισµου ακαθαρτος εσται εως εσπερας

22

και παντος ου εαν αψηται αυτου ο ακαθαρτος ακαθαρτον εσται και η ψυχη η απτοµενη ακαθαρτος εσται εως εσπερας
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1

και ηλθον οι υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εις την ερηµον σιν εν τω µηνι τω πρωτω και κατεµεινεν ο λαος εν καδης και ετελευτησεν εκει µαριαµ και εταφη εκει

2

και ουκ ην υδωρ τη συναγωγη και ηθροισθησαν επι µωυσην και ααρων

3

και ελοιδορειτο ο λαος προς µωυσην λεγοντες οφελον απεθανοµεν εν τη απωλεια των αδελφων ηµων εναντι κυριου

4

και ινα τι ανηγαγετε την συναγωγην κυριου εις την ερηµον ταυτην αποκτειναι ηµας και τα κτηνη ηµων

5

και ινα τι τουτο ανηγαγετε ηµας εξ αιγυπτου παραγενεσθαι εις τον τοπον τον πονηρον τουτον τοπος ου ου σπειρεται ουδε συκαι ουδε αµπελοι ουδε ροαι ουδε υδωρ εστιν πιειν

6

και ηλθεν µωυσης και ααρων απο προσωπου της συναγωγης επι την θυραν της σκηνης του µαρτυριου και επεσαν επι προσωπον και ωφθη η δοξα κυριου προς αυτους

7

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

8

λαβε την ραβδον και εκκλησιασον την συναγωγην συ και ααρων ο αδελφος σου και λαλησατε προς την πετραν εναντι αυτων και δωσει τα υδατα αυτης και εξοισετε αυτοις υ
δωρ εκ της πετρας και ποτιειτε την συναγωγην και τα κτηνη αυτων

9

και ελαβεν µωυσης την ραβδον την απεναντι κυριου καθα συνεταξεν κυριος

10

και εξεκκλησιασεν µωυσης και ααρων την συναγωγην απεναντι της πετρας και ειπεν προς αυτους ακουσατε µου οι απειθεις µη εκ της πετρας ταυτης εξαξοµεν υµιν υδωρ

11

και επαρας µωυσης την χειρα αυτου επαταξεν την πετραν τη ραβδω δις και εξηλθεν υδωρ πολυ και επιεν η συναγωγη και τα κτηνη αυτων

12

και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων οτι ουκ επιστευσατε αγιασαι µε εναντιον υιων ισραηλ δια τουτο ουκ εισαξετε υµεις την συναγωγην ταυτην εις την γην ην δεδωκα α
υτοις

13

τουτο υδωρ αντιλογιας οτι ελοιδορηθησαν οι υιοι ισραηλ εναντι κυριου και ηγιασθη εν αυτοις

14

και απεστειλεν µωυσης αγγελους εκ καδης προς βασιλεα εδωµ λεγων ταδε λεγει ο αδελφος σου ισραηλ συ επιστη παντα τον µοχθον τον ευροντα ηµας

15

και κατεβησαν οι πατερες ηµων εις αιγυπτον και παρωκησαµεν εν αιγυπτω ηµερας πλειους και εκακωσαν ηµας οι αιγυπτιοι και τους πατερας ηµων

16

και ανεβοησαµεν προς κυριον και εισηκουσεν κυριος της φωνης ηµων και αποστειλας αγγελον εξηγαγεν ηµας εξ αιγυπτου και νυν εσµεν εν καδης πολει εκ µερους των οριων
σου

17

παρελευσοµεθα δια της γης σου ου διελευσοµεθα δι' αγρων ουδε δι' αµπελωνων ουδε πιοµεθα υδωρ εκ λακκου σου οδω βασιλικη πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν δεξια ουδε ε
υωνυµα εως αν παρελθωµεν τα ορια σου

18

και ειπεν προς αυτον εδωµ ου διελευση δι' εµου ει δε µη εν πολεµω εξελευσοµαι εις συναντησιν σοι

19

και λεγουσιν αυτω οι υιοι ισραηλ παρα το ορος παρελευσοµεθα εαν δε του υδατος σου πιωµεν εγω τε και τα κτηνη δωσω τιµην σοι αλλα το πραγµα ουδεν εστιν παρα το ορος
παρελευσοµεθα

20

ο δε ειπεν ου διελευση δι' εµου και εξηλθεν εδωµ εις συναντησιν αυτω εν οχλω βαρει και εν χειρι ισχυρα

21

και ουκ ηθελησεν εδωµ δουναι τω ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτου και εξεκλινεν ισραηλ απ' αυτου

22

και απηραν εκ καδης και παρεγενοντο οι υιοι ισραηλ πασα η συναγωγη εις ωρ το ορος

23

και ειπεν κυριος προς µωυσην και ααρων εν ωρ τω ορει επι των οριων γης εδωµ λεγων

24

προστεθητω ααρων προς τον λαον αυτου οτι ου µη εισελθητε εις την γην ην δεδωκα τοις υιοις ισραηλ διοτι παρωξυνατε µε επι του υδατος της λοιδοριας

25

λαβε τον ααρων και ελεαζαρ τον υιον αυτου και αναβιβασον αυτους εις ωρ το ορος εναντι πασης της συναγωγης

26

και εκδυσον ααρων την στολην αυτου και ενδυσον ελεαζαρ τον υιον αυτου και ααρων προστεθεις αποθανετω εκει

27

και εποιησεν µωυσης καθα συνεταξεν κυριος και ανεβιβασεν αυτον εις ωρ το ορος εναντιον πασης της συναγωγης

28

και εξεδυσεν ααρων τα ιµατια αυτου και ενεδυσεν αυτα ελεαζαρ τον υιον αυτου και απεθανεν ααρων επι της κορυφης του ορους και κατεβη µωυσης και ελεαζαρ εκ του ορου
ς

29

και ειδεν πασα η συναγωγη οτι απελυθη ααρων και εκλαυσαν τον ααρων τριακοντα ηµερας πας οικος ισραηλ
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1

και ηκουσεν ο χανανις βασιλευς αραδ ο κατοικων κατα την ερηµον ηλθεν γαρ ισραηλ οδον αθαριν και επολεµησεν προς ισραηλ και κατεπρονοµευσαν εξ αυτων αιχµαλωσιαν

2

και ηυξατο ισραηλ ευχην κυριω και ειπεν εαν µοι παραδως τον λαον τουτον υποχειριον αναθεµατιω αυτον και τας πολεις αυτου

3

και εισηκουσεν κυριος της φωνης ισραηλ και παρεδωκεν τον χανανιν υποχειριον αυτου και ανεθεµατισεν αυτον και τας πολεις αυτου και επεκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκε
ινου αναθεµα

4

και απαραντες εξ ωρ του ορους οδον επι θαλασσαν ερυθραν περιεκυκλωσαν γην εδωµ και ωλιγοψυχησεν ο λαος εν τη οδω

5

και κατελαλει ο λαος προς τον θεον και κατα µωυση λεγοντες ινα τι εξηγαγες ηµας εξ αιγυπτου αποκτειναι ηµας εν τη ερηµω οτι ουκ εστιν αρτος ουδε υδωρ η δε ψυχη ηµων
προσωχθισεν εν τω αρτω τω διακενω

6

και απεστειλεν κυριος εις τον λαον τους οφεις τους θανατουντας και εδακνον τον λαον και απεθανεν λαος πολυς των υιων ισραηλ

7

και παραγενοµενος ο λαος προς µωυσην ελεγον οτι ηµαρτοµεν οτι κατελαλησαµεν κατα του κυριου και κατα σου ευξαι ουν προς κυριον και αφελετω αφ' ηµων τον οφιν και η
υξατο µωυσης προς κυριον περι του λαου

8

και ειπεν κυριος προς µωυσην ποιησον σεαυτω οφιν και θες αυτον επι σηµειου και εσται εαν δακη οφις ανθρωπον πας ο δεδηγµενος ιδων αυτον ζησεται

9

και εποιησεν µωυσης οφιν χαλκουν και εστησεν αυτον επι σηµειου και εγενετο οταν εδακνεν οφις ανθρωπον και επεβλεψεν επι τον οφιν τον χαλκουν και εζη

10

και απηραν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν ωβωθ

11

και εξαραντες εξ ωβωθ παρενεβαλον εν αχελγαι εκ του περαν εν τη ερηµω η εστιν κατα προσωπον µωαβ κατα ανατολας ηλιου

12

εκειθεν απηραν και παρενεβαλον εις φαραγγα ζαρετ

13

και εκειθεν απαραντες παρενεβαλον εις το περαν αρνων εν τη ερηµω το εξεχον απο των οριων των αµορραιων εστιν γαρ αρνων ορια µωαβ ανα µεσον µωαβ και ανα µεσον το
υ αµορραιου

14

δια τουτο λεγεται εν βιβλιω πολεµος του κυριου την ζωοβ εφλογισεν και τους χειµαρρους αρνων

15

και τους χειµαρρους κατεστησεν κατοικισαι ηρ και προσκειται τοις οριοις µωαβ

16

και εκειθεν το φρεαρ τουτο εστιν το φρεαρ ο ειπεν κυριος προς µωυσην συναγαγε τον λαον και δωσω αυτοις υδωρ πιειν

17

τοτε ησεν ισραηλ το ασµα τουτο επι του φρεατος εξαρχετε αυτω

18

φρεαρ ωρυξαν αυτο αρχοντες εξελατοµησαν αυτο βασιλεις εθνων εν τη βασιλεια αυτων εν τω κυριευσαι αυτων και απο φρεατος εις µανθαναιν

19

και απο µανθαναιν εις νααλιηλ και απο νααλιηλ εις βαµωθ

20

και απο βαµωθ εις ναπην η εστιν εν τω πεδιω µωαβ απο κορυφης του λελαξευµενου το βλεπον κατα προσωπον της ερηµου

21

και απεστειλεν µωυσης πρεσβεις προς σηων βασιλεα αµορραιων λογοις ειρηνικοις λεγων

22

παρελευσοµεθα δια της γης σου τη οδω πορευσοµεθα ουκ εκκλινουµεν ουτε εις αγρον ουτε εις αµπελωνα ου πιοµεθα υδωρ εκ φρεατος σου οδω βασιλικη πορευσοµεθα εως π
αρελθωµεν τα ορια σου

23

και ουκ εδωκεν σηων τω ισραηλ παρελθειν δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον λαον αυτου και εξηλθεν παραταξασθαι τω ισραηλ εις την ερηµον και ηλθεν
εις ιασσα και παρεταξατο τω ισραηλ

24

και επαταξεν αυτον ισραηλ φονω µαχαιρης και κατεκυριευσαν της γης αυτου απο αρνων εως ιαβοκ εως υιων αµµαν οτι ιαζηρ ορια υιων αµµων εστιν

25

και ελαβεν ισραηλ πασας τας πολεις ταυτας και κατωκησεν ισραηλ εν πασαις ταις πολεσιν των αµορραιων εν εσεβων και εν πασαις ταις συγκυρουσαις αυτη

26

εστιν γαρ εσεβων πολις σηων του βασιλεως των αµορραιων και ουτος επολεµησεν βασιλεα µωαβ το προτερον και ελαβον πασαν την γην αυτου απο αροηρ εως αρνων

27

δια τουτο ερουσιν οι αινιγµατισται ελθετε εις εσεβων ινα οικοδοµηθη και κατασκευασθη πολις σηων

28

οτι πυρ εξηλθεν εξ εσεβων φλοξ εκ πολεως σηων και κατεφαγεν εως µωαβ και κατεπιεν στηλας αρνων

29

ουαι σοι µωαβ απωλου λαος χαµως απεδοθησαν οι υιοι αυτων διασωζεσθαι και αι θυγατερες αυτων αιχµαλωτοι τω βασιλει των αµορραιων σηων
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30

και το σπερµα αυτων απολειται εσεβων εως δαιβων και αι γυναικες ετι προσεξεκαυσαν πυρ επι µωαβ

31

κατωκησεν δε ισραηλ εν πασαις ταις πολεσιν των αµορραιων

32

και απεστειλεν µωυσης κατασκεψασθαι την ιαζηρ και κατελαβοντο αυτην και τας κωµας αυτης και εξεβαλον τον αµορραιον τον κατοικουντα εκει

33

και επιστρεψαντες ανεβησαν οδον την εις βασαν και εξηλθεν ωγ βασιλευς της βασαν εις συναντησιν αυτοις και πας ο λαος αυτου εις πολεµον εις εδραιν

34

και ειπεν κυριος προς µωυσην µη φοβηθης αυτον οτι εις τας χειρας σου παραδεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου και ποιησεις αυτω καθως επο
ιησας τω σηων βασιλει των αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων

35

και επαταξεν αυτον και τους υιους αυτου και παντα τον λαον αυτου εως του µη καταλιπειν αυτου ζωγρειαν και εκληρονοµησαν την γην αυτων

1

και απαραντες οι υιοι ισραηλ παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω

2

και ιδων βαλακ υιος σεπφωρ παντα οσα εποιησεν ισραηλ τω αµορραιω

3

και εφοβηθη µωαβ τον λαον σφοδρα οτι πολλοι ησαν και προσωχθισεν µωαβ απο προσωπου υιων ισραηλ

4

και ειπεν µωαβ τη γερουσια µαδιαµ νυν εκλειξει η συναγωγη αυτη παντας τους κυκλω ηµων ως εκλειξαι ο µοσχος τα χλωρα εκ του πεδιου και βαλακ υιος σεπφωρ βασιλευς
µωαβ ην κατα τον καιρον εκεινον

5

και απεστειλεν πρεσβεις προς βαλααµ υιον βεωρ φαθουρα ο εστιν επι του ποταµου γης υιων λαου αυτου καλεσαι αυτον λεγων ιδου λαος εξεληλυθεν εξ αιγυπτου και ιδου κατ
εκαλυψεν την οψιν της γης και ουτος εγκαθηται εχοµενος µου

6

και νυν δευρο αρασαι µοι τον λαον τουτον οτι ισχυει ουτος η ηµεις εαν δυνωµεθα παταξαι εξ αυτων και εκβαλω αυτους εκ της γης οτι οιδα ους εαν ευλογησης συ ευλογηνται
και ους εαν καταραση συ κεκατηρανται

7

και επορευθη η γερουσια µωαβ και η γερουσια µαδιαµ και τα µαντεια εν ταις χερσιν αυτων και ηλθον προς βαλααµ και ειπαν αυτω τα ρηµατα βαλακ

8

και ειπεν προς αυτους καταλυσατε αυτου την νυκτα και αποκριθησοµαι υµιν πραγµατα α εαν λαληση κυριος προς µε και κατεµειναν οι αρχοντες µωαβ παρα βαλααµ

9

και ηλθεν ο θεος προς βαλααµ και ειπεν αυτω τι οι ανθρωποι ουτοι παρα σοι

10

και ειπεν βαλααµ προς τον θεον βαλακ υιος σεπφωρ βασιλευς µωαβ απεστειλεν αυτους προς µε λεγων

11

ιδου λαος εξεληλυθεν εξ αιγυπτου και ιδου κεκαλυφεν την οψιν της γης και ουτος εγκαθηται εχοµενος µου και νυν δευρο αρασαι µοι αυτον ει αρα δυνησοµαι παταξαι αυτον
και εκβαλω αυτον απο της γης

12

και ειπεν ο θεος προς βαλααµ ου πορευση µετ' αυτων ουδε καταραση τον λαον εστιν γαρ ευλογηµενος

13

και αναστας βαλααµ το πρωι ειπεν τοις αρχουσιν βαλακ αποτρεχετε προς τον κυριον υµων ουκ αφιησιν µε ο θεος πορευεσθαι µεθ' υµων

14

και ανασταντες οι αρχοντες µωαβ ηλθον προς βαλακ και ειπαν ου θελει βαλααµ πορευθηναι µεθ' ηµων

15

και προσεθετο βαλακ ετι αποστειλαι αρχοντας πλειους και εντιµοτερους τουτων

16

και ηλθον προς βαλααµ και λεγουσιν αυτω ταδε λεγει βαλακ ο του σεπφωρ αξιω σε µη οκνησης ελθειν προς µε

17

εντιµως γαρ τιµησω σε και οσα εαν ειπης ποιησω σοι και δευρο επικαταρασαι µοι τον λαον τουτον

18

και απεκριθη βαλααµ και ειπεν τοις αρχουσιν βαλακ εαν δω µοι βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησοµαι παραβηναι το ρηµα κυριου του θεου ποιη
σαι αυτο µικρον η µεγα εν τη διανοια µου

19

και νυν υποµεινατε αυτου και υµεις την νυκτα ταυτην και γνωσοµαι τι προσθησει κυριος λαλησαι προς µε

20

και ηλθεν ο θεος προς βαλααµ νυκτος και ειπεν αυτω ει καλεσαι σε παρεισιν οι ανθρωποι ουτοι αναστας ακολουθησον αυτοις αλλα το ρηµα ο αν λαλησω προς σε τουτο ποιησ
εις

21

και αναστας βαλααµ το πρωι επεσαξεν την ονον αυτου και επορευθη µετα των αρχοντων µωαβ

22

και ωργισθη θυµω ο θεος οτι επορευθη αυτος και ανεστη ο αγγελος του θεου ενδιαβαλλειν αυτον και αυτος επιβεβηκει επι της ονου αυτου και δυο παιδες αυτου µετ' αυτου
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23

και ιδουσα η ονος τον αγγελον του θεου ανθεστηκοτα εν τη οδω και την ροµφαιαν εσπασµενην εν τη χειρι αυτου και εξεκλινεν η ονος εκ της οδου και επορευετο εις το πεδιον
και επαταξεν την ονον τη ραβδω του ευθυναι αυτην εν τη οδω

24

και εστη ο αγγελος του θεου εν ταις αυλαξιν των αµπελων φραγµος εντευθεν και φραγµος εντευθεν

25

και ιδουσα η ονος τον αγγελον του θεου προσεθλιψεν εαυτην προς τον τοιχον και απεθλιψεν τον ποδα βαλααµ και προσεθετο ετι µαστιξαι αυτην

26

και προσεθετο ο αγγελος του θεου και απελθων υπεστη εν τοπω στενω εις ον ουκ ην εκκλιναι δεξιαν ουδε αριστεραν

27

και ιδουσα η ονος τον αγγελον του θεου συνεκαθισεν υποκατω βαλααµ και εθυµωθη βαλααµ και ετυπτεν την ονον τη ραβδω

28

και ηνοιξεν ο θεος το στοµα της ονου και λεγει τω βαλααµ τι εποιησα σοι οτι πεπαικας µε τουτο τριτον

29

και ειπεν βαλααµ τη ονω οτι εµπεπαιχας µοι και ει ειχον µαχαιραν εν τη χειρι µου ηδη αν εξεκεντησα σε

30

και λεγει η ονος τω βαλααµ ουκ εγω η ονος σου εφ' ης επεβαινες απο νεοτητος σου εως της σηµερον ηµερας µη υπερορασει υπεριδουσα εποιησα σοι ουτως ο δε ειπεν ουχι

31

απεκαλυψεν δε ο θεος τους οφθαλµους βαλααµ και ορα τον αγγελον κυριου ανθεστηκοτα εν τη οδω και την µαχαιραν εσπασµενην εν τη χειρι αυτου και κυψας προσεκυνησεν
τω προσωπω αυτου

32

και ειπεν αυτω ο αγγελος του θεου δια τι επαταξας την ονον σου τουτο τριτον και ιδου εγω εξηλθον εις διαβολην σου οτι ουκ αστεια η οδος σου εναντιον µου

33

και ιδουσα µε η ονος εξεκλινεν απ' εµου τριτον τουτο και ει µη εξεκλινεν νυν ουν σε µεν απεκτεινα εκεινην δε περιεποιησαµην

34

και ειπεν βαλααµ τω αγγελω κυριου ηµαρτηκα ου γαρ ηπισταµην οτι συ µοι ανθεστηκας εν τη οδω εις συναντησιν και νυν ει µη σοι αρεσκει αποστραφησοµαι

35

και ειπεν ο αγγελος του θεου προς βαλααµ συµπορευθητι µετα των ανθρωπων πλην το ρηµα ο εαν ειπω προς σε τουτο φυλαξη λαλησαι και επορευθη βαλααµ µετα των αρχον
των βαλακ

36

και ακουσας βαλακ οτι ηκει βαλααµ εξηλθεν εις συναντησιν αυτω εις πολιν µωαβ η εστιν επι των οριων αρνων ο εστιν εκ µερους των οριων

37

και ειπεν βαλακ προς βαλααµ ουχι απεστειλα προς σε καλεσαι σε δια τι ουκ ηρχου προς µε οντως ου δυνησοµαι τιµησαι σε

38

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ ιδου ηκω προς σε νυν δυνατος εσοµαι λαλησαι τι το ρηµα ο εαν βαλη ο θεος εις το στοµα µου τουτο λαλησω

39

και επορευθη βαλααµ µετα βαλακ και ηλθον εις πολεις επαυλεων

40

και εθυσεν βαλακ προβατα και µοσχους και απεστειλεν τω βαλααµ και τοις αρχουσι τοις µετ' αυτου

41

και εγενηθη πρωι και παραλαβων βαλακ τον βαλααµ ανεβιβασεν αυτον επι την στηλην του βααλ και εδειξεν αυτω εκειθεν µερος τι του λαου

1

και ειπεν βαλααµ τω βαλακ οικοδοµησον µοι ενταυθα επτα βωµους και ετοιµασον µοι ενταυθα επτα µοσχους και επτα κριους

2

και εποιησεν βαλακ ον τροπον ειπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον και κριον επι τον βωµον

3

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ παραστηθι επι της θυσιας σου και πορευσοµαι ει µοι φανειται ο θεος εν συναντησει και ρηµα ο εαν µοι δειξη αναγγελω σοι και παρεστη βαλακ
επι της θυσιας αυτου και βαλααµ επορευθη επερωτησαι τον θεον και επορευθη ευθειαν

4

και εφανη ο θεος τω βαλααµ και ειπεν προς αυτον βαλααµ τους επτα βωµους ητοιµασα και ανεβιβασα µοσχον και κριον επι τον βωµον

5

και ενεβαλεν ο θεος ρηµα εις το στοµα βαλααµ και ειπεν επιστραφεις προς βαλακ ουτως λαλησεις

6

και απεστραφη προς αυτον και οδε εφειστηκει επι των ολοκαυτωµατων αυτου και παντες οι αρχοντες µωαβ µετ' αυτου

7

και εγενηθη πνευµα θεου επ' αυτω και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν εκ µεσοποταµιας µετεπεµψατο µε βαλακ βασιλευς µωαβ εξ ορεων απ' ανατολων λεγων δευρο α
ρασαι µοι τον ιακωβ και δευρο επικαταρασαι µοι τον ισραηλ

8

τι αρασωµαι ον µη καταραται κυριος η τι καταρασωµαι ον µη καταραται ο θεος

9

οτι απο κορυφης ορεων οψοµαι αυτον και απο βουνων προσνοησω αυτον ιδου λαος µονος κατοικησει και εν εθνεσιν ου συλλογισθησεται

10

τις εξηκριβασατο το σπερµα ιακωβ και τις εξαριθµησεται δηµους ισραηλ αποθανοι η ψυχη µου εν ψυχαις δικαιων και γενοιτο το σπερµα µου ως το σπερµα τουτων

11

και ειπεν βαλακ προς βαλααµ τι πεποιηκας µοι εις καταρασιν εχθρων µου κεκληκα σε και ιδου ευλογηκας ευλογιαν
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12

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ ουχι οσα εαν εµβαλη ο θεος εις το στοµα µου τουτο φυλαξω λαλησαι

13

και ειπεν προς αυτον βαλακ δευρο ετι µετ' εµου εις τοπον αλλον εξ ων ουκ οψη αυτον εκειθεν αλλ' η µερος τι αυτου οψη παντας δε ου µη ιδης και καταρασαι µοι αυτον εκειθ
εν

14

και παρελαβεν αυτον εις αγρου σκοπιαν επι κορυφην λελαξευµενου και ωκοδοµησεν εκει επτα βωµους και ανεβιβασεν µοσχον και κριον επι τον βωµον

15

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ παραστηθι επι της θυσιας σου εγω δε πορευσοµαι επερωτησαι τον θεον

16

και συνηντησεν ο θεος τω βαλααµ και ενεβαλεν ρηµα εις το στοµα αυτου και ειπεν αποστραφητι προς βαλακ και ταδε λαλησεις

17

και απεστραφη προς αυτον και οδε εφειστηκει επι της ολοκαυτωσεως αυτου και παντες οι αρχοντες µωαβ µετ' αυτου και ειπεν αυτω βαλακ τι ελαλησεν κυριος

18

και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν αναστηθι βαλακ και ακουε ενωτισαι µαρτυς υιος σεπφωρ

19

ουχ ως ανθρωπος ο θεος διαρτηθηναι ουδε ως υιος ανθρωπου απειληθηναι αυτος ειπας ουχι ποιησει λαλησει και ουχι εµµενει

20

ιδου ευλογειν παρειληµµαι ευλογησω και ου µη αποστρεψω

21

ουκ εσται µοχθος εν ιακωβ ουδε οφθησεται πονος εν ισραηλ κυριος ο θεος αυτου µετ' αυτου τα ενδοξα αρχοντων εν αυτω

22

θεος ο εξαγαγων αυτους εξ αιγυπτου ως δοξα µονοκερωτος αυτω

23

ου γαρ εστιν οιωνισµος εν ιακωβ ουδε µαντεια εν ισραηλ κατα καιρον ρηθησεται ιακωβ και τω ισραηλ τι επιτελεσει ο θεος

24

ιδου λαος ως σκυµνος αναστησεται και ως λεων γαυριωθησεται ου κοιµηθησεται εως φαγη θηραν και αιµα τραυµατιων πιεται

25

και ειπεν βαλακ προς βαλααµ ουτε καταραις καταραση µοι αυτον ουτε ευλογων µη ευλογησης αυτον

26

και αποκριθεις βαλααµ ειπεν τω βαλακ ουκ ελαλησα σοι λεγων το ρηµα ο εαν λαληση ο θεος τουτο ποιησω

27

και ειπεν βαλακ προς βαλααµ δευρο παραλαβω σε εις τοπον αλλον ει αρεσει τω θεω και καταρασαι µοι αυτον εκειθεν

28

και παρελαβεν βαλακ τον βαλααµ επι κορυφην του φογωρ το παρατεινον εις την ερηµον

29

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ οικοδοµησον µοι ωδε επτα βωµους και ετοιµασον µοι ωδε επτα µοσχους και επτα κριους

30

και εποιησεν βαλακ καθαπερ ειπεν αυτω βαλααµ και ανηνεγκεν µοσχον και κριον επι τον βωµον

1

και ιδων βαλααµ οτι καλον εστιν εναντι κυριου ευλογειν τον ισραηλ ουκ επορευθη κατα το ειωθος εις συναντησιν τοις οιωνοις και απεστρεψεν το προσωπον αυτου εις την ερ
ηµον

2

και εξαρας βαλααµ τους οφθαλµους αυτου καθορα τον ισραηλ εστρατοπεδευκοτα κατα φυλας και εγενετο πνευµα θεου εν αυτω

3

και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιος βεωρ φησιν ο ανθρωπος ο αληθινως ορων

4

φησιν ακουων λογια θεου οστις ορασιν θεου ειδεν εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµοι αυτου

5

ως καλοι σου οι οικοι ιακωβ αι σκηναι σου ισραηλ

6

ωσει ναπαι σκιαζουσαι και ωσει παραδεισοι επι ποταµων και ωσει σκηναι ας επηξεν κυριος ωσει κεδροι παρ' υδατα

7

εξελευσεται ανθρωπος εκ του σπερµατος αυτου και κυριευσει εθνων πολλων και υψωθησεται η γωγ βασιλεια αυτου και αυξηθησεται η βασιλεια αυτου

8

θεος ωδηγησεν αυτον εξ αιγυπτου ως δοξα µονοκερωτος αυτω εδεται εθνη εχθρων αυτου και τα παχη αυτων εκµυελιει και ταις βολισιν αυτου κατατοξευσει εχθρον

9

κατακλιθεις ανεπαυσατο ως λεων και ως σκυµνος τις αναστησει αυτον οι ευλογουντες σε ευλογηνται και οι καταρωµενοι σε κεκατηρανται

10

και εθυµωθη βαλακ επι βαλααµ και συνεκροτησεν ταις χερσιν αυτου και ειπεν βαλακ προς βαλααµ καταρασθαι τον εχθρον µου κεκληκα σε και ιδου ευλογων ευλογησας τριτ
ον τουτο

11

νυν ουν φευγε εις τον τοπον σου ειπα τιµησω σε και νυν εστερησεν σε κυριος της δοξης

12

και ειπεν βαλααµ προς βαλακ ουχι και τοις αγγελοις σου ους απεστειλας προς µε ελαλησα λεγων
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13

εαν µοι δω βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησοµαι παραβηναι το ρηµα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον παρ' εµαυτου οσα εαν ειπη ο θεος τ
αυτα ερω

14

και νυν ιδου αποτρεχω εις τον τοπον µου δευρο συµβουλευσω σοι τι ποιησει ο λαος ουτος τον λαον σου επ' εσχατου των ηµερων

15

και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααµ υιος βεωρ φησιν ο ανθρωπος ο αληθινως ορων

16

ακουων λογια θεου επισταµενος επιστηµην παρα υψιστου και ορασιν θεου ιδων εν υπνω αποκεκαλυµµενοι οι οφθαλµοι αυτου

17

δειξω αυτω και ουχι νυν µακαριζω και ουκ εγγιζει ανατελει αστρον εξ ιακωβ και αναστησεται ανθρωπος εξ ισραηλ και θραυσει τους αρχηγους µωαβ και προνοµευσει παντας
υιους σηθ

18

και εσται εδωµ κληρονοµια και εσται κληρονοµια ησαυ ο εχθρος αυτου και ισραηλ εποιησεν εν ισχυι

19

και εξεγερθησεται εξ ιακωβ και απολει σωζοµενον εκ πολεως

20

και ιδων τον αµαληκ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν αρχη εθνων αµαληκ και το σπερµα αυτων απολειται

21

και ιδων τον καιναιον και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ισχυρα η κατοικια σου και εαν θης εν πετρα την νοσσιαν σου

22

και εαν γενηται τω βεωρ νεοσσια πανουργιας ασσυριοι σε αιχµαλωτευσουσιν

23

και ιδων τον ωγ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ω ω τις ζησεται οταν θη ταυτα ο θεος

24

και εξελευσεται εκ χειρος κιτιαιων και κακωσουσιν ασσουρ και κακωσουσιν εβραιους και αυτοι οµοθυµαδον απολουνται

25

και αναστας βαλααµ απηλθεν αποστραφεις εις τον τοπον αυτου και βαλακ απηλθεν προς εαυτον

1

και κατελυσεν ισραηλ εν σαττιν και εβεβηλωθη ο λαος εκπορνευσαι εις τας θυγατερας µωαβ

2

και εκαλεσαν αυτους επι ταις θυσιαις των ειδωλων αυτων και εφαγεν ο λαος των θυσιων αυτων και προσεκυνησαν τοις ειδωλοις αυτων

3

και ετελεσθη ισραηλ τω βεελφεγωρ και ωργισθη θυµω κυριος τω ισραηλ

4

και ειπεν κυριος τω µωυση λαβε παντας τους αρχηγους του λαου και παραδειγµατισον αυτους κυριω απεναντι του ηλιου και αποστραφησεται οργη θυµου κυριου απο ισραη
λ

5

και ειπεν µωυσης ταις φυλαις ισραηλ αποκτεινατε εκαστος τον οικειον αυτου τον τετελεσµενον τω βεελφεγωρ

6

και ιδου ανθρωπος των υιων ισραηλ ελθων προσηγαγεν τον αδελφον αυτου προς την µαδιανιτιν εναντιον µωυση και εναντι πασης συναγωγης υιων ισραηλ αυτοι δε εκλαιον π
αρα την θυραν της σκηνης του µαρτυριου

7

και ιδων φινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεως εξανεστη εκ µεσου της συναγωγης και λαβων σειροµαστην εν τη χειρι

8

εισηλθεν οπισω του ανθρωπου του ισραηλιτου εις την καµινον και απεκεντησεν αµφοτερους τον τε ανθρωπον τον ισραηλιτην και την γυναικα δια της µητρας αυτης και επα
υσατο η πληγη απο υιων ισραηλ

9

και εγενοντο οι τεθνηκοτες εν τη πληγη τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

10

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

11

φινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεως κατεπαυσεν τον θυµον µου απο υιων ισραηλ εν τω ζηλωσαι µου τον ζηλον εν αυτοις και ουκ εξανηλωσα τους υιους ισραηλ εν τω ζ
ηλω µου

12

ουτως ειπον ιδου εγω διδωµι αυτω διαθηκην ειρηνης

13

και εσται αυτω και τω σπερµατι αυτου µετ' αυτον διαθηκη ιερατειας αιωνια ανθ' ων εζηλωσεν τω θεω αυτου και εξιλασατο περι των υιων ισραηλ

14

το δε ονοµα του ανθρωπου του ισραηλιτου του πεπληγοτος ος επληγη µετα της µαδιανιτιδος ζαµβρι υιος σαλω αρχων οικου πατριας των συµεων

15

και ονοµα τη γυναικι τη µαδιανιτιδι τη πεπληγυια χασβι θυγατηρ σουρ αρχοντος εθνους οµµωθ οικου πατριας εστιν των µαδιαν

16

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων
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17

εχθραινετε τοις µαδιηναιοις και παταξατε αυτους

18

οτι εχθραινουσιν αυτοι υµιν εν δολιοτητι οσα δολιουσιν υµας δια φογωρ και δια χασβι θυγατερα αρχοντος µαδιαν αδελφην αυτων την πεπληγυιαν εν τη ηµερα της πληγης δι
α φογωρ

1

και εγενετο µετα την πληγην και ελαλησεν κυριος προς µωυσην και προς ελεαζαρ τον ιερεα λεγων

2

λαβε την αρχην πασης συναγωγης υιων ισραηλ απο εικοσαετους και επανω κατ' οικους πατριων αυτων πας ο εκπορευοµενος παραταξασθαι εν ισραηλ

3

και ελαλησεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω λεγων

4

απο εικοσαετους και επανω ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση και οι υιοι ισραηλ οι εξελθοντες εξ αιγυπτου

5

ρουβην πρωτοτοκος ισραηλ υιοι δε ρουβην ενωχ και δηµος του ενωχ τω φαλλου δηµος του φαλλουι

6

τω ασρων δηµος του ασρωνι τω χαρµι δηµος του χαρµι

7

ουτοι δηµοι ρουβην και εγενετο η επισκεψις αυτων τρεις και τεσσαρακοντα χιλιαδες και επτακοσιοι και τριακοντα

8

και υιοι φαλλου ελιαβ

9

και υιοι ελιαβ ναµουηλ και δαθαν και αβιρων ουτοι επικλητοι της συναγωγης ουτοι εισιν οι επισυσταντες επι µωυσην και ααρων εν τη συναγωγη κορε εν τη επισυστασει κυρ
ιου

10

και ανοιξασα η γη το στοµα αυτης κατεπιεν αυτους και κορε εν τω θανατω της συναγωγης αυτου οτε κατεφαγεν το πυρ τους πεντηκοντα και διακοσιους και εγενηθησαν εν σ
ηµειω

11

οι δε υιοι κορε ουκ απεθανον

12

και οι υιοι συµεων ο δηµος των υιων συµεων τω ναµουηλ δηµος ο ναµουηλι τω ιαµιν δηµος ο ιαµινι τω ιαχιν δηµος ο ιαχινι

13

τω ζαρα δηµος ο ζαραι τω σαουλ δηµος ο σαουλι

14

ουτοι δηµοι συµεων εκ της επισκεψεως αυτων δυο και εικοσι χιλιαδες και διακοσιοι

15

υιοι δε ιουδα ηρ και αυναν και απεθανεν ηρ και αυναν εν γη χανααν

16

εγενοντο δε οι υιοι ιουδα κατα δηµους αυτων τω σηλων δηµος ο σηλωνι τω φαρες δηµος ο φαρες τω ζαρα δηµος ο ζαραι

17

και εγενοντο υιοι φαρες τω ασρων δηµος ο ασρωνι τω ιαµουν δηµος ο ιαµουνι

18

ουτοι δηµοι τω ιουδα κατα την επισκοπην αυτων εξ και εβδοµηκοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

19

και υιοι ισσαχαρ κατα δηµους αυτων τω θωλα δηµος ο θωλαι τω φουα δηµος ο φουαι

20

τω ιασουβ δηµος ο ιασουβι τω σαµαραν δηµος ο σαµαρανι

21

ουτοι δηµοι ισσαχαρ εξ επισκεψεως αυτων τεσσαρες και εξηκοντα χιλιαδες και τριακοσιοι

22

υιοι ζαβουλων κατα δηµους αυτων τω σαρεδ δηµος ο σαρεδι τω αλλων δηµος ο αλλωνι τω αλληλ δηµος ο αλληλι

23

ουτοι δηµοι ζαβουλων εξ επισκεψεως αυτων εξηκοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

24

υιοι γαδ κατα δηµους αυτων τω σαφων δηµος ο σαφωνι τω αγγι δηµος ο αγγι τω σουνι δηµος ο σουνι

25

τω αζενι δηµος ο αζενι τω αδδι δηµος ο αδδι

26

τω αροαδι δηµος ο αροαδι τω αριηλ δηµος ο αριηλι

27

ουτοι δηµοι υιων γαδ εξ επισκεψεως αυτων τεσσαρακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

28

υιοι ασηρ κατα δηµους αυτων τω ιαµιν δηµος ο ιαµινι τω ιεσου δηµος ο ιεσουι τω βαρια δηµος ο βαριαι

29

τω χοβερ δηµος ο χοβερι τω µελχιηλ δηµος ο µελχιηλι
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30

και το ονοµα θυγατρος ασηρ σαρα

31

ουτοι δηµοι ασηρ εξ επισκεψεως αυτων τρεις και πεντηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

32

υιοι ιωσηφ κατα δηµους αυτων µανασση και εφραιµ

33

υιοι µανασση τω µαχιρ δηµος ο µαχιρι και µαχιρ εγεννησεν τον γαλααδ τω γαλααδ δηµος ο γαλααδι

34

και ουτοι υιοι γαλααδ τω αχιεζερ δηµος ο αχιεζερι τω χελεγ δηµος ο χελεγι

35

τω εσριηλ δηµος ο εσριηλι τω συχεµ δηµος ο συχεµι

36

τω συµαερ δηµος ο συµαερι και τω οφερ δηµος ο οφερι

37

και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ εγενοντο αυτω υιοι αλλ' η θυγατερες και ταυτα τα ονοµατα των θυγατερων σαλπααδ µαλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα

38

ουτοι δηµοι µανασση εξ επισκεψεως αυτων δυο και πεντηκοντα χιλιαδες και επτακοσιοι

39

και ουτοι υιοι εφραιµ τω σουταλα δηµος ο σουταλαι τω ταναχ δηµος ο ταναχι

40

ουτοι υιοι σουταλα τω εδεν δηµος ο εδενι

41

ουτοι δηµοι εφραιµ εξ επισκεψεως αυτων δυο και τριακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι ουτοι δηµοι υιων ιωσηφ κατα δηµους αυτων

42

υιοι βενιαµιν κατα δηµους αυτων τω βαλε δηµος ο βαλει τω ασυβηρ δηµος ο ασυβηρι τω ιαχιραν δηµος ο ιαχιρανι

43

τω σωφαν δηµος ο σωφανι

44

και εγενοντο οι υιοι βαλε αδαρ και νοεµαν τω αδαρ δηµος ο αδαρι τω νοεµαν δηµος ο νοεµανι

45

ουτοι υιοι βενιαµιν κατα δηµους αυτων εξ επισκεψεως αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και εξακοσιοι

46

και υιοι δαν κατα δηµους αυτων τω σαµι δηµος ο σαµι ουτοι δηµοι δαν κατα δηµους αυτων

47

παντες οι δηµοι σαµι κατ' επισκοπην αυτων τεσσαρες και εξηκοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

48

υιοι νεφθαλι κατα δηµους αυτων τω ασιηλ δηµος ο ασιηλι τω γαυνι δηµος ο γαυνι

49

τω ιεσερ δηµος ο ιεσερι τω σελληµ δηµος ο σελληµι

50

ουτοι δηµοι νεφθαλι εξ επισκεψεως αυτων πεντε και τεσσαρακοντα χιλιαδες και τετρακοσιοι

51

αυτη η επισκεψις υιων ισραηλ εξακοσιαι χιλιαδες και χιλιοι και επτακοσιοι και τριακοντα

52

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

53

τουτοις µερισθησεται η γη κληρονοµειν εξ αριθµου ονοµατων

54

τοις πλειοσιν πλεονασεις την κληρονοµιαν και τοις ελαττοσιν ελαττωσεις την κληρονοµιαν αυτων εκαστω καθως επεσκεπησαν δοθησεται η κληρονοµια αυτων

55

δια κληρων µερισθησεται η γη τοις ονοµασιν κατα φυλας πατριων αυτων κληρονοµησουσιν

56

εκ του κληρου µεριεις την κληρονοµιαν αυτων ανα µεσον πολλων και ολιγων

57

και υιοι λευι κατα δηµους αυτων τω γεδσων δηµος ο γεδσωνι τω κααθ δηµος ο κααθι τω µεραρι δηµος ο µεραρι

58

ουτοι δηµοι υιων λευι δηµος ο λοβενι δηµος ο χεβρωνι δηµος ο κορε και δηµος ο µουσι και κααθ εγεννησεν τον αµραµ

59

και το ονοµα της γυναικος αυτου ιωχαβεδ θυγατηρ λευι η ετεκεν τουτους τω λευι εν αιγυπτω και ετεκεν τω αµραµ τον ααρων και µωυσην και µαριαµ την αδελφην αυτων

60

και εγεννηθησαν τω ααρων ο τε ναδαβ και αβιουδ και ελεαζαρ και ιθαµαρ

61

και απεθανεν ναδαβ και αβιουδ εν τω προσφερειν αυτους πυρ αλλοτριον εναντι κυριου εν τη ερηµω σινα

62

και εγενηθησαν εξ επισκεψεως αυτων τρεις και εικοσι χιλιαδες παν αρσενικον απο µηνιαιου και επανω ου γαρ συνεπεσκεπησαν εν µεσω υιων ισραηλ οτι ου διδοται αυτοις κ
ληρος εν µεσω υιων ισραηλ
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63

και αυτη η επισκεψις µωυση και ελεαζαρ του ιερεως οι επεσκεψαντο τους υιους ισραηλ εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω

64

και εν τουτοις ουκ ην ανθρωπος των επεσκεµµενων υπο µωυση και ααρων ους επεσκεψαντο τους υιους ισραηλ εν τη ερηµω σινα

65

οτι ειπεν κυριος αυτοις θανατω αποθανουνται εν τη ερηµω και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εις πλην χαλεβ υιος ιεφοννη και ιησους ο του ναυη

1

και προσελθουσαι αι θυγατερες σαλπααδ υιου οφερ υιου γαλααδ υιου µαχιρ του δηµου µανασση των υιων ιωσηφ και ταυτα τα ονοµατα αυτων µαλα και νουα και εγλα και µε
λχα και θερσα

2

και στασαι εναντι µωυση και εναντι ελεαζαρ του ιερεως και εναντι των αρχοντων και εναντι πασης συναγωγης επι της θυρας της σκηνης του µαρτυριου λεγουσιν

3

ο πατηρ ηµων απεθανεν εν τη ερηµω και αυτος ουκ ην εν µεσω της συναγωγης της επισυστασης εναντι κυριου εν τη συναγωγη κορε οτι δια αµαρτιαν αυτου απεθανεν και υι
οι ουκ εγενοντο αυτω

4

µη εξαλειφθητω το ονοµα του πατρος ηµων εκ µεσου του δηµου αυτου οτι ουκ εστιν αυτω υιος δοτε ηµιν κατασχεσιν εν µεσω αδελφων πατρος ηµων

5

και προσηγαγεν µωυσης την κρισιν αυτων εναντι κυριου

6

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

7

ορθως θυγατερες σαλπααδ λελαληκασιν δοµα δωσεις αυταις κατασχεσιν κληρονοµιας εν µεσω αδελφων πατρος αυτων και περιθησεις τον κληρον του πατρος αυτων αυταις

8

και τοις υιοις ισραηλ λαλησεις λεγων ανθρωπος εαν αποθανη και υιος µη η αυτω περιθησετε την κληρονοµιαν αυτου τη θυγατρι αυτου

9

εαν δε µη η θυγατηρ αυτω δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω αυτου

10

εαν δε µη ωσιν αυτω αδελφοι δωσετε την κληρονοµιαν τω αδελφω του πατρος αυτου

11

εαν δε µη ωσιν αδελφοι του πατρος αυτου δωσετε την κληρονοµιαν τω οικειω τω εγγιστα αυτου εκ της φυλης αυτου κληρονοµησει τα αυτου και εσται τουτο τοις υιοις ισραη
λ δικαιωµα κρισεως καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

12

και ειπεν κυριος προς µωυσην αναβηθι εις το ορος το εν τω περαν τουτο ορος ναβαυ και ιδε την γην χανααν ην εγω διδωµι τοις υιοις ισραηλ εν κατασχεσει

13

και οψει αυτην και προστεθηση προς τον λαον σου και συ καθα προσετεθη ααρων ο αδελφος σου εν ωρ τω ορει

14

διοτι παρεβητε το ρηµα µου εν τη ερηµω σιν εν τω αντιπιπτειν την συναγωγην αγιασαι µε ουχ ηγιασατε µε επι τω υδατι εναντι αυτων τουτο εστιν υδωρ αντιλογιας καδης εν
τη ερηµω σιν

15

και ειπεν µωυσης προς κυριον

16

επισκεψασθω κυριος ο θεος των πνευµατων και πασης σαρκος ανθρωπον επι της συναγωγης ταυτης

17

οστις εξελευσεται προ προσωπου αυτων και οστις εισελευσεται προ προσωπου αυτων και οστις εξαξει αυτους και οστις εισαξει αυτους και ουκ εσται η συναγωγη κυριου ωσε
ι προβατα οις ουκ εστιν ποιµην

18

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων λαβε προς σεαυτον τον ιησουν υιον ναυη ανθρωπον ος εχει πνευµα εν εαυτω και επιθησεις τας χειρας σου επ' αυτον

19

και στησεις αυτον εναντι ελεαζαρ του ιερεως και εντελη αυτω εναντι πασης συναγωγης και εντελη περι αυτου εναντιον αυτων

20

και δωσεις της δοξης σου επ' αυτον οπως αν εισακουσωσιν αυτου οι υιοι ισραηλ

21

και εναντι ελεαζαρ του ιερεως στησεται και επερωτησουσιν αυτον την κρισιν των δηλων εναντι κυριου επι τω στοµατι αυτου εξελευσονται και επι τω στοµατι αυτου εισελευ
σονται αυτος και οι υιοι ισραηλ οµοθυµαδον και πασα η συναγωγη

22

και εποιησεν µωυσης καθα ενετειλατο αυτω κυριος και λαβων τον ιησουν εστησεν αυτον εναντιον ελεαζαρ του ιερεως και εναντι πασης συναγωγης

23

και επεθηκεν τας χειρας αυτου επ' αυτον και συνεστησεν αυτον καθαπερ συνεταξεν κυριος τω µωυση

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους λεγων τα δωρα µου δοµατα µου καρπωµατα µου εις οσµην ευωδιας διατηρησετε προσφερειν εµοι εν ταις εορταις µου

3

και ερεις προς αυτους ταυτα τα καρπωµατα οσα προσαξετε κυριω αµνους ενιαυσιους αµωµους δυο την ηµεραν εις ολοκαυτωσιν ενδελεχως
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4

τον αµνον τον ενα ποιησεις το πρωι και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το προς εσπεραν

5

και ποιησεις το δεκατον του οιφι σεµιδαλιν εις θυσιαν αναπεποιηµενην εν ελαιω εν τεταρτω του ιν

6

ολοκαυτωµα ενδελεχισµου η γενοµενη εν τω ορει σινα εις οσµην ευωδιας κυριω

7

και σπονδην αυτου το τεταρτον του ιν τω αµνω τω ενι εν τω αγιω σπεισεις σπονδην σικερα κυριω

8

και τον αµνον τον δευτερον ποιησεις το προς εσπεραν κατα την θυσιαν αυτου και κατα την σπονδην αυτου ποιησετε εις οσµην ευωδιας κυριω

9

και τη ηµερα των σαββατων προσαξετε δυο αµνους ενιαυσιους αµωµους και δυο δεκατα σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω εις θυσιαν και σπονδην

10

ολοκαυτωµα σαββατων εν τοις σαββατοις επι της ολοκαυτωσεως της δια παντος και την σπονδην αυτου

11

και εν ταις νεοµηνιαις προσαξετε ολοκαυτωµατα τω κυριω µοσχους εκ βοων δυο και κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµους

12

τρια δεκατα σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω τω κριω τω ενι

13

δεκατον σεµιδαλεως αναπεποιηµενης εν ελαιω τω αµνω τω ενι θυσιαν οσµην ευωδιας καρπωµα κυριω

14

η σπονδη αυτων το ηµισυ του ιν εσται τω µοσχω τω ενι και το τριτον του ιν εσται τω κριω τω ενι και το τεταρτον του ιν εσται τω αµνω τω ενι οινου τουτο ολοκαυτωµα µην
α εκ µηνος εις τους µηνας του ενιαυτου

15

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας κυριω επι της ολοκαυτωσεως της δια παντος ποιηθησεται και η σπονδη αυτου

16

και εν τω µηνι τω πρωτω τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος πασχα κυριω

17

και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος τουτου εορτη επτα ηµερας αζυµα εδεσθε

18

και η ηµερα η πρωτη επικλητος αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

19

και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµατα κυριω µοσχους εκ βοων δυο κριον ενα επτα αµνους ενιαυσιους αµωµοι εσονται υµιν

20

και η θυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι

21

δεκατον δεκατον ποιησεις τω αµνω τω ενι τοις επτα αµνοις

22

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας εξιλασασθαι περι υµων

23

πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος της πρωινης ο εστιν ολοκαυτωµα ενδελεχισµου

24

ταυτα κατα ταυτα ποιησετε την ηµεραν εις τας επτα ηµερας δωρον καρπωµα εις οσµην ευωδιας κυριω επι του ολοκαυτωµατος του δια παντος ποιησεις την σπονδην αυτου

25

και η ηµερα η εβδοµη κλητη αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη

26

και τη ηµερα των νεων οταν προσφερητε θυσιαν νεαν κυριω των εβδοµαδων επικλητος αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε

27

και προσαξετε ολοκαυτωµατα εις οσµην ευωδιας κυριω µοσχους εκ βοων δυο κριον ενα επτα αµνους ενιαυσιους αµωµους

28

η θυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι

29

δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοις επτα αµνοις

30

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας εξιλασασθαι περι υµων

31

πλην του ολοκαυτωµατος του δια παντος και την θυσιαν αυτων ποιησετε µοι αµωµοι εσονται υµιν και τας σπονδας αυτων

1

και τω µηνι τω εβδοµω µια του µηνος επικλητος αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε ηµερα σηµασιας εσται υµιν

2

και ποιησετε ολοκαυτωµατα εις οσµην ευωδιας κυριω µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµους

3

η θυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι

4

δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι τοις επτα αµνοις

5

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας εξιλασασθαι περι υµων
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6

πλην των ολοκαυτωµατων της νουµηνιας και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων και το ολοκαυτωµα το δια παντος και αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων κατα την σ
υγκρισιν αυτων εις οσµην ευωδιας κυριω

7

και τη δεκατη του µηνος τουτου επικλητος αγια εσται υµιν και κακωσετε τας ψυχας υµων και παν εργον ου ποιησετε

8

και προσοισετε ολοκαυτωµατα εις οσµην ευωδιας καρπωµατα κυριω µοσχον ενα εκ βοων κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµοι εσονται υµιν

9

η θυσια αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι και δυο δεκατα τω κριω τω ενι

10

δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι εις τους επτα αµνους

11

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας εξιλασασθαι περι υµων πλην το περι της αµαρτιας της εξιλασεως και η ολοκαυτωσις η δια παντος η θυσια αυτης και η σπονδη αυτη
ς κατα την συγκρισιν εις οσµην ευωδιας καρπωµα κυριω

12

και τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος του εβδοµου τουτου επικλητος αγια εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε και εορτασετε αυτην εορτην κυριω επτα ηµερας

13

και προσαξετε ολοκαυτωµατα καρπωµατα εις οσµην ευωδιας κυριω τη ηµερα τη πρωτη µοσχους εκ βοων τρεις και δεκα κριους δυο αµνους ενιαυσιους δεκα τεσσαρας αµωµ
οι εσονται

14

αι θυσιαι αυτων σεµιδαλις αναπεποιηµενη εν ελαιω τρια δεκατα τω µοσχω τω ενι τοις τρισκαιδεκα µοσχοις και δυο δεκατα τω κριω τω ενι επι τους δυο κριους

15

δεκατον δεκατον τω αµνω τω ενι επι τους τεσσαρας και δεκα αµνους

16

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

17

και τη ηµερα τη δευτερα µοσχους δωδεκα κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα αµωµους

18

η θυσια αυτων και η σπονδη αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

19

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

20

τη ηµερα τη τριτη µοσχους ενδεκα κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα αµωµους

21

η θυσια αυτων και η σπονδη αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

22

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

23

τη ηµερα τη τεταρτη µοσχους δεκα κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα αµωµους

24

αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

25

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

26

τη ηµερα τη πεµπτη µοσχους εννεα κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα αµωµους

27

αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

28

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

29

τη ηµερα τη εκτη µοσχους οκτω κριους δυο αµνους ενιαυσιους δεκα τεσσαρας αµωµους

30

αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

31

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

32

τη ηµερα τη εβδοµη µοσχους επτα κριους δυο αµνους ενιαυσιους τεσσαρας και δεκα αµωµους

33

αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τοις µοσχοις και τοις κριοις και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

34

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

35

και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον εσται υµιν παν εργον λατρευτον ου ποιησετε εν αυτη

36

και προσαξετε ολοκαυτωµατα εις οσµην ευωδιας καρπωµατα κυριω µοσχον ενα κριον ενα αµνους ενιαυσιους επτα αµωµους
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37

αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων τω µοσχω και τω κριω και τοις αµνοις κατα αριθµον αυτων κατα την συγκρισιν αυτων

38

και χιµαρον εξ αιγων ενα περι αµαρτιας πλην της ολοκαυτωσεως της δια παντος αι θυσιαι αυτων και αι σπονδαι αυτων

39

ταυτα ποιησετε κυριω εν ταις εορταις υµων πλην των ευχων υµων και τα εκουσια υµων και τα ολοκαυτωµατα υµων και τας θυσιας υµων και τας σπονδας υµων και τα σωτ
ηρια υµων

1

και ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυριος τω µωυση

2

και ελαλησεν µωυσης προς τους αρχοντας των φυλων ισραηλ λεγων τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριος

3

ανθρωπος ανθρωπος ος αν ευξηται ευχην κυριω η οµοση ορκον η ορισηται ορισµω περι της ψυχης αυτου ου βεβηλωσει το ρηµα αυτου παντα οσα εαν εξελθη εκ του στοµατο
ς αυτου ποιησει

4

εαν δε γυνη ευξηται ευχην κυριω η ορισηται ορισµον εν τω οικω του πατρος αυτης εν τη νεοτητι αυτης

5

και ακουση ο πατηρ αυτης τας ευχας αυτης και τους ορισµους αυτης ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης και παρασιωπηση αυτης ο πατηρ και στησονται πασαι αι ευχαι αυτ
ης και παντες οι ορισµοι ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης µενουσιν αυτη

6

εαν δε ανανευων ανανευση ο πατηρ αυτης η αν ηµερα ακουση πασας τας ευχας αυτης και τους ορισµους ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης ου στησονται και κυριος καθαρι
ει αυτην οτι ανενευσεν ο πατηρ αυτης

7

εαν δε γενοµενη γενηται ανδρι και αι ευχαι αυτης επ' αυτη κατα την διαστολην των χειλεων αυτης ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης

8

και ακουση ο ανηρ αυτης και παρασιωπηση αυτη η αν ηµερα ακουση και ουτως στησονται πασαι αι ευχαι αυτης και οι ορισµοι αυτης ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης στ
ησονται

9

εαν δε ανανευων ανανευση ο ανηρ αυτης η αν ηµερα ακουση πασαι αι ευχαι αυτης και οι ορισµοι αυτης ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτης ου µενουσιν οτι ο ανηρ ανενευσε
ν απ' αυτης και κυριος καθαριει αυτην

10

και ευχη χηρας και εκβεβληµενης οσα αν ευξηται κατα της ψυχης αυτης µενουσιν αυτη

11

εαν δε εν τω οικω του ανδρος αυτης η ευχη αυτης η ο ορισµος κατα της ψυχης αυτης µεθ' ορκου

12

και ακουση ο ανηρ αυτης και παρασιωπηση αυτη και µη ανανευση αυτη και στησονται πασαι αι ευχαι αυτης και παντες οι ορισµοι αυτης ους ωρισατο κατα της ψυχης αυτη
ς στησονται κατ' αυτης

13

εαν δε περιελων περιελη ο ανηρ αυτης η αν ηµερα ακουση παντα οσα εαν εξελθη εκ των χειλεων αυτης κατα τας ευχας αυτης και κατα τους ορισµους τους κατα της ψυχης α
υτης ου µενει αυτη ο ανηρ αυτης περιειλεν και κυριος καθαρισει αυτην

14

πασα ευχη και πας ορκος δεσµου κακωσαι ψυχην ο ανηρ αυτης στησει αυτη και ο ανηρ αυτης περιελει

15

εαν δε σιωπων παρασιωπηση αυτη ηµεραν εξ ηµερας και στησει αυτη πασας τας ευχας αυτης και τους ορισµους τους επ' αυτης στησει αυτη οτι εσιωπησεν αυτη τη ηµερα η
ηκουσεν

16

εαν δε περιελων περιελη αυτης µετα την ηµεραν ην ηκουσεν και ληµψεται την αµαρτιαν αυτου

17

ταυτα τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο κυριος τω µωυση ανα µεσον ανδρος και γυναικος αυτου και ανα µεσον πατρος και θυγατρος εν νεοτητι εν οικω πατρος

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εκδικει την εκδικησιν υιων ισραηλ εκ των µαδιανιτων και εσχατον προστεθηση προς τον λαον σου

3

και ελαλησεν µωυσης προς τον λαον λεγων εξοπλισατε εξ υµων ανδρας παραταξασθαι εναντι κυριου επι µαδιαν αποδουναι εκδικησιν παρα του κυριου τη µαδιαν

4

χιλιους εκ φυλης χιλιους εκ φυλης εκ πασων φυλων ισραηλ αποστειλατε παραταξασθαι

5

και εξηριθµησαν εκ των χιλιαδων ισραηλ χιλιους εκ φυλης δωδεκα χιλιαδες ενωπλισµενοι εις παραταξιν

6

και απεστειλεν αυτους µωυσης χιλιους εκ φυλης χιλιους εκ φυλης συν δυναµει αυτων και φινεες υιον ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεως και τα σκευη τα αγια και αι σαλπιγγες τ
ων σηµασιων εν ταις χερσιν αυτων

7

και παρεταξαντο επι µαδιαν καθα ενετειλατο κυριος τω µωυση και απεκτειναν παν αρσενικον
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8

και τους βασιλεις µαδιαν απεκτειναν αµα τοις τραυµατιαις αυτων και τον ευιν και τον σουρ και τον ροκοµ και τον ουρ και τον ροβοκ πεντε βασιλεις µαδιαν και τον βαλααµ
υιον βεωρ απεκτειναν εν ροµφαια συν τοις τραυµατιαις αυτων

9

και επρονοµευσαν τας γυναικας µαδιαν και την αποσκευην αυτων και τα κτηνη αυτων και παντα τα εγκτητα αυτων και την δυναµιν αυτων επρονοµευσαν

10

και πασας τας πολεις αυτων τας εν ταις οικιαις αυτων και τας επαυλεις αυτων ενεπρησαν εν πυρι

11

και ελαβον πασαν την προνοµην και παντα τα σκυλα αυτων απο ανθρωπου εως κτηνους

12

και ηγαγον προς µωυσην και προς ελεαζαρ τον ιερεα και προς παντας υιους ισραηλ την αιχµαλωσιαν και τα σκυλα και την προνοµην εις την παρεµβολην εις αραβωθ µωαβ η
εστιν επι του ιορδανου κατα ιεριχω

13

και εξηλθεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς και παντες οι αρχοντες της συναγωγης εις συναντησιν αυτοις εξω της παρεµβολης

14

και ωργισθη µωυσης επι τοις επισκοποις της δυναµεως χιλιαρχοις και εκατονταρχοις τοις ερχοµενοις εκ της παραταξεως του πολεµου

15

και ειπεν αυτοις µωυσης ινα τι εζωγρησατε παν θηλυ

16

αυται γαρ ησαν τοις υιοις ισραηλ κατα το ρηµα βαλααµ του αποστησαι και υπεριδειν το ρηµα κυριου ενεκεν φογωρ και εγενετο η πληγη εν τη συναγωγη κυριου

17

και νυν αποκτεινατε παν αρσενικον εν παση τη απαρτια και πασαν γυναικα ητις εγνωκεν κοιτην αρσενος αποκτεινατε

18

πασαν την απαρτιαν των γυναικων ητις ουκ οιδεν κοιτην αρσενος ζωγρησατε αυτας

19

και υµεις παρεµβαλετε εξω της παρεµβολης επτα ηµερας πας ο ανελων και ο απτοµενος του τετρωµενου αγνισθησεται τη ηµερα τη τριτη και τη ηµερα τη εβδοµη υµεις και
η αιχµαλωσια υµων

20

και παν περιβληµα και παν σκευος δερµατινον και πασαν εργασιαν εξ αιγειας και παν σκευος ξυλινον αφαγνιειτε

21

και ειπεν ελεαζαρ ο ιερευς προς τους ανδρας της δυναµεως τους ερχοµενους εκ της παραταξεως του πολεµου τουτο το δικαιωµα του νοµου ο συνεταξεν κυριος τω µωυση

22

πλην του χρυσιου και του αργυριου και χαλκου και σιδηρου και µολιβου και κασσιτερου

23

παν πραγµα ο διελευσεται εν πυρι και καθαρισθησεται αλλ' η τω υδατι του αγνισµου αγνισθησεται και παντα οσα εαν µη διαπορευηται δια πυρος διελευσεται δι' υδατος

24

και πλυνεισθε τα ιµατια τη ηµερα τη εβδοµη και καθαρισθησεσθε και µετα ταυτα εισελευσεσθε εις την παρεµβολην

25

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

26

λαβε το κεφαλαιον των σκυλων της αιχµαλωσιας απο ανθρωπου εως κτηνους συ και ελεαζαρ ο ιερευς και οι αρχοντες των πατριων της συναγωγης

27

και διελειτε τα σκυλα ανα µεσον των πολεµιστων των εκπορευοµενων εις την παραταξιν και ανα µεσον πασης συναγωγης

28

και αφελειτε τελος κυριω παρα των ανθρωπων των πολεµιστων των εκπεπορευµενων εις την παραταξιν µιαν ψυχην απο πεντακοσιων απο των ανθρωπων και απο των κτην
ων και απο των βοων και απο των προβατων και απο των αιγων

29

και απο του ηµισους αυτων ληµψεσθε και δωσεις ελεαζαρ τω ιερει τας απαρχας κυριου

30

και απο του ηµισους του των υιων ισραηλ ληµψη ενα απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των βοων και απο των προβατων και απο των ονων και απο παντων τ
ων κτηνων και δωσεις αυτα τοις λευιταις τοις φυλασσουσιν τας φυλακας εν τη σκηνη κυριου

31

και εποιησεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

32

και εγενηθη το πλεονασµα της προνοµης ο επρονοµευσαν οι ανδρες οι πολεµισται απο των προβατων εξακοσιαι χιλιαδες και εβδοµηκοντα και πεντε χιλιαδες

33

και βοες δυο και εβδοµηκοντα χιλιαδες

34

και ονοι µια και εξηκοντα χιλιαδες

35

και ψυχαι ανθρωπων απο των γυναικων αι ουκ εγνωσαν κοιτην ανδρος πασαι ψυχαι δυο και τριακοντα χιλιαδες

36

και εγενηθη το ηµισευµα η µερις των εκπεπορευµενων εις τον πολεµον εκ του αριθµου των προβατων τριακοσιαι και τριακοντα χιλιαδες και επτακισχιλια και πεντακοσια

37

και εγενετο το τελος κυριω απο των προβατων εξακοσια εβδοµηκοντα πεντε
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38

και βοες εξ και τριακοντα χιλιαδες και το τελος κυριω δυο και εβδοµηκοντα

39

και ονοι τριακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι και το τελος κυριω εις και εξηκοντα

40

και ψυχαι ανθρωπων εκκαιδεκα χιλιαδες και το τελος αυτων κυριω δυο και τριακοντα ψυχαι

41

και εδωκεν µωυσης το τελος κυριω το αφαιρεµα του θεου ελεαζαρ τω ιερει καθα συνεταξεν κυριος τω µωυση

42

απο του ηµισευµατος των υιων ισραηλ ους διειλεν µωυσης απο των ανδρων των πολεµιστων

43

και εγενετο το ηµισευµα το της συναγωγης απο των προβατων τριακοσιαι χιλιαδες και τριακοντα χιλιαδες και επτακισχιλια και πεντακοσια

44

και βοες εξ και τριακοντα χιλιαδες

45

ονοι τριακοντα χιλιαδες και πεντακοσιοι

46

και ψυχαι ανθρωπων εξ και δεκα χιλιαδες

47

και ελαβεν µωυσης απο του ηµισευµατος των υιων ισραηλ το εν απο των πεντηκοντα απο των ανθρωπων και απο των κτηνων και εδωκεν αυτα τοις λευιταις τοις φυλασσουσ
ιν τας φυλακας της σκηνης κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση

48

και προσηλθον προς µωυσην παντες οι καθεσταµενοι εις τας χιλιαρχιας της δυναµεως χιλιαρχοι και εκατονταρχοι

49

και ειπαν προς µωυσην οι παιδες σου ειληφασιν το κεφαλαιον των ανδρων των πολεµιστων των παρ' ηµων και ου διαπεφωνηκεν απ' αυτων ουδε εις

50

και προσενηνοχαµεν το δωρον κυριω ανηρ ο ευρεν σκευος χρυσουν χλιδωνα και ψελιον και δακτυλιον και περιδεξιον και εµπλοκιον εξιλασασθαι περι ηµων εναντι κυριου

51

και ελαβεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς το χρυσιον παρ' αυτων παν σκευος ειργασµενον

52

και εγενετο παν το χρυσιον το αφαιρεµα ο αφειλον κυριω εξ και δεκα χιλιαδες και επτακοσιοι και πεντηκοντα σικλοι παρα των χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων

53

και οι ανδρες οι πολεµισται επρονοµευσαν εκαστος εαυτω

54

και ελαβεν µωυσης και ελεαζαρ ο ιερευς το χρυσιον παρα των χιλιαρχων και παρα των εκατονταρχων και εισηνεγκεν αυτα εις την σκηνην του µαρτυριου µνηµοσυνον των υι
ων ισραηλ εναντι κυριου

1

και κτηνη πληθος ην τοις υιοις ρουβην και τοις υιοις γαδ πληθος σφοδρα και ειδον την χωραν ιαζηρ και την χωραν γαλααδ και ην ο τοπος τοπος κτηνεσιν

2

και προσελθοντες οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ ειπαν προς µωυσην και προς ελεαζαρ τον ιερεα και προς τους αρχοντας της συναγωγης λεγοντες

3

αταρωθ και δαιβων και ιαζηρ και ναµβρα και εσεβων και ελεαλη και σεβαµα και ναβαυ και βαιαν

4

την γην ην παρεδωκεν κυριος ενωπιον των υιων ισραηλ γη κτηνοτροφος εστιν και τοις παισιν σου κτηνη υπαρχει

5

και ελεγον ει ευροµεν χαριν ενωπιον σου δοθητω η γη αυτη τοις οικεταις σου εν κατασχεσει και µη διαβιβασης ηµας τον ιορδανην

6

και ειπεν µωυσης τοις υιοις γαδ και τοις υιοις ρουβην οι αδελφοι υµων πορευονται εις πολεµον και υµεις καθησεσθε αυτου

7

και ινα τι διαστρεφετε τας διανοιας των υιων ισραηλ µη διαβηναι εις την γην ην κυριος διδωσιν αυτοις

8

ουχ ουτως εποιησαν οι πατερες υµων οτε απεστειλα αυτους εκ καδης βαρνη κατανοησαι την γην

9

και ανεβησαν φαραγγα βοτρυος και κατενοησαν την γην και απεστησαν την καρδιαν των υιων ισραηλ οπως µη εισελθωσιν εις την γην ην εδωκεν κυριος αυτοις

10

και ωργισθη θυµω κυριος εν τη ηµερα εκεινη και ωµοσεν λεγων

11

ει οψονται οι ανθρωποι ουτοι οι αναβαντες εξ αιγυπτου απο εικοσαετους και επανω οι επισταµενοι το κακον και το αγαθον την γην ην ωµοσα τω αβρααµ και ισαακ και ιακω
β ου γαρ συνεπηκολουθησαν οπισω µου

12

πλην χαλεβ υιος ιεφοννη ο διακεχωρισµενος και ιησους ο του ναυη οτι συνεπηκολουθησεν οπισω κυριου

13

και ωργισθη θυµω κυριος επι τον ισραηλ και κατερροµβευσεν αυτους εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη εως εξανηλωθη πασα η γενεα οι ποιουντες τα πονηρα εναντι κυριου

14

ιδου ανεστητε αντι των πατερων υµων συστρεµµα ανθρωπων αµαρτωλων προσθειναι ετι επι τον θυµον της οργης κυριου επι ισραηλ
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15

οτι αποστραφησεσθε απ' αυτου προσθειναι ετι καταλιπειν αυτον εν τη ερηµω και ανοµησετε εις ολην την συναγωγην ταυτην

16

και προσηλθον αυτω και ελεγον επαυλεις προβατων οικοδοµησωµεν ωδε τοις κτηνεσιν ηµων και πολεις ταις αποσκευαις ηµων

17

και ηµεις ενοπλισαµενοι προφυλακη προτεροι των υιων ισραηλ εως αν αγαγωµεν αυτους εις τον εαυτων τοπον και κατοικησει η αποσκευη ηµων εν πολεσιν τετειχισµεναις δι
α τους κατοικουντας την γην

18

ου µη αποστραφωµεν εις τας οικιας ηµων εως αν καταµερισθωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστος εις την κληρονοµιαν αυτου

19

και ουκετι κληρονοµησωµεν εν αυτοις απο του περαν του ιορδανου και επεκεινα οτι απεχοµεν τους κληρους ηµων εν τω περαν του ιορδανου εν ανατολαις

20

και ειπεν προς αυτους µωυσης εαν ποιησητε κατα το ρηµα τουτο εαν εξοπλισησθε εναντι κυριου εις πολεµον

21

και παρελευσεται υµων πας οπλιτης τον ιορδανην εναντι κυριου εως αν εκτριβη ο εχθρος αυτου απο προσωπου αυτου

22

και κατακυριευθη η γη εναντι κυριου και µετα ταυτα αποστραφησεσθε και εσεσθε αθωοι εναντι κυριου και απο ισραηλ και εσται η γη αυτη υµιν εν κατασχεσει εναντι κυριο
υ

23

εαν δε µη ποιησητε ουτως αµαρτησεσθε εναντι κυριου και γνωσεσθε την αµαρτιαν υµων οταν υµας καταλαβη τα κακα

24

και οικοδοµησετε υµιν αυτοις πολεις τη αποσκευη υµων και επαυλεις τοις κτηνεσιν υµων και το εκπορευοµενον εκ του στοµατος υµων ποιησετε

25

και ειπαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ προς µωυσην λεγοντες οι παιδες σου ποιησουσιν καθα ο κυριος ηµων εντελλεται

26

η αποσκευη ηµων και αι γυναικες ηµων και παντα τα κτηνη ηµων εσονται εν ταις πολεσιν γαλααδ

27

οι δε παιδες σου παρελευσονται παντες ενωπλισµενοι και εκτεταγµενοι εναντι κυριου εις τον πολεµον ον τροπον ο κυριος λεγει

28

και συνεστησεν αυτοις µωυσης ελεαζαρ τον ιερεα και ιησουν υιον ναυη και τους αρχοντας πατριων των φυλων ισραηλ

29

και ειπεν προς αυτους µωυσης εαν διαβωσιν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ µεθ' υµων τον ιορδανην πας ενωπλισµενος εις πολεµον εναντι κυριου και κατακυριευσητε της γης
απεναντι υµων και δωσετε αυτοις την γην γαλααδ εν κατασχεσει

30

εαν δε µη διαβωσιν ενωπλισµενοι µεθ' υµων εις τον πολεµον εναντι κυριου και διαβιβασετε την αποσκευην αυτων και τας γυναικας αυτων και τα κτηνη αυτων προτερα υµω
ν εις γην χανααν και συγκατακληρονοµηθησονταιvξ εν υµιν εν τη γη χανααν

31

και απεκριθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ λεγοντες οσα ο κυριος λεγει τοις θεραπουσιν αυτου ουτως ποιησοµεν

32

ηµεις διαβησοµεθα ενωπλισµενοι εναντι κυριου εις γην χανααν και δωσετε την κατασχεσιν ηµιν εν τω περαν του ιορδανου

33

και εδωκεν αυτοις µωυσης τοις υιοις γαδ και τοις υιοις ρουβην και τω ηµισει φυλης µανασση υιων ιωσηφ την βασιλειαν σηων βασιλεως αµορραιων και την βασιλειαν ωγ βα
σιλεως της βασαν την γην και τας πολεις συν τοις οριοις αυτης πολεις της γης κυκλω

34

και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ την δαιβων και την αταρωθ και την αροηρ

35

και την σωφαρ και την ιαζηρ και υψωσαν αυτας

36

και την ναµβραν και την βαιθαραν πολεις οχυρας και επαυλεις προβατων

37

και οι υιοι ρουβην ωκοδοµησαν την εσεβων και ελεαλη και καριαθαιµ

38

και την βεελµεων περικεκυκλωµενας και την σεβαµα και επωνοµασαν κατα τα ονοµατα αυτων τα ονοµατα των πολεων ας ωκοδοµησαν

39

και επορευθη υιος µαχιρ υιου µανασση εις γαλααδ και ελαβεν αυτην και απωλεσεν τον αµορραιον τον κατοικουντα εν αυτη

40

και εδωκεν µωυσης την γαλααδ τω µαχιρ υιω µανασση και κατωκησεν εκει

41

και ιαιρ ο του µανασση επορευθη και ελαβεν τας επαυλεις αυτων και επωνοµασεν αυτας επαυλεις ιαιρ

42

και ναβαυ επορευθη και ελαβεν την κανααθ και τας κωµας αυτης και επωνοµασεν αυτας ναβωθ εκ του ονοµατος αυτου

1

και ουτοι σταθµοι των υιων ισραηλ ως εξηλθον εκ γης αιγυπτου συν δυναµει αυτων εν χειρι µωυση και ααρων

2

και εγραψεν µωυσης τας απαρσεις αυτων και τους σταθµους αυτων δια ρηµατος κυριου και ουτοι σταθµοι της πορειας αυτων
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3

απηραν εκ ραµεσση τω µηνι τω πρωτω τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου τη επαυριον του πασχα εξηλθον οι υιοι ισραηλ εν χειρι υψηλη εναντιον παντων των
αιγυπτιων

4

και οι αιγυπτιοι εθαπτον εξ αυτων τους τεθνηκοτας παντας ους επαταξεν κυριος παν πρωτοτοκον εν γη αιγυπτω και εν τοις θεοις αυτων εποιησεν την εκδικησιν κυριος

5

και απαραντες οι υιοι ισραηλ εκ ραµεσση παρενεβαλον εις σοκχωθ

6

και απηραν εκ σοκχωθ και παρενεβαλον εις βουθαν ο εστιν µερος τι της ερηµου

7

και απηραν εκ βουθαν και παρενεβαλον επι στοµα ειρωθ ο εστιν απεναντι βεελσεπφων και παρενεβαλον απεναντι µαγδωλου

8

και απηραν απεναντι ειρωθ και διεβησαν µεσον της θαλασσης εις την ερηµον και επορευθησαν οδον τριων ηµερων δια της ερηµου αυτοι και παρενεβαλον εν πικριαις

9

και απηραν εκ πικριων και ηλθον εις αιλιµ και εν αιλιµ δωδεκα πηγαι υδατων και εβδοµηκοντα στελεχη φοινικων και παρενεβαλον εκει παρα το υδωρ

10

και απηραν εξ αιλιµ και παρενεβαλον επι θαλασσαν ερυθραν

11

και απηραν απο θαλασσης ερυθρας και παρενεβαλον εις την ερηµον σιν

12

και απηραν εκ της ερηµου σιν και παρενεβαλον εις ραφακα

13

και απηραν εκ ραφακα και παρενεβαλον εν αιλους

14

και απηραν εξ αιλους και παρενεβαλον εν ραφιδιν και ουκ ην υδωρ τω λαω πιειν εκει

15

και απηραν εκ ραφιδιν και παρενεβαλον εν τη ερηµω σινα

16

και απηραν εκ της ερηµου σινα και παρενεβαλον εν µνηµασιν της επιθυµιας

17

και απηραν εκ µνηµατων επιθυµιας και παρενεβαλον εν ασηρωθ

18

και απηραν εξ ασηρωθ και παρενεβαλον εν ραθαµα

19

και απηραν εκ ραθαµα και παρενεβαλον εν ρεµµων φαρες

20

και απηραν εκ ρεµµων φαρες και παρενεβαλον εν λεµωνα

21

και απηραν εκ λεµωνα και παρενεβαλον εις δεσσα

22

και απηραν εκ δεσσα και παρενεβαλον εις µακελλαθ

23

και απηραν εκ µακελλαθ και παρενεβαλον εις σαφαρ

24

και απηραν εκ σαφαρ και παρενεβαλον εις χαραδαθ

25

και απηραν εκ χαραδαθ και παρενεβαλον εις µακηλωθ

26

και απηραν εκ µακηλωθ και παρενεβαλον εις κατααθ

27

και απηραν εκ κατααθ και παρενεβαλον εις ταραθ

28

και απηραν εκ ταραθ και παρενεβαλον εις µατεκκα

29

και απηραν εκ µατεκκα και παρενεβαλον εις σελµωνα

30

και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον εις µασσουρουθ

31

και απηραν εκ µασσουρουθ και παρενεβαλον εις βαναια

32

και απηραν εκ βαναια και παρενεβαλον εις το ορος γαδγαδ

33

και απηραν εκ του ορους γαδγαδ και παρενεβαλον εις ετεβαθα

34

και απηραν εξ ετεβαθα και παρενεβαλον εις εβρωνα

35

και απηραν εξ εβρωνα και παρενεβαλον εις γεσιωνγαβερ
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36

και απηραν εκ γεσιωνγαβερ και παρενεβαλον εν τη ερηµω σιν και απηραν εκ της ερηµου σιν και παρενεβαλον εις την ερηµον φαραν αυτη εστιν καδης

37

και απηραν εκ καδης και παρενεβαλον εις ωρ το ορος πλησιον γης εδωµ

38

και ανεβη ααρων ο ιερευς δια προσταγµατος κυριου και απεθανεν εκει εν τω τεσσαρακοστω ετει της εξοδου των υιων ισραηλ εκ γης αιγυπτου τω µηνι τω πεµπτω µια του µ
ηνος

39

και ααρων ην τριων και εικοσι και εκατον ετων οτε απεθνησκεν εν ωρ τω ορει

40

και ακουσας ο χανανις βασιλευς αραδ και ουτος κατωκει εν γη χανααν οτε εισεπορευοντο οι υιοι ισραηλ

41

και απηραν εξ ωρ του ορους και παρενεβαλον εις σελµωνα

42

και απηραν εκ σελµωνα και παρενεβαλον εις φινω

43

και απηραν εκ φινω και παρενεβαλον εις ωβωθ

44

και απηραν εξ ωβωθ και παρενεβαλον εν γαι εν τω περαν επι των οριων µωαβ

45

και απηραν εκ γαι και παρενεβαλον εις δαιβων γαδ

46

και απηραν εκ δαιβων γαδ και παρενεβαλον εν γελµων δεβλαθαιµ

47

και απηραν εκ γελµων δεβλαθαιµ και παρενεβαλον επι τα ορη τα αβαριµ απεναντι ναβαυ

48

και απηραν απο ορεων αβαριµ και παρενεβαλον επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω

49

και παρενεβαλον παρα τον ιορδανην ανα µεσον αισιµωθ εως βελσαττιµ κατα δυσµας µωαβ

50

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων

51

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εις γην χανααν

52

και απολειτε παντας τους κατοικουντας εν τη γη προ προσωπου υµων και εξαρειτε τας σκοπιας αυτων και παντα τα ειδωλα τα χωνευτα αυτων απολειτε αυτα και πασας τας
στηλας αυτων εξαρειτε

53

και απολειτε παντας τους κατοικουντας την γην και κατοικησετε εν αυτη υµιν γαρ δεδωκα την γην αυτων εν κληρω

54

και κατακληρονοµησετε την γην αυτων εν κληρω κατα φυλας υµων τοις πλειοσιν πληθυνειτε την κατασχεσιν αυτων και τοις ελαττοσιν ελαττωσετε την κατασχεσιν αυτων ει
ς ο εαν εξελθη το ονοµα αυτου εκει αυτου εσται κατα φυλας πατριων υµων κληρονοµησετε

55

εαν δε µη απολεσητε τους κατοικουντας επι της γης απο προσωπου υµων και εσται ους εαν καταλιπητε εξ αυτων σκολοπες εν τοις οφθαλµοις υµων και βολιδες εν ταις πλευρ
αις υµων και εχθρευσουσιν επι της γης εφ' ην υµεις κατοικησετε

56

και εσται καθοτι διεγνωκειν ποιησαι αυτους ποιησω υµιν

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

2

εντειλαι τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους υµεις εισπορευεσθε εις την γην χανααν αυτη εσται υµιν εις κληρονοµιαν γη χανααν συν τοις οριοις αυτης

3

και εσται υµιν το κλιτος το προς λιβα απο ερηµου σιν εως εχοµενον εδωµ και εσται υµιν τα ορια προς λιβα απο µερους της θαλασσης της αλυκης απο ανατολων

4

και κυκλωσει υµας τα ορια απο λιβος προς αναβασιν ακραβιν και παρελευσεται σεννα και εσται η διεξοδος αυτου προς λιβα καδης του βαρνη και εξελευσεται εις επαυλιν αρ
αδ και παρελευσεται ασεµωνα

5

και κυκλωσει τα ορια απο ασεµωνα χειµαρρουν αιγυπτου και εσται η διεξοδος η θαλασσα

6

και τα ορια της θαλασσης εσται υµιν η θαλασσα η µεγαλη οριει τουτο εσται υµιν τα ορια της θαλασσης

7

και τουτο εσται τα ορια υµιν προς βορραν απο της θαλασσης της µεγαλης καταµετρησετε υµιν αυτοις παρα το ορος το ορος

8

και απο του ορους το ορος καταµετρησετε αυτοις εισπορευοµενων εις εµαθ και εσται η διεξοδος αυτου τα ορια σαραδα

9

και εξελευσεται τα ορια δεφρωνα και εσται η διεξοδος αυτου ασερναιν τουτο εσται υµιν ορια απο βορρα
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10

και καταµετρησετε υµιν αυτοις τα ορια ανατολων απο ασερναιν σεπφαµα

11

και καταβησεται τα ορια απο σεπφαµ αρβηλα απο ανατολων επι πηγας και καταβησεται τα ορια βηλα επι νωτου θαλασσης χεναρα απο ανατολων

12

και καταβησεται τα ορια επι τον ιορδανην και εσται η διεξοδος θαλασσα η αλυκη αυτη εσται υµιν η γη και τα ορια αυτης κυκλω

13

και ενετειλατο µωυσης τοις υιοις ισραηλ λεγων αυτη η γη ην κατακληρονοµησετε αυτην µετα κληρου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση δουναι αυτην ταις εννεα φυλαις
και τω ηµισει φυλης µανασση

14

οτι ελαβεν φυλη υιων ρουβην και φυλη υιων γαδ κατ' οικους πατριων αυτων και το ηµισυ φυλης µανασση απελαβον τους κληρους αυτων

15

δυο φυλαι και ηµισυ φυλης ελαβον τους κληρους αυτων περαν του ιορδανου κατα ιεριχω απο νοτου κατ' ανατολας

16

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

17

ταυτα τα ονοµατα των ανδρων οι κληρονοµησουσιν υµιν την γην ελεαζαρ ο ιερευς και ιησους ο του ναυη

18

και αρχοντα ενα εκ φυλης ληµψεσθε κατακληρονοµησαι υµιν την γην

19

και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων της φυλης ιουδα χαλεβ υιος ιεφοννη

20

της φυλης συµεων σαλαµιηλ υιος εµιουδ

21

της φυλης βενιαµιν ελδαδ υιος χασλων

22

της φυλης δαν αρχων βακχιρ υιος εγλι

23

των υιων ιωσηφ φυλης υιων µανασση αρχων ανιηλ υιος ουφι

24

της φυλης υιων εφραιµ αρχων καµουηλ υιος σαβαθα

25

της φυλης ζαβουλων αρχων ελισαφαν υιος φαρναχ

26

της φυλης υιων ισσαχαρ αρχων φαλτιηλ υιος οζα

27

της φυλης υιων ασηρ αρχων αχιωρ υιος σελεµι

28

της φυλης νεφθαλι αρχων φαδαηλ υιος βεναµιουδ

29

ουτοι οις ενετειλατο κυριος καταµερισαι τοις υιοις ισραηλ εν γη χανααν

1

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην επι δυσµων µωαβ παρα τον ιορδανην κατα ιεριχω λεγων

2

συνταξον τοις υιοις ισραηλ και δωσουσιν τοις λευιταις απο των κληρων κατασχεσεως αυτων πολεις κατοικειν και τα προαστεια των πολεων κυκλω αυτων δωσουσιν τοις λευ
ιταις

3

και εσονται αυτοις αι πολεις κατοικειν και τα αφορισµατα αυτων εσται τοις κτηνεσιν αυτων και πασι τοις τετραποσιν αυτων

4

και τα συγκυρουντα των πολεων ας δωσετε τοις λευιταις απο τειχους της πολεως και εξω δισχιλιους πηχεις κυκλω

5

και µετρησεις εξω της πολεως το κλιτος το προς ανατολας δισχιλιους πηχεις και το κλιτος το προς λιβα δισχιλιους πηχεις και το κλιτος το προς θαλασσαν δισχιλιους πηχεις κ
αι το κλιτος το προς βορραν δισχιλιους πηχεις και η πολις µεσον τουτου εσται υµιν και τα οµορα των πολεων

6

και τας πολεις δωσετε τοις λευιταις τας εξ πολεις των φυγαδευτηριων ας δωσετε φευγειν εκει τω φονευσαντι και προς ταυταις τεσσαρακοντα και δυο πολεις

7

πασας τας πολεις δωσετε τοις λευιταις τεσσαρακοντα και οκτω πολεις ταυτας και τα προαστεια αυτων

8

και τας πολεις ας δωσετε απο της κατασχεσεως υιων ισραηλ απο των τα πολλα πολλα και απο των ελαττονων ελαττω εκαστος κατα την κληρονοµιαν αυτου ην κληρονοµησο
υσιν δωσουσιν απο των πολεων τοις λευιταις

9

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην λεγων

10

λαλησον τοις υιοις ισραηλ και ερεις προς αυτους υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εις γην χανααν

11

και διαστελειτε υµιν αυτοις πολεις φυγαδευτηρια εσται υµιν φυγειν εκει τον φονευτην πας ο παταξας ψυχην ακουσιως
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12

και εσονται αι πολεις υµιν φυγαδευτηρια απο αγχιστευοντος το αιµα και ου µη αποθανη ο φονευων εως αν στη εναντι της συναγωγης εις κρισιν

13

και αι πολεις ας δωσετε τας εξ πολεις φυγαδευτηρια εσονται υµιν

14

τας τρεις πολεις δωσετε εν τω περαν του ιορδανου και τας τρεις πολεις δωσετε εν γη χανααν

15

φυγαδιον εσται τοις υιοις ισραηλ και τω προσηλυτω και τω παροικω τω εν υµιν εσονται αι πολεις αυται εις φυγαδευτηριον φυγειν εκει παντι παταξαντι ψυχην ακουσιως

16

εαν δε εν σκευει σιδηρου παταξη αυτον και τελευτηση φονευτης εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτης

17

εαν δε εν λιθω εκ χειρος εν ω αποθανειται εν αυτω παταξη αυτον και αποθανη φονευτης εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτης

18

εαν δε εν σκευει ξυλινω εκ χειρος εξ ου αποθανειται εν αυτω παταξη αυτον και αποθανη φονευτης εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευτης

19

ο αγχιστευων το αιµα ουτος αποκτενει τον φονευσαντα οταν συναντηση αυτω ουτος αποκτενει αυτον

20

εαν δε δι' εχθραν ωση αυτον και επιρριψη επ' αυτον παν σκευος εξ ενεδρου και αποθανη

21

η δια µηνιν επαταξεν αυτον τη χειρι και αποθανη θανατω θανατουσθω ο παταξας φονευτης εστιν θανατω θανατουσθω ο φονευων ο αγχιστευων το αιµα αποκτενει τον φονευ
σαντα εν τω συναντησαι αυτω

22

εαν δε εξαπινα ου δι' εχθραν ωση αυτον η επιρριψη επ' αυτον παν σκευος ουκ εξ ενεδρου

23

η παντι λιθω εν ω αποθανειται εν αυτω ουκ ειδως και επιπεση επ' αυτον και αποθανη αυτος δε ουκ εχθρος αυτου ην ουδε ζητων κακοποιησαι αυτον

24

και κρινει η συναγωγη ανα µεσον του παταξαντος και ανα µεσον του αγχιστευοντος το αιµα κατα τα κριµατα ταυτα

25

και εξελειται η συναγωγη τον φονευσαντα απο του αγχιστευοντος το αιµα και αποκαταστησουσιν αυτον η συναγωγη εις την πολιν του φυγαδευτηριου αυτου ου κατεφυγεν κ
αι κατοικησει εκει εως αν αποθανη ο ιερευς ο µεγας ον εχρισαν αυτον τω ελαιω τω αγιω

26

εαν δε εξοδω εξελθη ο φονευσας τα ορια της πολεως εις ην κατεφυγεν εκει

27

και ευρη αυτον ο αγχιστευων το αιµα εξω των οριων της πολεως καταφυγης αυτου και φονευση ο αγχιστευων το αιµα τον φονευσαντα ουκ ενοχος εστιν

28

εν γαρ τη πολει της καταφυγης κατοικειτω εως αν αποθανη ο ιερευς ο µεγας και µετα το αποθανειν τον ιερεα τον µεγαν επαναστραφησεται ο φονευσας εις την γην της κατασ
χεσεως αυτου

29

και εσται ταυτα υµιν εις δικαιωµα κριµατος εις τας γενεας υµων εν πασαις ταις κατοικιαις υµων

30

πας παταξας ψυχην δια µαρτυρων φονευσεις τον φονευσαντα και µαρτυς εις ου µαρτυρησει επι ψυχην αποθανειν

31

και ου ληµψεσθε λυτρα περι ψυχης παρα του φονευσαντος του ενοχου οντος αναιρεθηναι θανατω γαρ θανατωθησεται

32

ου ληµψεσθε λυτρα του φυγειν εις πολιν των φυγαδευτηριων του παλιν κατοικειν επι της γης εως αν αποθανη ο ιερευς ο µεγας

33

και ου µη φονοκτονησητε την γην εις ην υµεις κατοικειτε το γαρ αιµα τουτο φονοκτονει την γην και ουκ εξιλασθησεται η γη απο του αιµατος του εκχυθεντος επ' αυτης αλλ'
επι του αιµατος του εκχεοντος

34

και ου µιανειτε την γην εφ' ης κατοικειτε επ' αυτης εφ' ης εγω κατασκηνωσω εν υµιν εγω γαρ ειµι κυριος κατασκηνων εν µεσω των υιων ισραηλ

1

και προσηλθον οι αρχοντες φυλης υιων γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση εκ της φυλης υιων ιωσηφ και ελαλησαν εναντι µωυση και εναντι ελεαζαρ του ιερεως και εναντι των
αρχοντων οικων πατριων υιων ισραηλ

2

και ειπαν τω κυριω ηµων ενετειλατο κυριος αποδουναι την γην της κληρονοµιας εν κληρω τοις υιοις ισραηλ και τω κυριω συνεταξεν κυριος δουναι την κληρονοµιαν σαλπα
αδ του αδελφου ηµων ταις θυγατρασιν αυτου

3

και εσονται ενι των φυλων υιων ισραηλ γυναικες και αφαιρεθησεται ο κληρος αυτων εκ της κατασχεσεως των πατερων ηµων και προστεθησεται εις κληρονοµιαν της φυλης
οις αν γενωνται γυναικες και εκ του κληρου της κληρονοµιας ηµων αφαιρεθησεται

4

εαν δε γενηται η αφεσις των υιων ισραηλ και προστεθησεται η κληρονοµια αυτων επι την κληρονοµιαν της φυλης οις αν γενωνται γυναικες και απο της κληρονοµιας φυλης
πατριας ηµων αφαιρεθησεται η κληρονοµια αυτων

5

και ενετειλατο µωυσης τοις υιοις ισραηλ δια προσταγµατος κυριου λεγων ουτως φυλη υιων ιωσηφ λεγουσιν
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6

τουτο το ρηµα ο συνεταξεν κυριος ταις θυγατρασιν σαλπααδ λεγων ου αρεσκει εναντιον αυτων εστωσαν γυναικες πλην εκ του δηµου του πατρος αυτων εστωσαν γυναικες

7

και ουχι περιστραφησεται κληρονοµια τοις υιοις ισραηλ απο φυλης επι φυλην οτι εκαστος εν τη κληρονοµια της φυλης της πατριας αυτου προσκολληθησονται οι υιοι ισραηλ

8

και πασα θυγατηρ αγχιστευουσα κληρονοµιαν εκ των φυλων υιων ισραηλ ενι των εκ του δηµου του πατρος αυτης εσονται γυναικες ινα αγχιστευσωσιν οι υιοι ισραηλ εκαστο
ς την κληρονοµιαν την πατρικην αυτου

9

και ου περιστραφησεται κληρος εκ φυλης επι φυλην ετεραν αλλα εκαστος εν τη κληρονοµια αυτου προσκολληθησονται οι υιοι ισραηλ

10

ον τροπον συνεταξεν κυριος µωυση ουτως εποιησαν θυγατερες σαλπααδ

11

και εγενοντο θερσα και εγλα και µελχα και νουα και µααλα θυγατερες σαλπααδ τοις ανεψιοις αυτων

12

εκ του δηµου του µανασση υιων ιωσηφ εγενηθησαν γυναικες και εγενετο η κληρονοµια αυτων επι την φυλην δηµου του πατρος αυτων

13

αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριος εν χειρι µωυση επι δυσµων µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω .

1

ουτοι οι λογοι ους ελαλησεν µωυσης παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προς δυσµαις πλησιον της ερυθρας ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και κατ
αχρυσεα

2

ενδεκα ηµερων εν χωρηβ οδος επ' ορος σηιρ εως καδης βαρνη

3

και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω ετει εν τω ενδεκατω µηνι µια του µηνος ελαλησεν µωυσης προς παντας υιους ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο κυριος αυτω προς αυτους

4

µετα το παταξαι σηων βασιλεα αµορραιων τον κατοικησαντα εν εσεβων και ωγ βασιλεα της βασαν τον κατοικησαντα εν ασταρωθ και εν εδραιν

5

εν τω περαν του ιορδανου εν γη µωαβ ηρξατο µωυσης διασαφησαι τον νοµον τουτον λεγων

6

κυριος ο θεος ηµων ελαλησεν ηµιν εν χωρηβ λεγων ικανουσθω υµιν κατοικειν εν τω ορει τουτω

7

επιστραφητε και απαρατε υµεις και εισπορευεσθε εις ορος αµορραιων και προς παντας τους περιοικους αραβα εις ορος και πεδιον και προς λιβα και παραλιαν γην χαναναιων
και αντιλιβανον εως του ποταµου του µεγαλου ευφρατου

8

ιδετε παραδεδωκα ενωπιον υµων την γην εισπορευθεντες κληρονοµησατε την γην ην ωµοσα τοις πατρασιν υµων τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοις και τω σπερ
µατι αυτων µετ' αυτους

9

και ειπα προς υµας εν τω καιρω εκεινω λεγων ου δυνησοµαι µονος φερειν υµας

10

κυριος ο θεος υµων επληθυνεν υµας και ιδου εστε σηµερον ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει

11

κυριος ο θεος των πατερων υµων προσθειη υµιν ως εστε χιλιοπλασιως και ευλογησαι υµας καθοτι ελαλησεν υµιν

12

πως δυνησοµαι µονος φερειν τον κοπον υµων και την υποστασιν υµων και τας αντιλογιας υµων

13

δοτε εαυτοις ανδρας σοφους και επιστηµονας και συνετους εις τας φυλας υµων και καταστησω εφ' υµων ηγουµενους υµων

14

και απεκριθητε µοι και ειπατε καλον το ρηµα ο ελαλησας ποιησαι

15

και ελαβον εξ υµων ανδρας σοφους και επιστηµονας και συνετους και κατεστησα αυτους ηγεισθαι εφ' υµων χιλιαρχους και εκατονταρχους και πεντηκονταρχους και δεκαδα
ρχους και γραµµατοεισαγωγεις τοις κριταις υµων

16

και ενετειλαµην τοις κριταις υµων εν τω καιρω εκεινω λεγων διακουετε ανα µεσον των αδελφων υµων και κρινατε δικαιως ανα µεσον ανδρος και ανα µεσον αδελφου και αν
α µεσον προσηλυτου αυτου

17

ουκ επιγνωση προσωπον εν κρισει κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν κρινεις ου µη υποστειλη προσωπον ανθρωπου οτι η κρισις του θεου εστιν και το ρηµα ο εαν σκληρον
η αφ' υµων ανοισετε αυτο επ' εµε και ακουσοµαι αυτο

18

και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω παντας τους λογους ους ποιησετε

19

και απαραντες εκ χωρηβ επορευθηµεν πασαν την ερηµον την µεγαλην και την φοβεραν εκεινην ην ειδετε οδον ορους του αµορραιου καθοτι ενετειλατο κυριος ο θεος ηµων η
µιν και ηλθοµεν εως καδης βαρνη

20

και ειπα προς υµας ηλθατε εως του ορους του αµορραιου ο ο κυριος ο θεος ηµων διδωσιν υµιν
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21

ιδετε παραδεδωκεν υµιν κυριος ο θεος υµων προ προσωπου υµων την γην αναβαντες κληρονοµησατε ον τροπον ειπεν κυριος ο θεος των πατερων υµων υµιν µη φοβεισθε µηδ
ε δειλιασητε

22

και προσηλθατε µοι παντες και ειπατε αποστειλωµεν ανδρας προτερους ηµων και εφοδευσατωσαν ηµιν την γην και αναγγειλατωσαν ηµιν αποκρισιν την οδον δι' ης αναβησο
µεθα εν αυτη και τας πολεις εις ας εισπορευσοµεθα εις αυτας

23

και ηρεσεν εναντιον µου το ρηµα και ελαβον εξ υµων δωδεκα ανδρας ανδρα ενα κατα φυλην

24

και επιστραφεντες ανεβησαν εις το ορος και ηλθοσαν εως φαραγγος βοτρυος και κατεσκοπευσαν αυτην

25

και ελαβοσαν εν ταις χερσιν αυτων απο του καρπου της γης και κατηνεγκαν προς ηµας και ελεγον αγαθη η γη ην κυριος ο θεος ηµων διδωσιν ηµιν

26

και ουκ ηθελησατε αναβηναι και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του θεου υµων

27

και διεγογγυζετε εν ταις σκηναις υµων και ειπατε δια το µισειν κυριον ηµας εξηγαγεν ηµας εκ γης αιγυπτου παραδουναι ηµας εις χειρας αµορραιων εξολεθρευσαι ηµας

28

που ηµεις αναβαινοµεν οι αδελφοι υµων απεστησαν υµων την καρδιαν λεγοντες εθνος µεγα και πολυ και δυνατωτερον ηµων και πολεις µεγαλαι και τετειχισµεναι εως του ου
ρανου αλλα και υιους γιγαντων εωρακαµεν εκει

29

και ειπα προς υµας µη πτηξητε µηδε φοβηθητε απ' αυτων

30

κυριος ο θεος υµων ο προπορευοµενος προ προσωπου υµων αυτος συνεκπολεµησει αυτους µεθ' υµων κατα παντα οσα εποιησεν υµιν εν γη αιγυπτω

31

και εν τη ερηµω ταυτη ην ειδετε ως ετροφοφορησεν σε κυριος ο θεος σου ως ει τις τροφοφορησει ανθρωπος τον υιον αυτου κατα πασαν την οδον ην επορευθητε εως ηλθετε ε
ις τον τοπον τουτον

32

και εν τω λογω τουτω ουκ ενεπιστευσατε κυριω τω θεω υµων

33

ος προπορευεται προτερος υµων εν τη οδω εκλεγεσθαι υµιν τοπον οδηγων υµας εν πυρι νυκτος δεικνυων υµιν την οδον καθ' ην πορευεσθε επ' αυτης και εν νεφελη ηµερας

34

και ηκουσεν κυριος την φωνην των λογων υµων και παροξυνθεις ωµοσεν λεγων

35

ει οψεται τις των ανδρων τουτων την αγαθην ταυτην γην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων

36

πλην χαλεβ υιος ιεφοννη ουτος οψεται αυτην και τουτω δωσω την γην εφ' ην επεβη και τοις υιοις αυτου δια το προσκεισθαι αυτον τα προς κυριον

37

και εµοι εθυµωθη κυριος δι' υµας λεγων ουδε συ ου µη εισελθης εκει

38

ιησους υιος ναυη ο παρεστηκως σοι ουτος εισελευσεται εκει αυτον κατισχυσον οτι αυτος κατακληρονοµησει αυτην τω ισραηλ

39

και παν παιδιον νεον οστις ουκ οιδεν σηµερον αγαθον η κακον ουτοι εισελευσονται εκει και τουτοις δωσω αυτην και αυτοι κληρονοµησουσιν αυτην

40

και υµεις επιστραφεντες εστρατοπεδευσατε εις την ερηµον οδον την επι της ερυθρας θαλασσης

41

και απεκριθητε µοι και ειπατε ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θεου ηµων ηµεις αναβαντες πολεµησοµεν κατα παντα οσα ενετειλατο κυριος ο θεος ηµων ηµιν και αναλαβοντες
εκαστος τα σκευη τα πολεµικα αυτου και συναθροισθεντες ανεβαινετε εις το ορος

42

και ειπεν κυριος προς µε ειπον αυτοις ουκ αναβησεσθε ουδε µη πολεµησετε ου γαρ ειµι µεθ' υµων και ου µη συντριβητε ενωπιον των εχθρων υµων

43

και ελαλησα υµιν και ουκ εισηκουσατε µου και παρεβητε το ρηµα κυριου και παραβιασαµενοι ανεβητε εις το ορος

44

και εξηλθεν ο αµορραιος ο κατοικων εν τω ορει εκεινω εις συναντησιν υµιν και κατεδιωξαν υµας ως ει ποιησαισαν αι µελισσαι και ετιτρωσκον υµας απο σηιρ εως ερµα

45

και καθισαντες εκλαιετε εναντι κυριου και ουκ εισηκουσεν κυριος της φωνης υµων ουδε προσεσχεν υµιν

46

και ενεκαθησθε εν καδης ηµερας πολλας οσας ποτε ηµερας ενεκαθησθε

1

και επιστραφεντες απηραµεν εις την ερηµον οδον θαλασσαν ερυθραν ον τροπον ελαλησεν κυριος προς µε και εκυκλωσαµεν το ορος το σηιρ ηµερας πολλας

2

και ειπεν κυριος προς µε

3

ικανουσθω υµιν κυκλουν το ορος τουτο επιστραφητε ουν επι βορραν
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4

και τω λαω εντειλαι λεγων υµεις παραπορευεσθε δια των οριων των αδελφων υµων υιων ησαυ οι κατοικουσιν εν σηιρ και φοβηθησονται υµας και ευλαβηθησονται υµας σφο
δρα

5

µη συναψητε προς αυτους πολεµον ου γαρ µη δω υµιν απο της γης αυτων ουδε βηµα ποδος οτι εν κληρω δεδωκα τοις υιοις ησαυ το ορος το σηιρ

6

βρωµατα αργυριου αγορασατε παρ' αυτων και φαγεσθε και υδωρ µετρω ληµψεσθε παρ' αυτων αργυριου και πιεσθε

7

ο γαρ κυριος ο θεος ηµων ευλογησεν σε εν παντι εργω των χειρων σου διαγνωθι πως διηλθες την ερηµον την µεγαλην και την φοβεραν εκεινην ιδου τεσσαρακοντα ετη κυριο
ς ο θεος σου µετα σου ουκ επεδεηθης ρηµατος

8

και παρηλθοµεν τους αδελφους ηµων υιους ησαυ τους κατοικουντας εν σηιρ παρα την οδον την αραβα απο αιλων και απο γασιωνγαβερ και επιστρεψαντες παρηλθοµεν οδον
ερηµον µωαβ

9

και ειπεν κυριος προς µε µη εχθραινετε τοις µωαβιταις και µη συναψητε προς αυτους πολεµον ου γαρ µη δω υµιν απο της γης αυτων εν κληρω τοις γαρ υιοις λωτ δεδωκα τη
ν σηιρ κληρονοµειν

10

οι οµµιν προτεροι ενεκαθηντο επ' αυτης εθνος µεγα και πολυ και ισχυοντες ωσπερ οι ενακιµ

11

ραφαιν λογισθησονται και ουτοι ωσπερ οι ενακιµ και οι µωαβιται επονοµαζουσιν αυτους οµµιν

12

και εν σηιρ ενεκαθητο ο χορραιος προτερον και υιοι ησαυ απωλεσαν αυτους και εξετριψαν αυτους απο προσωπου αυτων και κατωκισθησαν αντ' αυτων ον τροπον εποιησεν ι
σραηλ την γην της κληρονοµιας αυτου ην δεδωκεν κυριος αυτοις

13

νυν ουν αναστητε και απαρατε υµεις και παραπορευεσθε την φαραγγα ζαρετ και παρηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ

14

και αι ηµεραι ας παρεπορευθηµεν απο καδης βαρνη εως ου παρηλθοµεν την φαραγγα ζαρετ τριακοντα και οκτω ετη εως ου διεπεσεν πασα γενεα ανδρων πολεµιστων αποθνη
σκοντες εκ της παρεµβολης καθοτι ωµοσεν αυτοις ο θεος

15

και η χειρ του θεου ην επ' αυτοις εξαναλωσαι αυτους εκ της παρεµβολης εως ου διεπεσαν

16

και εγενηθη επει διεπεσαν παντες οι ανδρες οι πολεµισται αποθνησκοντες εκ µεσου του λαου

17

και ελαλησεν κυριος προς µε λεγων

18

συ παραπορευση σηµερον τα ορια µωαβ την σηιρ

19

και προσαξετε εγγυς υιων αµµαν µη εχθραινετε αυτοις και µη συναψητε αυτοις εις πολεµον ου γαρ µη δω απο της γης υιων αµµαν σοι εν κληρω οτι τοις υιοις λωτ δεδωκα α
υτην εν κληρω

20

γη ραφαιν λογισθησεται και γαρ επ' αυτης κατωκουν οι ραφαιν το προτερον και οι αµµανιται ονοµαζουσιν αυτους ζοµζοµµιν

21

εθνος µεγα και πολυ και δυνατωτερον υµων ωσπερ οι ενακιµ και απωλεσεν αυτους κυριος προ προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κατωκισθησαν αντ' αυτων εως τ
ης ηµερας ταυτης

22

ωσπερ εποιησαν τοις υιοις ησαυ τοις κατοικουσιν εν σηιρ ον τροπον εξετριψαν τον χορραιον απο προσωπου αυτων και κατεκληρονοµησαν και κατωκισθησαν αντ' αυτων εω
ς της ηµερας ταυτης

23

και οι ευαιοι οι κατοικουντες εν ασηρωθ εως γαζης και οι καππαδοκες οι εξελθοντες εκ καππαδοκιας εξετριψαν αυτους και κατωκισθησαν αντ' αυτων

24

νυν ουν αναστητε και απαρατε και παρελθατε υµεις την φαραγγα αρνων ιδου παραδεδωκα εις τας χειρας σου τον σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου ενα
ρχου κληρονοµειν συναπτε προς αυτον πολεµον

25

εν τη ηµερα ταυτη εναρχου δουναι τον τροµον σου και τον φοβον σου επι προσωπον παντων των εθνων των υποκατω του ουρανου οιτινες ακουσαντες το ονοµα σου ταραχθη
σονται και ωδινας εξουσιν απο προσωπου σου

26

και απεστειλα πρεσβεις εκ της ερηµου κεδαµωθ προς σηων βασιλεα εσεβων λογοις ειρηνικοις λεγων

27

παρελευσοµαι δια της γης σου εν τη οδω παρελευσοµαι ουχι εκκλινω δεξια ουδε αριστερα

28

βρωµατα αργυριου αποδωση µοι και φαγοµαι και υδωρ αργυριου αποδωση µοι και πιοµαι πλην οτι παρελευσοµαι τοις ποσιν
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29

καθως εποιησαν µοι οι υιοι ησαυ οι κατοικουντες εν σηιρ και οι µωαβιται οι κατοικουντες εν αροηρ εως παρελθω τον ιορδανην εις την γην ην κυριος ο θεος ηµων διδωσιν η
µιν

30

και ουκ ηθελησεν σηων βασιλευς εσεβων παρελθειν ηµας δι' αυτου οτι εσκληρυνεν κυριος ο θεος ηµων το πνευµα αυτου και κατισχυσεν την καρδιαν αυτου ινα παραδοθη εις
τας χειρας σου ως εν τη ηµερα ταυτη

31

και ειπεν κυριος προς µε ιδου ηργµαι παραδουναι προ προσωπου σου τον σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και την γην αυτου εναρξαι κληρονοµησαι την γην αυτου

32

και εξηλθεν σηων βασιλευς εσεβων εις συναντησιν ηµιν αυτος και πας ο λαος αυτου εις πολεµον ιασσα

33

και παρεδωκεν αυτον κυριος ο θεος ηµων προ προσωπου ηµων και επαταξαµεν αυτον και τους υιους αυτου και παντα τον λαον αυτου

34

και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυτου εν τω καιρω εκεινω και εξωλεθρευσαµεν πασαν πολιν εξης και τας γυναικας αυτων και τα τεκνα αυτων ου κατελιποµεν ζωγρειαν

35

πλην τα κτηνη επρονοµευσαµεν και τα σκυλα των πολεων ελαβοµεν

36

εξ αροηρ η εστιν παρα το χειλος χειµαρρου αρνων και την πολιν την ουσαν εν τη φαραγγι και εως ορους του γαλααδ ουκ εγενηθη πολις ητις διεφυγεν ηµας τας πασας παρεδ
ωκεν κυριος ο θεος ηµων εις τας χειρας ηµων

37

πλην εις γην υιων αµµων ου προσηλθοµεν παντα τα συγκυρουντα χειµαρρου ιαβοκ και τας πολεις τας εν τη ορεινη καθοτι ενετειλατο ηµιν κυριος ο θεος ηµων

1

και επιστραφεντες ανεβηµεν οδον την εις βασαν και εξηλθεν ωγ βασιλευς της βασαν εις συναντησιν ηµιν αυτος και πας ο λαος αυτου εις πολεµον εις εδραιν

2

και ειπεν κυριος προς µε µη φοβηθης αυτον οτι εις τας χειρας σου παραδεδωκα αυτον και παντα τον λαον αυτου και πασαν την γην αυτου και ποιησεις αυτω ωσπερ εποιησας
σηων βασιλει των αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων

3

και παρεδωκεν αυτον κυριος ο θεος ηµων εις τας χειρας ηµων και τον ωγ βασιλεα της βασαν και παντα τον λαον αυτου και επαταξαµεν αυτον εως του µη καταλιπειν αυτου
σπερµα

4

και εκρατησαµεν πασων των πολεων αυτου εν τω καιρω εκεινω ουκ ην πολις ην ουκ ελαβοµεν παρ' αυτων εξηκοντα πολεις παντα τα περιχωρα αργοβ βασιλειας ωγ εν βασαν

5

πασαι πολεις οχυραι τειχη υψηλα πυλαι και µοχλοι πλην των πολεων των φερεζαιων των πολλων σφοδρα

6

εξωλεθρευσαµεν αυτους ωσπερ εποιησαµεν τον σηων βασιλεα εσεβων και εξωλεθρευσαµεν πασαν πολιν εξης και τας γυναικας και τα παιδια

7

και παντα τα κτηνη και τα σκυλα των πολεων επρονοµευσαµεν εαυτοις

8

και ελαβοµεν εν τω καιρω εκεινω την γην εκ χειρων δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου απο του χειµαρρου αρνων και εως αερµων

9

οι φοινικες επονοµαζουσιν το αερµων σανιωρ και ο αµορραιος επωνοµασεν αυτο σανιρ

10

πασαι πολεις µισωρ και πασα γαλααδ και πασα βασαν εως σελχα και εδραιν πολεις βασιλειας του ωγ εν τη βασαν

11

οτι πλην ωγ βασιλευς βασαν κατελειφθη απο των ραφαιν ιδου η κλινη αυτου κλινη σιδηρα ιδου αυτη εν τη ακρα των υιων αµµων εννεα πηχων το µηκος αυτης και τεσσαρων
πηχων το ευρος αυτης εν πηχει ανδρος

12

και την γην εκεινην εκληρονοµησαµεν εν τω καιρω εκεινω απο αροηρ η εστιν επι του χειλους χειµαρρου αρνων και το ηµισυ ορους γαλααδ και τας πολεις αυτου εδωκα τω ρ
ουβην και τω γαδ

13

και το καταλοιπον του γαλααδ και πασαν την βασαν βασιλειαν ωγ εδωκα τω ηµισει φυλης µανασση και πασαν περιχωρον αργοβ πασαν την βασαν εκεινην γη ραφαιν λογισθη
σεται

14

και ιαιρ υιος µανασση ελαβεν πασαν την περιχωρον αργοβ εως των οριων γαργασι και οµαχαθι επωνοµασεν αυτας επι τω ονοµατι αυτου την βασαν αυωθ ιαιρ εως της ηµερα
ς ταυτης

15

και τω µαχιρ εδωκα την γαλααδ

16

και τω ρουβην και τω γαδ δεδωκα απο της γαλααδ εως χειµαρρου αρνων µεσον του χειµαρρου οριον και εως του ιαβοκ ο χειµαρρους οριον τοις υιοις αµµαν

17

και η αραβα και ο ιορδανης οριον µαχαναρεθ και εως θαλασσης αραβα θαλασσης αλυκης υπο ασηδωθ την φασγα ανατολων

18

και ενετειλαµην υµιν εν τω καιρω εκεινω λεγων κυριος ο θεος υµων εδωκεν υµιν την γην ταυτην εν κληρω ενοπλισαµενοι προπορευεσθε προ προσωπου των αδελφων υµων υ
ιων ισραηλ πας δυνατος
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19

πλην αι γυναικες υµων και τα τεκνα υµων και τα κτηνη υµων οιδα οτι πολλα κτηνη υµιν κατοικειτωσαν εν ταις πολεσιν υµων αις εδωκα υµιν

20

εως αν καταπαυση κυριος ο θεος υµων τους αδελφους υµων ωσπερ και υµας και κατακληρονοµησουσιν και ουτοι την γην ην κυριος ο θεος ηµων διδωσιν αυτοις εν τω περαν
του ιορδανου και επαναστραφησεσθε εκαστος εις την κληρονοµιαν αυτου ην εδωκα υµιν

21

και τω ιησοι ενετειλαµην εν τω καιρω εκεινω λεγων οι οφθαλµοι υµων εωρακασιν παντα οσα εποιησεν κυριος ο θεος ηµων τοις δυσι βασιλευσι τουτοις ουτως ποιησει κυριος
ο θεος ηµων πασας τας βασιλειας εφ' ας συ διαβαινεις εκει

22

ου φοβηθησεσθε οτι κυριος ο θεος ηµων αυτος πολεµησει περι υµων

23

και εδεηθην κυριου εν τω καιρω εκεινω λεγων

24

κυριε κυριε συ ηρξω δειξαι τω σω θεραποντι την ισχυν σου και την δυναµιν σου και την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα τον υψηλον τις γαρ εστιν θεος εν τω ουρανω η
επι της γης οστις ποιησει καθα συ εποιησας και κατα την ισχυν σου

25

διαβας ουν οψοµαι την γην την αγαθην ταυτην την ουσαν περαν του ιορδανου το ορος τουτο το αγαθον και τον αντιλιβανον

26

και υπερειδεν κυριος εµε ενεκεν υµων και ουκ εισηκουσεν µου και ειπεν κυριος προς µε ικανουσθω σοι µη προσθης ετι λαλησαι τον λογον τουτον

27

αναβηθι επι κορυφην λελαξευµενου και αναβλεψας τοις οφθαλµοις κατα θαλασσαν και βορραν και λιβα και ανατολας και ιδε τοις οφθαλµοις σου οτι ου διαβηση τον ιορδανη
ν τουτον

28

και εντειλαι ιησοι και κατισχυσον αυτον και παρακαλεσον αυτον οτι ουτος διαβησεται προ προσωπου του λαου τουτου και αυτος κατακληρονοµησει αυτοις την γην ην εωρα
κας

29

και ενεκαθηµεθα εν ναπη συνεγγυς οικου φογωρ

1

και νυν ισραηλ ακουε των δικαιωµατων και των κριµατων οσα εγω διδασκω υµας σηµερον ποιειν ινα ζητε και πολυπλασιασθητε και εισελθοντες κληρονοµησητε την γην ην
κυριος ο θεος των πατερων υµων διδωσιν υµιν

2

ου προσθησετε προς το ρηµα ο εγω εντελλοµαι υµιν και ουκ αφελειτε απ' αυτου φυλασσεσθε τας εντολας κυριου του θεου υµων οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον

3

οι οφθαλµοι υµων εωρακασιν παντα οσα εποιησεν κυριος ο θεος ηµων τω βεελφεγωρ οτι πας ανθρωπος οστις επορευθη οπισω βεελφεγωρ εξετριψεν αυτον κυριος ο θεος υµω
ν εξ υµων

4

υµεις δε οι προσκειµενοι κυριω τω θεω υµων ζητε παντες εν τη σηµερον

5

ιδετε δεδειχα υµιν δικαιωµατα και κρισεις καθα ενετειλατο µοι κυριος ποιησαι ουτως εν τη γη εις ην υµεις εισπορευεσθε εκει κληρονοµειν αυτην

6

και φυλαξεσθε και ποιησετε οτι αυτη η σοφια υµων και η συνεσις εναντιον παντων των εθνων οσοι εαν ακουσωσιν παντα τα δικαιωµατα ταυτα και ερουσιν ιδου λαος σοφος
και επιστηµων το εθνος το µεγα τουτο

7

οτι ποιον εθνος µεγα ω εστιν αυτω θεος εγγιζων αυτοις ως κυριος ο θεος ηµων εν πασιν οις εαν αυτον επικαλεσωµεθα

8

και ποιον εθνος µεγα ω εστιν αυτω δικαιωµατα και κριµατα δικαια κατα παντα τον νοµον τουτον ον εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

9

προσεχε σεαυτω και φυλαξον την ψυχην σου σφοδρα µη επιλαθη παντας τους λογους ους εωρακασιν οι οφθαλµοι σου και µη αποστητωσαν απο της καρδιας σου πασας τας η
µερας της ζωης σου και συµβιβασεις τους υιους σου και τους υιους των υιων σου

10

ηµεραν ην εστητε εναντιον κυριου του θεου υµων εν χωρηβ τη ηµερα της εκκλησιας οτε ειπεν κυριος προς µε εκκλησιασον προς µε τον λαον και ακουσατωσαν τα ρηµατα µο
υ οπως µαθωσιν φοβεισθαι µε πασας τας ηµερας ας αυτοι ζωσιν επι της γης και τους υιους αυτων διδαξωσιν

11

και προσηλθετε και εστητε υπο το ορος και το ορος εκαιετο πυρι εως του ουρανου σκοτος γνοφος θυελλα φωνη µεγαλη

12

και ελαλησεν κυριος προς υµας εκ µεσου του πυρος φωνην ρηµατων υµεις ηκουσατε και οµοιωµα ουκ ειδετε αλλ' η φωνην

13

και ανηγγειλεν υµιν την διαθηκην αυτου ην ενετειλατο υµιν ποιειν τα δεκα ρηµατα και εγραψεν αυτα επι δυο πλακας λιθινας

14

και εµοι ενετειλατο κυριος εν τω καιρω εκεινω διδαξαι υµας δικαιωµατα και κρισεις ποιειν αυτα υµας επι της γης εις ην υµεις εισπορευεσθε εκει κληρονοµειν αυτην

15

και φυλαξεσθε σφοδρα τας ψυχας υµων οτι ουκ ειδετε οµοιωµα εν τη ηµερα η ελαλησεν κυριος προς υµας εν χωρηβ εν τω ορει εκ µεσου του πυρος

16

µη ανοµησητε και ποιησητε υµιν εαυτοις γλυπτον οµοιωµα πασαν εικονα οµοιωµα αρσενικου η θηλυκου
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17

οµοιωµα παντος κτηνους των οντων επι της γης οµοιωµα παντος ορνεου πτερωτου ο πεταται υπο τον ουρανον

18

οµοιωµα παντος ερπετου ο ερπει επι της γης οµοιωµα παντος ιχθυος οσα εστιν εν τοις υδασιν υποκατω της γης

19

και µη αναβλεψας εις τον ουρανον και ιδων τον ηλιον και την σεληνην και τους αστερας και παντα τον κοσµον του ουρανου πλανηθεις προσκυνησης αυτοις και λατρευσης α
υτοις α απενειµεν κυριος ο θεος σου αυτα πασιν τοις εθνεσιν τοις υποκατω του ουρανου

20

υµας δε ελαβεν ο θεος και εξηγαγεν υµας εκ της καµινου της σιδηρας εξ αιγυπτου ειναι αυτω λαον εγκληρον ως εν τη ηµερα ταυτη

21

και κυριος εθυµωθη µοι περι των λεγοµενων υφ' υµων και ωµοσεν ινα µη διαβω τον ιορδανην τουτον και ινα µη εισελθω εις την γην ην κυριος ο θεος διδωσιν σοι εν κληρω

22

εγω γαρ αποθνησκω εν τη γη ταυτη και ου διαβαινω τον ιορδανην τουτον υµεις δε διαβαινετε και κληρονοµησετε την γην την αγαθην ταυτην

23

προσεχετε υµεις µη επιλαθησθε την διαθηκην κυριου του θεου υµων ην διεθετο προς υµας και ποιησητε υµιν εαυτοις γλυπτον οµοιωµα παντων ων συνεταξεν κυριος ο θεος σ
ου

24

οτι κυριος ο θεος σου πυρ καταναλισκον εστιν θεος ζηλωτης

25

εαν δε γεννησης υιους και υιους των υιων σου και χρονισητε επι της γης και ανοµησητε και ποιησητε γλυπτον οµοιωµα παντος και ποιησητε τα πονηρα εναντιον κυριου του
θεου υµων παροργισαι αυτον

26

διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρανον και την γην οτι απωλεια απολεισθε απο της γης εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην ουχι πολυχρονιει
τε ηµερας επ' αυτης αλλ' η εκτριβη εκτριβησεσθε

27

και διασπερει κυριος υµας εν πασιν τοις εθνεσιν και καταλειφθησεσθε ολιγοι αριθµω εν τοις εθνεσιν εις ους εισαξει κυριος υµας εκει

28

και λατρευσετε εκει θεοις ετεροις εργοις χειρων ανθρωπων ξυλοις και λιθοις οι ουκ οψονται ουδε µη ακουσωσιν ουτε µη φαγωσιν ουτε µη οσφρανθωσιν

29

και ζητησετε εκει κυριον τον θεον υµων και ευρησετε οταν εκζητησητε αυτον εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου εν τη θλιψει σου

30

και ευρησουσιν σε παντες οι λογοι ουτοι επ' εσχατω των ηµερων και επιστραφηση προς κυριον τον θεον σου και εισακουση της φωνης αυτου

31

οτι θεος οικτιρµων κυριος ο θεος σου ουκ εγκαταλειψει σε ουδε µη εκτριψει σε ουκ επιλησεται την διαθηκην των πατερων σου ην ωµοσεν αυτοις

32

επερωτησατε ηµερας προτερας τας γενοµενας προτερας σου απο της ηµερας ης εκτισεν ο θεος ανθρωπον επι της γης και επι το ακρον του ουρανου εως ακρου του ουρανου ει
γεγονεν κατα το ρηµα το µεγα τουτο ει ηκουσται τοιουτο

33

ει ακηκοεν εθνος φωνην θεου ζωντος λαλουντος εκ µεσου του πυρος ον τροπον ακηκοας συ και εζησας

34

ει επειρασεν ο θεος εισελθων λαβειν εαυτω εθνος εκ µεσου εθνους εν πειρασµω και εν σηµειοις και εν τερασιν και εν πολεµω και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και
εν οραµασιν µεγαλοις κατα παντα οσα εποιησεν κυριος ο θεος ηµων εν αιγυπτω ενωπιον σου βλεποντος

35

ωστε ειδησαι σε οτι κυριος ο θεος σου ουτος θεος εστιν και ουκ εστιν ετι πλην αυτου

36

εκ του ουρανου ακουστη εγενετο η φωνη αυτου παιδευσαι σε και επι της γης εδειξεν σοι το πυρ αυτου το µεγα και τα ρηµατα αυτου ηκουσας εκ µεσου του πυρος

37

δια το αγαπησαι αυτον τους πατερας σου και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ' αυτους υµας και εξηγαγεν σε αυτος εν τη ισχυι αυτου τη µεγαλη εξ αιγυπτου

38

εξολεθρευσαι εθνη µεγαλα και ισχυροτερα σου προ προσωπου σου εισαγαγειν σε δουναι σοι την γην αυτων κληρονοµειν καθως εχεις σηµερον

39

και γνωση σηµερον και επιστραφηση τη διανοια οτι κυριος ο θεος σου ουτος θεος εν τω ουρανω ανω και επι της γης κατω και ουκ εστιν ετι πλην αυτου

40

και φυλαξη τα δικαιωµατα αυτου και τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι γενηται και τοις υιοις σου µετα σε οπως µακροηµεροι γενησθε επι της γ
ης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι πασας τας ηµερας

41

τοτε αφωρισεν µωυσης τρεις πολεις περαν του ιορδανου απο ανατολων ηλιου

42

φυγειν εκει τον φονευτην ος αν φονευση τον πλησιον ουκ ειδως και ουτος ου µισων αυτον προ της εχθες και τριτης και καταφευξεται εις µιαν των πολεων τουτων και ζησετα
ι

43

την βοσορ εν τη ερηµω εν τη γη τη πεδινη τω ρουβην και την ραµωθ εν γαλααδ τω γαδδι και την γαυλων εν βασαν τω µανασση

44

ουτος ο νοµος ον παρεθετο µωυσης ενωπιον υιων ισραηλ
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45

ταυτα τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ελαλησεν µωυσης τοις υιοις ισραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου

46

εν τω περαν του ιορδανου εν φαραγγι εγγυς οικου φογωρ εν γη σηων βασιλεως των αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων ους επαταξεν µωυσης και οι υιοι ισραηλ εξελθοντων αυ
των εκ γης αιγυπτου

47

και εκληρονοµησαν την γην αυτου και την γην ωγ βασιλεως της βασαν δυο βασιλεων των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου κατ' ανατολας ηλιου

48

απο αροηρ η εστιν επι του χειλους χειµαρρου αρνων και επι του ορους του σηων ο εστιν αερµων

49

πασαν την αραβα περαν του ιορδανου κατ' ανατολας ηλιου υπο ασηδωθ την λαξευτην

1

και εκαλεσεν µωυσης παντα ισραηλ και ειπεν προς αυτους ακουε ισραηλ τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα εγω λαλω εν τοις ωσιν υµων εν τη ηµερα ταυτη και µαθησεσθε
αυτα και φυλαξεσθε ποιειν αυτα

2

κυριος ο θεος υµων διεθετο προς υµας διαθηκην εν χωρηβ

3

ουχι τοις πατρασιν υµων διεθετο κυριος την διαθηκην ταυτην αλλ' η προς υµας υµεις ωδε παντες ζωντες σηµερον

4

προσωπον κατα προσωπον ελαλησεν κυριος προς υµας εν τω ορει εκ µεσου του πυρος

5

καγω ειστηκειν ανα µεσον κυριου και υµων εν τω καιρω εκεινω αναγγειλαι υµιν τα ρηµατα κυριου οτι εφοβηθητε απο προσωπου του πυρος και ουκ ανεβητε εις το ορος λεγ
ων

6

εγω κυριος ο θεος σου ο εξαγαγων σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

7

ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι προ προσωπου µου

8

ου ποιησεις σεαυτω ειδωλον ουδε παντος οµοιωµα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοις υδασιν υποκατω της γης

9

ου προσκυνησεις αυτοις ουδε µη λατρευσης αυτοις οτι εγω ειµι κυριος ο θεος σου θεος ζηλωτης αποδιδους αµαρτιας πατερων επι τεκνα επι τριτην και τεταρτην γενεαν τοις
µισουσιν µε

10

και ποιων ελεος εις χιλιαδας τοις αγαπωσιν µε και τοις φυλασσουσιν τα προσταγµατα µου

11

ου ληµψη το ονοµα κυριου του θεου σου επι µαταιω ου γαρ µη καθαριση κυριος τον λαµβανοντα το ονοµα αυτου επι µαταιω

12

φυλαξαι την ηµεραν των σαββατων αγιαζειν αυτην ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο θεος σου

13

εξ ηµερας εργα και ποιησεις παντα τα εργα σου

14

τη δε ηµερα τη εβδοµη σαββατα κυριω τω θεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον συ και οι υιοι σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου ο βους σου και το υπο
ζυγιον σου και παν κτηνος σου και ο προσηλυτος ο παροικων εν σοι ινα αναπαυσηται ο παις σου και η παιδισκη σου ωσπερ και συ

15

και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτω και εξηγαγεν σε κυριος ο θεος σου εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω δια τουτο συνεταξεν σοι κυριος ο θεος σου
ωστε φυλασσεσθαι την ηµεραν των σαββατων και αγιαζειν αυτην

16

τιµα τον πατερα σου και την µητερα σου ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο θεος σου ινα ευ σοι γενηται και ινα µακροχρονιος γενη επι της γης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σ
οι

17

ου µοιχευσεις

18

ου φονευσεις

19

ου κλεψεις

20

ου ψευδοµαρτυρησεις κατα του πλησιον σου µαρτυριαν ψευδη

21

ουκ επιθυµησεις την γυναικα του πλησιον σου ουκ επιθυµησεις την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του β
οος αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντος κτηνους αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου εστιν

22

τα ρηµατα ταυτα ελαλησεν κυριος προς πασαν συναγωγην υµων εν τω ορει εκ µεσου του πυρος σκοτος γνοφος θυελλα φωνη µεγαλη και ου προσεθηκεν και εγραψεν αυτα επι
δυο πλακας λιθινας και εδωκεν µοι
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23

και εγενετο ως ηκουσατε την φωνην εκ µεσου του πυρος και το ορος εκαιετο πυρι και προσηλθετε προς µε παντες οι ηγουµενοι των φυλων υµων και η γερουσια υµων

24

και ελεγετε ιδου εδειξεν ηµιν κυριος ο θεος ηµων την δοξαν αυτου και την φωνην αυτου ηκουσαµεν εκ µεσου του πυρος εν τη ηµερα ταυτη ειδοµεν οτι λαλησει ο θεος προς α
νθρωπον και ζησεται

25

και νυν µη αποθανωµεν οτι εξαναλωσει ηµας το πυρ το µεγα τουτο εαν προσθωµεθα ηµεις ακουσαι την φωνην κυριου του θεου ηµων ετι και αποθανουµεθα

26

τις γαρ σαρξ ητις ηκουσεν φωνην θεου ζωντος λαλουντος εκ µεσου του πυρος ως ηµεις και ζησεται

27

προσελθε συ και ακουσον οσα εαν ειπη κυριος ο θεος ηµων και συ λαλησεις προς ηµας παντα οσα αν λαληση κυριος ο θεος ηµων προς σε και ακουσοµεθα και ποιησοµεν

28

και ηκουσεν κυριος την φωνην των λογων υµων λαλουντων προς µε και ειπεν κυριος προς µε ηκουσα την φωνην των λογων του λαου τουτου οσα ελαλησαν προς σε ορθως π
αντα οσα ελαλησαν

29

τις δωσει ουτως ειναι την καρδιαν αυτων εν αυτοις ωστε φοβεισθαι µε και φυλασσεσθαι τας εντολας µου πασας τας ηµερας ινα ευ η αυτοις και τοις υιοις αυτων δι' αιωνος

30

βαδισον ειπον αυτοις αποστραφητε υµεις εις τους οικους υµων

31

συ δε αυτου στηθι µετ' εµου και λαλησω προς σε τας εντολας και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα διδαξεις αυτους και ποιειτωσαν εν τη γη ην εγω διδωµι αυτοις εν κληρ
ω

32

και φυλαξεσθε ποιειν ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο θεος σου ουκ εκκλινειτε εις δεξια ουδε εις αριστερα

33

κατα πασαν την οδον ην ενετειλατο σοι κυριος ο θεος σου πορευεσθαι εν αυτη οπως καταπαυση σε και ευ σοι η και µακροηµερευσητε επι της γης ης κληρονοµησετε

1

και αυται αι εντολαι και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριος ο θεος ηµων διδαξαι υµας ποιειν ουτως εν τη γη εις ην υµεις εισπορευεσθε εκει κληρονοµησαι
αυτην

2

ινα φοβησθε κυριον τον θεον υµων φυλασσεσθαι παντα τα δικαιωµατα αυτου και τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον συ και οι υιοι σου και οι υιοι των υιων
σου πασας τας ηµερας της ζωης σου ινα µακροηµερευσητε

3

και ακουσον ισραηλ και φυλαξαι ποιειν οπως ευ σοι η και ινα πληθυνθητε σφοδρα καθαπερ ελαλησεν κυριος ο θεος των πατερων σου δουναι σοι γην ρεουσαν γαλα και µελι

4

και ταυτα τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριος τοις υιοις ισραηλ εν τη ερηµω εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ηµων κυριος
εις εστιν

5

και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της δυναµεως σου

6

και εσται τα ρηµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εν τη καρδια σου και εν τη ψυχη σου

7

και προβιβασεις αυτα τους υιους σου και λαλησεις εν αυτοις καθηµενος εν οικω και πορευοµενος εν οδω και κοιταζοµενος και διανισταµενος

8

και αφαψεις αυτα εις σηµειον επι της χειρος σου και εσται ασαλευτον προ οφθαλµων σου

9

και γραψετε αυτα επι τας φλιας των οικιων υµων και των πυλων υµων

10

και εσται οταν εισαγαγη σε κυριος ο θεος σου εις την γην ην ωµοσεν τοις πατρασιν σου τω αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι σοι πολεις µεγαλας και καλας ας ουκ ωκοδοµ
ησας

11

οικιας πληρεις παντων αγαθων ας ουκ ενεπλησας λακκους λελατοµηµενους ους ουκ εξελατοµησας αµπελωνας και ελαιωνας ους ου κατεφυτευσας και φαγων και εµπλησθεις

12

προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

13

κυριον τον θεον σου φοβηθηση και αυτω λατρευσεις και προς αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη

14

ου πορευσεσθε οπισω θεων ετερων απο των θεων των εθνων των περικυκλω υµων

15

οτι θεος ζηλωτης κυριος ο θεος σου εν σοι µη οργισθεις θυµωθη κυριος ο θεος σου εν σοι και εξολεθρευση σε απο προσωπου της γης

16

ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου ον τροπον εξεπειρασασθε εν τω πειρασµω

17

φυλασσων φυλαξη τας εντολας κυριου του θεου σου τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα οσα ενετειλατο σοι
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18

και ποιησεις το αρεστον και το καλον εναντιον κυριου του θεου υµων ινα ευ σοι γενηται και εισελθης και κληρονοµησης την γην την αγαθην ην ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν
υµων

19

εκδιωξαι παντας τους εχθρους σου προ προσωπου σου καθα ελαλησεν

20

και εσται οταν ερωτηση σε ο υιος σου αυριον λεγων τι εστιν τα µαρτυρια και τα δικαιωµατα και τα κριµατα οσα ενετειλατο κυριος ο θεος ηµων ηµιν

21

και ερεις τω υιω σου οικεται ηµεν τω φαραω εν γη αιγυπτω και εξηγαγεν ηµας κυριος εκειθεν εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω

22

και εδωκεν κυριος σηµεια και τερατα µεγαλα και πονηρα εν αιγυπτω εν φαραω και εν τω οικω αυτου ενωπιον ηµων

23

και ηµας εξηγαγεν εκειθεν ινα εισαγαγη ηµας δουναι ηµιν την γην ταυτην ην ωµοσεν δουναι τοις πατρασιν ηµων

24

και ενετειλατο ηµιν κυριος ποιειν παντα τα δικαιωµατα ταυτα φοβεισθαι κυριον τον θεον ηµων ινα ευ η ηµιν πασας τας ηµερας ινα ζωµεν ωσπερ και σηµερον

25

και ελεηµοσυνη εσται ηµιν εαν φυλασσωµεθα ποιειν πασας τας εντολας ταυτας εναντιον κυριου του θεου ηµων καθα ενετειλατο ηµιν κυριος

1

εαν δε εισαγαγη σε κυριος ο θεος σου εις την γην εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι και εξαρει εθνη µεγαλα απο προσωπου σου τον χετταιον και γεργεσαιον και αµορραιον
και χαναναιον και φερεζαιον και ευαιον και ιεβουσαιον επτα εθνη πολλα και ισχυροτερα υµων

2

και παραδωσει αυτους κυριος ο θεος σου εις τας χειρας σου και παταξεις αυτους αφανισµω αφανιεις αυτους ου διαθηση προς αυτους διαθηκην ουδε µη ελεησητε αυτους

3

ουδε µη γαµβρευσητε προς αυτους την θυγατερα σου ου δωσεις τω υιω αυτου και την θυγατερα αυτου ου ληµψη τω υιω σου

4

αποστησει γαρ τον υιον σου απ' εµου και λατρευσει θεοις ετεροις και οργισθησεται θυµω κυριος εις υµας και εξολεθρευσει σε το ταχος

5

αλλ' ουτως ποιησετε αυτοις τους βωµους αυτων καθελειτε και τας στηλας αυτων συντριψετε και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι

6

οτι λαος αγιος ει κυριω τω θεω σου και σε προειλατο κυριος ο θεος σου ειναι σε αυτω λαον περιουσιον παρα παντα τα εθνη οσα επι προσωπου της γης

7

ουχ οτι πολυπληθειτε παρα παντα τα εθνη προειλατο κυριος υµας και εξελεξατο υµας υµεις γαρ εστε ολιγοστοι παρα παντα τα εθνη

8

αλλα παρα το αγαπαν κυριον υµας και διατηρων τον ορκον ον ωµοσεν τοις πατρασιν υµων εξηγαγεν κυριος υµας εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και ελυτρωσατο εξ
οικου δουλειας εκ χειρος φαραω βασιλεως αιγυπτου

9

και γνωση οτι κυριος ο θεος σου ουτος θεος θεος πιστος ο φυλασσων διαθηκην και ελεος τοις αγαπωσιν αυτον και τοις φυλασσουσιν τας εντολας αυτου εις χιλιας γενεας

10

και αποδιδους τοις µισουσιν κατα προσωπον εξολεθρευσαι αυτους και ουχι βραδυνει τοις µισουσιν κατα προσωπον αποδωσει αυτοις

11

και φυλαξη τας εντολας και τα δικαιωµατα και τα κριµατα ταυτα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν

12

και εσται ηνικα αν ακουσητε παντα τα δικαιωµατα ταυτα και φυλαξητε και ποιησητε αυτα και διαφυλαξει κυριος ο θεος σου σοι την διαθηκην και το ελεος ο ωµοσεν τοις π
ατρασιν υµων

13

και αγαπησει σε και ευλογησει σε και πληθυνει σε και ευλογησει τα εκγονα της κοιλιας σου και τον καρπον της γης σου τον σιτον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου τα
βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου επι της γης ης ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν σου δουναι σοι

14

ευλογητος εση παρα παντα τα εθνη ουκ εσται εν υµιν αγονος ουδε στειρα και εν τοις κτηνεσιν σου

15

και περιελει κυριος απο σου πασαν µαλακιαν και πασας νοσους αιγυπτου τας πονηρας ας εωρακας και οσα εγνως ουκ επιθησει επι σε και επιθησει αυτα επι παντας τους µισο
υντας σε

16

και φαγη παντα τα σκυλα των εθνων α κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι ου φεισεται ο οφθαλµος σου επ' αυτοις και ου λατρευσεις τοις θεοις αυτων οτι σκωλον τουτο εστιν σοι

17

εαν δε λεγης εν τη διανοια σου οτι πολυ το εθνος τουτο η εγω πως δυνησοµαι εξολεθρευσαι αυτους

18

ου φοβηθηση αυτους µνεια µνησθηση οσα εποιησεν κυριος ο θεος σου τω φαραω και πασι τοις αιγυπτιοις

19

τους πειρασµους τους µεγαλους ους ειδοσαν οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα εκεινα την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα τον υψηλον ως εξηγαγεν σε
κυριος ο θεος σου ουτως ποιησει κυριος ο θεος ηµων πασιν τοις εθνεσιν ους συ φοβη απο προσωπου αυτων

20

και τας σφηκιας αποστελει κυριος ο θεος σου εις αυτους εως αν εκτριβωσιν οι καταλελειµµενοι και οι κεκρυµµενοι απο σου

21

ου τρωθηση απο προσωπου αυτων οτι κυριος ο θεος σου εν σοι θεος µεγας και κραταιος
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22

και καταναλωσει κυριος ο θεος σου τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου κατα µικρον µικρον ου δυνηση εξαναλωσαι αυτους το ταχος ινα µη γενηται η γη ερηµος και πληθυνθη
επι σε τα θηρια τα αγρια

23

και παραδωσει αυτους κυριος ο θεος σου εις τας χειρας σου και απολεσει αυτους απωλεια µεγαλη εως αν εξολεθρευση αυτους

24

και παραδωσει τους βασιλεις αυτων εις τας χειρας υµων και απολειται το ονοµα αυτων εκ του τοπου εκεινου ουκ αντιστησεται ουδεις κατα προσωπον σου εως αν εξολεθρευ
σης αυτους

25

τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι ουκ επιθυµησεις αργυριον ουδε χρυσιον απ' αυτων και ου ληµψη σεαυτω µη πταισης δι' αυτο οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου
εστιν

26

και ουκ εισοισεις βδελυγµα εις τον οικον σου και εση αναθηµα ωσπερ τουτο προσοχθισµατι προσοχθιεις και βδελυγµατι βδελυξη οτι αναθηµα εστιν

1

πασας τας εντολας ας εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον φυλαξεσθε ποιειν ινα ζητε και πολυπλασιασθητε και εισελθητε και κληρονοµησητε την γην ην κυριος ο θεος υµων ωµοσε
ν τοις πατρασιν υµων

2

και µνησθηση πασαν την οδον ην ηγαγεν σε κυριος ο θεος σου εν τη ερηµω οπως αν κακωση σε και εκπειραση σε και διαγνωσθη τα εν τη καρδια σου ει φυλαξη τας εντολας
αυτου η ου

3

και εκακωσεν σε και ελιµαγχονησεν σε και εψωµισεν σε το µαννα ο ουκ ειδησαν οι πατερες σου ινα αναγγειλη σοι οτι ουκ επ' αρτω µονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ' επι παντι
ρηµατι τω εκπορευοµενω δια στοµατος θεου ζησεται ο ανθρωπος

4

τα ιµατια σου ου κατετριβη απο σου οι ποδες σου ουκ ετυλωθησαν ιδου τεσσαρακοντα ετη

5

και γνωση τη καρδια σου οτι ως ει τις παιδευσαι ανθρωπος τον υιον αυτου ουτως κυριος ο θεος σου παιδευσει σε

6

και φυλαξη τας εντολας κυριου του θεου σου πορευεσθαι εν ταις οδοις αυτου και φοβεισθαι αυτον

7

ο γαρ κυριος ο θεος σου εισαγει σε εις γην αγαθην και πολλην ου χειµαρροι υδατων και πηγαι αβυσσων εκπορευοµεναι δια των πεδιων και δια των ορεων

8

γη πυρου και κριθης αµπελοι συκαι ροαι γη ελαιας ελαιου και µελιτος

9

γη εφ' ης ου µετα πτωχειας φαγη τον αρτον σου και ουκ ενδεηθηση ουδεν επ' αυτης γη ης οι λιθοι σιδηρος και εκ των ορεων αυτης µεταλλευσεις χαλκον

10

και φαγη και εµπλησθηση και ευλογησεις κυριον τον θεον σου επι της γης της αγαθης ης εδωκεν σοι

11

προσεχε σεαυτω µη επιλαθη κυριου του θεου σου του µη φυλαξαι τας εντολας αυτου και τα κριµατα και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον

12

µη φαγων και εµπλησθεις και οικιας καλας οικοδοµησας και κατοικησας εν αυταις

13

και των βοων σου και των προβατων σου πληθυνθεντων σοι αργυριου και χρυσιου πληθυνθεντος σοι και παντων οσων σοι εσται πληθυνθεντων σοι

14

υψωθης τη καρδια και επιλαθη κυριου του θεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

15

του αγαγοντος σε δια της ερηµου της µεγαλης και της φοβερας εκεινης ου οφις δακνων και σκορπιος και διψα ου ουκ ην υδωρ του εξαγαγοντος σοι εκ πετρας ακροτοµου πη
γην υδατος

16

του ψωµισαντος σε το µαννα εν τη ερηµω ο ουκ ειδησαν οι πατερες σου ινα κακωση σε και εκπειραση σε και ευ σε ποιηση επ' εσχατων των ηµερων σου

17

µη ειπης εν τη καρδια σου η ισχυς µου και το κρατος της χειρος µου εποιησεν µοι την δυναµιν την µεγαλην ταυτην

18

και µνησθηση κυριου του θεου σου οτι αυτος σοι διδωσιν ισχυν του ποιησαι δυναµιν και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν σου ως σηµερον

19

και εσται εαν ληθη επιλαθη κυριου του θεου σου και πορευθης οπισω θεων ετερων και λατρευσης αυτοις και προσκυνησης αυτοις διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουραν
ον και την γην οτι απωλεια απολεισθε

20

καθα και τα λοιπα εθνη οσα κυριος απολλυει προ προσωπου υµων ουτως απολεισθε ανθ' ων ουκ ηκουσατε της φωνης κυριου του θεου υµων

1

ακουε ισραηλ συ διαβαινεις σηµερον τον ιορδανην εισελθειν κληρονοµησαι εθνη µεγαλα και ισχυροτερα µαλλον η υµεις πολεις µεγαλας και τειχηρεις εως του ουρανου

2

λαον µεγαν και πολυν και ευµηκη υιους ενακ ους συ οισθα και συ ακηκοας τις αντιστησεται κατα προσωπον υιων ενακ
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3

και γνωση σηµερον οτι κυριος ο θεος σου ουτος προπορευεται προ προσωπου σου πυρ καταναλισκον εστιν ουτος εξολεθρευσει αυτους και ουτος αποστρεψει αυτους απο προσ
ωπου σου και απολεις αυτους καθαπερ ειπεν σοι κυριος

4

µη ειπης εν τη καρδια σου εν τω εξαναλωσαι κυριον τον θεον σου τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου λεγων δια τας δικαιοσυνας µου εισηγαγεν µε κυριος κληρονοµησαι την γ
ην την αγαθην ταυτην αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων κυριος εξολεθρευσει αυτους προ προσωπου σου

5

ουχι δια την δικαιοσυνην σου ουδε δια την οσιοτητα της καρδιας σου συ εισπορευη κληρονοµησαι την γην αυτων αλλα δια την ασεβειαν των εθνων τουτων κυριος εξολεθρευ
σει αυτους απο προσωπου σου και ινα στηση την διαθηκην αυτου ην ωµοσεν τοις πατρασιν υµων τω αβρααµ και τω ισαακ και τω ιακωβ

6

και γνωση σηµερον οτι ουχι δια τας δικαιοσυνας σου κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι την γην την αγαθην ταυτην κληρονοµησαι οτι λαος σκληροτραχηλος ει

7

µνησθητι µη επιλαθη οσα παρωξυνας κυριον τον θεον σου εν τη ερηµω αφ' ης ηµερας εξηλθετε εξ αιγυπτου εως ηλθετε εις τον τοπον τουτον απειθουντες διετελειτε τα προς
κυριον

8

και εν χωρηβ παρωξυνατε κυριον και εθυµωθη κυριος εφ' υµιν εξολεθρευσαι υµας

9

αναβαινοντος µου εις το ορος λαβειν τας πλακας τας λιθινας πλακας διαθηκης ας διεθετο κυριος προς υµας και κατεγινοµην εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακο
ντα νυκτας αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον

10

και εδωκεν κυριος εµοι τας δυο πλακας τας λιθινας γεγραµµενας εν τω δακτυλω του θεου και επ' αυταις εγεγραπτο παντες οι λογοι ους ελαλησεν κυριος προς υµας εν τω ορε
ι ηµερα εκκλησιας

11

και εγενετο δια τεσσαρακοντα ηµερων και τεσσαρακοντα νυκτων εδωκεν κυριος εµοι τας δυο πλακας τας λιθινας πλακας διαθηκης

12

και ειπεν κυριος προς µε αναστηθι καταβηθι το ταχος εντευθεν οτι ηνοµησεν ο λαος σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου παρεβησαν ταχυ εκ της οδου ης ενετειλω αυτοις εποιη
σαν εαυτοις χωνευµα

13

και ειπεν κυριος προς µε λελαληκα προς σε απαξ και δις λεγων εωρακα τον λαον τουτον και ιδου λαος σκληροτραχηλος εστιν

14

εασον µε εξολεθρευσαι αυτους και εξαλειψω το ονοµα αυτων υποκατωθεν του ουρανου και ποιησω σε εις εθνος µεγα και ισχυρον και πολυ µαλλον η τουτο

15

και επιστρεψας κατεβην εκ του ορους και το ορος εκαιετο πυρι και αι δυο πλακες επι ταις δυσι χερσιν µου

16

και ιδων οτι ηµαρτετε εναντιον κυριου του θεου υµων και εποιησατε υµιν εαυτοις χωνευτον και παρεβητε απο της οδου ης ενετειλατο υµιν κυριος

17

και επιλαβοµενος των δυο πλακων ερριψα αυτας απο των δυο χειρων µου και συνετριψα εναντιον υµων

18

και εδεηθην εναντιον κυριου δευτερον καθαπερ και το προτερον τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας αρτον ουκ εφαγον και υδωρ ουκ επιον περι πασων των αµα
ρτιων υµων ων ηµαρτετε ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου του θεου υµων παροξυναι αυτον

19

και εκφοβος ειµι δια την οργην και τον θυµον οτι παρωξυνθη κυριος εφ' υµιν εξολεθρευσαι υµας και εισηκουσεν κυριος εµου και εν τω καιρω τουτω

20

και επι ααρων εθυµωθη κυριος σφοδρα εξολεθρευσαι αυτον και ηυξαµην και περι ααρων εν τω καιρω εκεινω

21

και την αµαρτιαν υµων ην εποιησατε τον µοσχον ελαβον αυτον και κατεκαυσα αυτον εν πυρι και συνεκοψα αυτον καταλεσας σφοδρα εως ου εγενετο λεπτον και εγενηθη ωσε
ι κονιορτος και ερριψα τον κονιορτον εις τον χειµαρρουν τον καταβαινοντα εκ του ορους

22

και εν τω εµπυρισµω και εν τω πειρασµω και εν τοις µνηµασιν της επιθυµιας παροξυνοντες ητε κυριον τον θεον υµων

23

και οτε εξαπεστειλεν κυριος υµας εκ καδης βαρνη λεγων αναβητε και κληρονοµησατε την γην ην διδωµι υµιν και ηπειθησατε τω ρηµατι κυριου του θεου υµων και ουκ επισ
τευσατε αυτω και ουκ εισηκουσατε της φωνης αυτου

24

απειθουντες ητε τα προς κυριον απο της ηµερας ης εγνωσθη υµιν

25

και εδεηθην εναντιον κυριου τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας οσας εδεηθην ειπεν γαρ κυριος εξολεθρευσαι υµας

26

και ευξαµην προς τον θεον και ειπα κυριε κυριε βασιλευ των θεων µη εξολεθρευσης τον λαον σου και την µεριδα σου ην ελυτρωσω εν τη ισχυι σου τη µεγαλη ους εξηγαγες ε
κ γης αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τη χειρι σου τη κραταια και εν τω βραχιονι σου τω υψηλω

27

µνησθητι αβρααµ και ισαακ και ιακωβ των θεραποντων σου οις ωµοσας κατα σεαυτου µη επιβλεψης επι την σκληροτητα του λαου τουτου και τα ασεβηµατα και τα αµαρτη
µατα αυτων
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28

µη ειπωσιν οι κατοικουντες την γην οθεν εξηγαγες ηµας εκειθεν λεγοντες παρα το µη δυνασθαι κυριον εισαγαγειν αυτους εις την γην ην ειπεν αυτοις και παρα το µισησαι αυ
τους εξηγαγεν αυτους αποκτειναι εν τη ερηµω

29

και ουτοι λαος σου και κληρος σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εν τη ισχυι σου τη µεγαλη και εν τω βραχιονι σου τω υψηλω

1

εν εκεινω τω καιρω ειπεν κυριος προς µε λαξευσον σεαυτω δυο πλακας λιθινας ωσπερ τας πρωτας και αναβηθι προς µε εις το ορος και ποιησεις σεαυτω κιβωτον ξυλινην

2

και γραψω επι τας πλακας τα ρηµατα α ην εν ταις πλαξιν ταις πρωταις ας συνετριψας και εµβαλεις αυτας εις την κιβωτον

3

και εποιησα κιβωτον εκ ξυλων ασηπτων και ελαξευσα τας δυο πλακας τας λιθινας ως αι πρωται και ανεβην εις το ορος και αι δυο πλακες επι ταις χερσιν µου

4

και εγραψεν επι τας πλακας κατα την γραφην την πρωτην τους δεκα λογους ους ελαλησεν κυριος προς υµας εν τω ορει εκ µεσου του πυρος και εδωκεν αυτας κυριος εµοι

5

και επιστρεψας κατεβην εκ του ορους και ενεβαλον τας πλακας εις την κιβωτον ην εποιησα και ησαν εκει καθα ενετειλατο µοι κυριος

6

και οι υιοι ισραηλ απηραν εκ βηρωθ υιων ιακιµ µισαδαι εκει απεθανεν ααρων και εταφη εκει και ιερατευσεν ελεαζαρ υιος αυτου αντ' αυτου

7

εκειθεν απηραν εις γαδγαδ και απο γαδγαδ εις ετεβαθα γη χειµαρροι υδατων

8

εν εκεινω τω καιρω διεστειλεν κυριος την φυλην την λευι αιρειν την κιβωτον της διαθηκης κυριου παρεσταναι εναντι κυριου λειτουργειν και επευχεσθαι επι τω ονοµατι αυτ
ου εως της ηµερας ταυτης

9

δια τουτο ουκ εστιν τοις λευιταις µερις και κληρος εν τοις αδελφοις αυτων κυριος αυτος κληρος αυτου καθα ειπεν αυτω

10

καγω ειστηκειν εν τω ορει τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας και εισηκουσεν κυριος εµου και εν τω καιρω τουτω και ουκ ηθελησεν κυριος εξολεθρευσαι υµας

11

και ειπεν κυριος προς µε βαδιζε απαρον εναντιον του λαου τουτου και εισπορευεσθωσαν και κληρονοµειτωσαν την γην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων δουναι αυτοις

12

και νυν ισραηλ τι κυριος ο θεος σου αιτειται παρα σου αλλ' η φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαις ταις οδοις αυτου και αγαπαν αυτον και λατρευειν κυριω τ
ω θεω σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου

13

φυλασσεσθαι τας εντολας κυριου του θεου σου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ευ σοι η

14

ιδου κυριου του θεου σου ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου η γη και παντα οσα εστιν εν αυτη

15

πλην τους πατερας υµων προειλατο κυριος αγαπαν αυτους και εξελεξατο το σπερµα αυτων µετ' αυτους υµας παρα παντα τα εθνη κατα την ηµεραν ταυτην

16

και περιτεµεισθε την σκληροκαρδιαν υµων και τον τραχηλον υµων ου σκληρυνειτε ετι

17

ο γαρ κυριος ο θεος υµων ουτος θεος των θεων και κυριος των κυριων ο θεος ο µεγας και ισχυρος και ο φοβερος οστις ου θαυµαζει προσωπον ουδ' ου µη λαβη δωρον

18

ποιων κρισιν προσηλυτω και ορφανω και χηρα και αγαπα τον προσηλυτον δουναι αυτω αρτον και ιµατιον

19

και αγαπησετε τον προσηλυτον προσηλυτοι γαρ ητε εν γη αιγυπτω

20

κυριον τον θεον σου φοβηθηση και αυτω λατρευσεις και προς αυτον κολληθηση και τω ονοµατι αυτου οµη

21

ουτος καυχηµα σου και ουτος θεος σου οστις εποιησεν εν σοι τα µεγαλα και τα ενδοξα ταυτα α ειδοσαν οι οφθαλµοι σου

22

εν εβδοµηκοντα ψυχαις κατεβησαν οι πατερες σου εις αιγυπτον νυνι δε εποιησεν σε κυριος ο θεος σου ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει

1

και αγαπησεις κυριον τον θεον σου και φυλαξη τα φυλαγµατα αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τας κρισεις αυτου πασας τας ηµερας

2

και γνωσεσθε σηµερον οτι ουχι τα παιδια υµων οσοι ουκ οιδασιν ουδε ειδοσαν την παιδειαν κυριου του θεου σου και τα µεγαλεια αυτου και την χειρα την κραταιαν και τον β
ραχιονα τον υψηλον

3

και τα σηµεια αυτου και τα τερατα αυτου οσα εποιησεν εν µεσω αιγυπτου φαραω βασιλει αιγυπτου και παση τη γη αυτου

4

και οσα εποιησεν την δυναµιν των αιγυπτιων τα αρµατα αυτων και την ιππον αυτων ως επεκλυσεν το υδωρ της θαλασσης της ερυθρας επι προσωπου αυτων καταδιωκοντων
αυτων εκ των οπισω υµων και απωλεσεν αυτους κυριος εως της σηµερον ηµερας

5

και οσα εποιησεν υµιν εν τη ερηµω εως ηλθετε εις τον τοπον τουτον
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6

και οσα εποιησεν τω δαθαν και αβιρων υιοις ελιαβ υιου ρουβην ους ανοιξασα η γη το στοµα αυτης κατεπιεν αυτους και τους οικους αυτων και τας σκηνας αυτων και πασαν
αυτων την υποστασιν την µετ' αυτων εν µεσω παντος ισραηλ

7

οτι οι οφθαλµοι υµων εωρακαν παντα τα εργα κυριου τα µεγαλα οσα εποιησεν υµιν σηµερον

8

και φυλαξεσθε πασας τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ινα ζητε και πολυπλασιασθητε και εισελθοντες κληρονοµησητε την γην εις ην υµεις διαβαινετε το
ν ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτην

9

ινα µακροηµερευσητε επι της γης ης ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν υµων δουναι αυτοις και τω σπερµατι αυτων µετ' αυτους γην ρεουσαν γαλα και µελι

10

εστιν γαρ η γη εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην ουχ ωσπερ η γη αιγυπτου εστιν οθεν εκπεπορευσθε εκειθεν οταν σπειρωσιν τον σπορον και ποτιζωσιν τοις ποσιν ω
σει κηπον λαχανειας

11

η δε γη εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην γη ορεινη και πεδινη εκ του υετου του ουρανου πιεται υδωρ

12

γη ην κυριος ο θεος σου επισκοπειται αυτην δια παντος οι οφθαλµοι κυριου του θεου σου επ' αυτης απ' αρχης του ενιαυτου και εως συντελειας του ενιαυτου

13

εαν δε ακοη εισακουσητε πασας τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου και λατρευειν αυτω εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης τ
ης ψυχης σου

14

και δωσει τον υετον τη γη σου καθ' ωραν προιµον και οψιµον και εισοισεις τον σιτον σου και τον οινον σου και το ελαιον σου

15

και δωσει χορτασµατα εν τοις αγροις σου τοις κτηνεσιν σου και φαγων και εµπλησθεις

16

προσεχε σεαυτω µη πλατυνθη η καρδια σου και παραβητε και λατρευσητε θεοις ετεροις και προσκυνησητε αυτοις

17

και θυµωθεις οργη κυριος εφ' υµιν και συσχη τον ουρανον και ουκ εσται υετος και η γη ου δωσει τον καρπον αυτης και απολεισθε εν ταχει απο της γης της αγαθης ης εδωκε
ν ο κυριος υµιν

18

και εµβαλειτε τα ρηµατα ταυτα εις την καρδιαν υµων και εις την ψυχην υµων και αφαψετε αυτα εις σηµειον επι της χειρος υµων και εσται ασαλευτον προ οφθαλµων υµων

19

και διδαξετε αυτα τα τεκνα υµων λαλειν αυτα καθηµενους εν οικω και πορευοµενους εν οδω και κοιταζοµενους και διανισταµενους

20

και γραψετε αυτα επι τας φλιας των οικιων υµων και των πυλων υµων

21

ινα πολυηµερευσητε και αι ηµεραι των υιων υµων επι της γης ης ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν υµων δουναι αυτοις καθως αι ηµεραι του ουρανου επι της γης

22

και εσται εαν ακοη ακουσητε πασας τας εντολας ταυτας οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν αγαπαν κυριον τον θεον ηµων και πορευεσθαι εν πασαις ταις οδοις αυτου κ
αι προσκολλασθαι αυτω

23

και εκβαλει κυριος παντα τα εθνη ταυτα απο προσωπου υµων και κληρονοµησετε εθνη µεγαλα και ισχυροτερα µαλλον η υµεις

24

παντα τον τοπον ου εαν πατηση το ιχνος του ποδος υµων υµιν εσται απο της ερηµου και αντιλιβανου και απο του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εως της θαλασ
σης της επι δυσµων εσται τα ορια σου

25

ουκ αντιστησεται ουδεις κατα προσωπον υµων τον τροµον υµων και τον φοβον υµων επιθησει κυριος ο θεος υµων επι προσωπον πασης της γης εφ' ης εαν επιβητε επ' αυτης
ον τροπον ελαλησεν κυριος προς υµας

26

ιδου εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον ευλογιαν και καταραν

27

την ευλογιαν εαν ακουσητε τας εντολας κυριου του θεου υµων ας εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον

28

και τας καταρας εαν µη ακουσητε τας εντολας κυριου του θεου υµων οσας εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον και πλανηθητε απο της οδου ης ενετειλαµην υµιν πορευθεντες λατρε
υειν θεοις ετεροις ους ουκ οιδατε

29

και εσται οταν εισαγαγη σε κυριος ο θεος σου εις την γην εις ην διαβαινεις εκει κληρονοµησαι αυτην και δωσεις την ευλογιαν επ' ορος γαριζιν και την καταραν επ' ορος γαιβ
αλ

30

ουκ ιδου ταυτα περαν του ιορδανου οπισω οδον δυσµων ηλιου εν γη χανααν το κατοικουν επι δυσµων εχοµενον του γολγολ πλησιον της δρυος της υψηλης

31

υµεις γαρ διαβαινετε τον ιορδανην εισελθοντες κληρονοµησαι την γην ην κυριος ο θεος υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασας τας ηµερας και κληρονοµησετε αυτην και κατοικ
ησετε εν αυτη
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32

και φυλαξεσθε του ποιειν παντα τα προσταγµατα αυτου και τας κρισεις ταυτας οσας εγω διδωµι ενωπιον υµων σηµερον

1

και ταυτα τα προσταγµατα και αι κρισεις ας φυλαξετε του ποιειν επι της γης ης κυριος ο θεος των πατερων υµων διδωσιν υµιν εν κληρω πασας τας ηµερας ας υµεις ζητε επι
της γης

2

απωλεια απολειτε παντας τους τοπους εν οις ελατρευσαν εκει τοις θεοις αυτων ους υµεις κληρονοµειτε αυτους επι των ορεων των υψηλων και επι των θινων και υποκατω δε
νδρου δασεος

3

και κατασκαψετε τους βωµους αυτων και συντριψετε τας στηλας αυτων και τα αλση αυτων εκκοψετε και τα γλυπτα των θεων αυτων κατακαυσετε πυρι και απολειται το ον
οµα αυτων εκ του τοπου εκεινου

4

ου ποιησετε ουτως κυριω τω θεω υµων

5

αλλ' η εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος υµων εν µια των φυλων υµων επονοµασαι το ονοµα αυτου εκει επικληθηναι και εκζητησετε και εισελευσεσθε εκει

6

και οισετε εκει τα ολοκαυτωµατα υµων και τα θυσιασµατα υµων και τας απαρχας υµων και τας ευχας υµων και τα εκουσια υµων και τα πρωτοτοκα των βοων υµων και των
προβατων υµων

7

και φαγεσθε εκει εναντιον κυριου του θεου υµων και ευφρανθησεσθε επι πασιν ου αν την χειρα επιβαλητε υµεις και οι οικοι υµων καθοτι ευλογησεν σε κυριος ο θεος σου

8

ου ποιησετε παντα α ηµεις ποιουµεν ωδε σηµερον εκαστος το αρεστον ενωπιον αυτου

9

ου γαρ ηκατε εως του νυν εις την καταπαυσιν και εις την κληρονοµιαν ην κυριος ο θεος υµων διδωσιν υµιν

10

και διαβησεσθε τον ιορδανην και κατοικησετε επι της γης ης κυριος ο θεος υµων κατακληρονοµει υµιν και καταπαυσει υµας απο παντων των εχθρων υµων των κυκλω και κ
ατοικησετε µετα ασφαλειας

11

και εσται ο τοπος ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος υµων επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει εκει οισετε παντα οσα εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον τα ολοκαυτωµατα υµων και τα θ
υσιασµατα υµων και τα επιδεκατα υµων και τας απαρχας των χειρων υµων και τα δοµατα υµων και παν εκλεκτον των δωρων υµων οσα εαν ευξησθε τω θεω υµων

12

και ευφρανθησεσθε εναντιον κυριου του θεου υµων υµεις και οι υιοι υµων και αι θυγατερες υµων οι παιδες υµων και αι παιδισκαι υµων και ο λευιτης ο επι των πυλων υµων
οτι ουκ εστιν αυτω µερις ουδε κληρος µεθ' υµων

13

προσεχε σεαυτω µη ανενεγκης τα ολοκαυτωµατα σου εν παντι τοπω ου εαν ιδης

14

αλλ' η εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτον εν µια των φυλων σου εκει ανοισεις τα ολοκαυτωµατα σου και εκει ποιησεις παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµ
ερον

15

αλλ' η εν παση επιθυµια σου θυσεις και φαγη κρεα κατα την ευλογιαν κυριου του θεου σου ην εδωκεν σοι εν παση πολει ο ακαθαρτος εν σοι και ο καθαρος επι το αυτο φαγετ
αι αυτο ως δορκαδα η ελαφον

16

πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την γην εκχεειτε αυτο ως υδωρ

17

ου δυνηση φαγειν εν ταις πολεσιν σου το επιδεκατον του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοων σου και των προβατων σου και πασας ευχα
ς οσας αν ευξησθε και τας οµολογιας υµων και τας απαρχας των χειρων υµων

18

αλλ' η εναντιον κυριου του θεου σου φαγη αυτα εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτω συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου και ο
προσηλυτος ο εν ταις πολεσιν υµων και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου επι παντα ου αν επιβαλης την χειρα σου

19

προσεχε σεαυτω µη εγκαταλιπης τον λευιτην παντα τον χρονον οσον εαν ζης επι της γης

20

εαν δε εµπλατυνη κυριος ο θεος σου τα ορια σου καθαπερ ελαλησεν σοι και ερεις φαγοµαι κρεα εαν επιθυµηση η ψυχη σου ωστε φαγειν κρεα εν παση επιθυµια της ψυχης σο
υ φαγη κρεα

21

εαν δε µακροτερον απεχη σου ο τοπος ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει και θυσεις απο των βοων σου και απο των προβατων σου ων αν δ
ω ο θεος σοι ον τροπον ενετειλαµην σοι και φαγη εν ταις πολεσιν σου κατα την επιθυµιαν της ψυχης σου

22

ως εσθεται η δορκας και η ελαφος ουτως φαγη αυτο ο ακαθαρτος εν σοι και ο καθαρος ωσαυτως εδεται

23

προσεχε ισχυρως του µη φαγειν αιµα οτι το αιµα αυτου ψυχη ου βρωθησεται η ψυχη µετα των κρεων
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24

ου φαγεσθε επι την γην εκχεειτε αυτο ως υδωρ

25

ου φαγη αυτο ινα ευ σοι γενηται και τοις υιοις σου µετα σε εαν ποιησης το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του θεου σου

26

πλην τα αγια σου εαν γενηται σοι και τας ευχας σου λαβων ηξεις εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει

27

και ποιησεις τα ολοκαυτωµατα σου τα κρεα ανοισεις επι το θυσιαστηριον κυριου του θεου σου το δε αιµα των θυσιων σου προσχεεις προς την βασιν του θυσιαστηριου κυριο
υ του θεου σου τα δε κρεα φαγη

28

φυλασσου και ακουε και ποιησεις παντας τους λογους ους εγω εντελλοµαι σοι ινα ευ σοι γενηται και τοις υιοις σου δι' αιωνος εαν ποιησης το καλον και το αρεστον εναντιον
κυριου του θεου σου

29

εαν δε εξολεθρευση κυριος ο θεος σου τα εθνη εις ους συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι την γην αυτων απο προσωπου σου και κατακληρονοµησης αυτους και κατοικησης εν
τη γη αυτων

30

προσεχε σεαυτω µη εκζητησης επακολουθησαι αυτοις µετα το εξολεθρευθηναι αυτους απο προσωπου σου ου µη εκζητησης τους θεους αυτων λεγων πως ποιουσιν τα εθνη τα
υτα τοις θεοις αυτων ποιησω καγω

31

ου ποιησεις ουτως κυριω τω θεω σου τα γαρ βδελυγµατα α κυριος εµισησεν εποιησαν τοις θεοις αυτων οτι τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων κατακαιουσιν εν πυρι
τοις θεοις αυτων

1

παν ρηµα ο εγω εντελλοµαι σοι σηµερον τουτο φυλαξη ποιειν ου προσθησεις επ' αυτο ουδε αφελεις απ' αυτου

2

εαν δε αναστη εν σοι προφητης η ενυπνιαζοµενος ενυπνιον και δω σοι σηµειον η τερας

3

και ελθη το σηµειον η το τερας ο ελαλησεν προς σε λεγων πορευθωµεν και λατρευσωµεν θεοις ετεροις ους ουκ οιδατε

4

ουκ ακουσεσθε των λογων του προφητου εκεινου η του ενυπνιαζοµενου το ενυπνιον εκεινο οτι πειραζει κυριος ο θεος υµας ειδεναι ει αγαπατε κυριον τον θεον υµων εξ ολης τ
ης καρδιας υµων και εξ ολης της ψυχης υµων

5

οπισω κυριου του θεου υµων πορευεσθε και αυτον φοβηθησεσθε και τας εντολας αυτου φυλαξεσθε και της φωνης αυτου ακουσεσθε και αυτω προστεθησεσθε

6

και ο προφητης εκεινος η ο το ενυπνιον ενυπνιαζοµενος εκεινος αποθανειται ελαλησεν γαρ πλανησαι σε απο κυριου του θεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου του λυτ
ρωσαµενου σε εκ της δουλειας εξωσαι σε εκ της οδου ης ενετειλατο σοι κυριος ο θεος σου πορευεσθαι εν αυτη και αφανιεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

7

εαν δε παρακαλεση σε ο αδελφος σου εκ πατρος σου η εκ µητρος σου η ο υιος σου η η θυγατηρ σου η η γυνη η εν κολπω σου η ο φιλος ο ισος της ψυχης σου λαθρα λεγων βα
δισωµεν και λατρευσωµεν θεοις ετεροις ους ουκ ηδεις συ και οι πατερες σου

8

απο των θεων των εθνων των περικυκλω υµων των εγγιζοντων σοι η των µακραν απο σου απ' ακρου της γης εως ακρου της γης

9

ου συνθελησεις αυτω και ουκ εισακουση αυτου και ου φεισεται ο οφθαλµος σου επ' αυτω ουκ επιποθησεις επ' αυτω ουδ' ου µη σκεπασης αυτον

10

αναγγελλων αναγγελεις περι αυτου αι χειρες σου εσονται επ' αυτον εν πρωτοις αποκτειναι αυτον και αι χειρες παντος του λαου επ' εσχατω

11

και λιθοβολησουσιν αυτον εν λιθοις και αποθανειται οτι εζητησεν αποστησαι σε απο κυριου του θεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας

12

και πας ισραηλ ακουσας φοβηθησεται και ου προσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρηµα το πονηρον τουτο εν υµιν

13

εαν δε ακουσης εν µια των πολεων σου ων κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι κατοικειν σε εκει λεγοντων

14

εξηλθοσαν ανδρες παρανοµοι εξ υµων και απεστησαν παντας τους κατοικουντας την πολιν αυτων λεγοντες πορευθωµεν και λατρευσωµεν θεοις ετεροις ους ουκ ηδειτε

15

και ερωτησεις και εραυνησεις σφοδρα και ιδου αληθης σαφως ο λογος γεγενηται το βδελυγµα τουτο εν υµιν

16

αναιρων ανελεις παντας τους κατοικουντας εν τη πολει εκεινη εν φονω µαχαιρας αναθεµατι αναθεµατιειτε αυτην και παντα τα εν αυτη

17

και παντα τα σκυλα αυτης συναξεις εις τας διοδους αυτης και εµπρησεις την πολιν εν πυρι και παντα τα σκυλα αυτης πανδηµει εναντιον κυριου του θεου σου και εσται αοικ
ητος εις τον αιωνα ουκ ανοικοδοµηθησεται ετι

18

ου προσκολληθησεται εν τη χειρι σου ουδεν απο του αναθεµατος ινα αποστραφη κυριος απο θυµου της οργης αυτου και δωσει σοι ελεος και ελεησει σε και πληθυνει σε ον τρ
οπον ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν σου
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19

εαν ακουσης της φωνης κυριου του θεου σου φυλασσειν πασας τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ποιειν το καλον και το αρεστον εναντιον κυριου του θεου
σου

1

υιοι εστε κυριου του θεου υµων ου φοιβησετε ουκ επιθησετε φαλακρωµα ανα µεσον των οφθαλµων υµων επι νεκρω

2

οτι λαος αγιος ει κυριω τω θεω σου και σε εξελεξατο κυριος ο θεος σου γενεσθαι σε αυτω λαον περιουσιον απο παντων των εθνων των επι προσωπου της γης

3

ου φαγεσθε παν βδελυγµα

4

ταυτα τα κτηνη α φαγεσθε µοσχον εκ βοων και αµνον εκ προβατων και χιµαρον εξ αιγων

5

ελαφον και δορκαδα και βουβαλον και τραγελαφον και πυγαργον ορυγα και καµηλοπαρδαλιν

6

παν κτηνος διχηλουν οπλην και ονυχιστηρας ονυχιζον δυο χηλων και αναγον µηρυκισµον εν τοις κτηνεσιν ταυτα φαγεσθε

7

και ταυτα ου φαγεσθε απο των αναγοντων µηρυκισµον και απο των διχηλουντων τας οπλας και ονυχιζοντων ονυχιστηρας τον καµηλον και δασυποδα και χοιρογρυλλιον οτι α
ναγουσιν µηρυκισµον και οπλην ου διχηλουσιν ακαθαρτα ταυτα υµιν εστιν

8

και τον υν οτι διχηλει οπλην τουτο και ονυχιζει ονυχας οπλης και τουτο µηρυκισµον ου µαρυκαται ακαθαρτον τουτο υµιν απο των κρεων αυτων ου φαγεσθε και των θνησιµα
ιων αυτων ουχ αψεσθε

9

και ταυτα φαγεσθε απο παντων των εν τοις υδασιν παντα οσα εστιν εν αυτοις πτερυγια και λεπιδες φαγεσθε

10

και παντα οσα ουκ εστιν αυτοις πτερυγια και λεπιδες ου φαγεσθε ακαθαρτα υµιν εστιν

11

παν ορνεον καθαρον φαγεσθε

12

και ταυτα ου φαγεσθε απ' αυτων τον αετον και τον γρυπα και τον αλιαιετον

13

και τον γυπα και τον ικτινα και τα οµοια αυτω

14

και παντα κορακα και τα οµοια αυτω

15

και στρουθον και γλαυκα και λαρον

16

και ερωδιον και κυκνον και ιβιν

17

και καταρακτην και ιερακα και τα οµοια αυτω και εποπα και νυκτικορακα

18

και πελεκανα και χαραδριον και τα οµοια αυτω και πορφυριωνα και νυκτεριδα

19

παντα τα ερπετα των πετεινων ακαθαρτα ταυτα εστιν υµιν ου φαγεσθε απ' αυτων

20

παν πετεινον καθαρον φαγεσθε

21

παν θνησιµαιον ου φαγεσθε τω παροικω τω εν ταις πολεσιν σου δοθησεται και φαγεται η αποδωση τω αλλοτριω οτι λαος αγιος ει κυριω τω θεω σου ουχ εψησεις αρνα εν γαλ
ακτι µητρος αυτου

22

δεκατην αποδεκατωσεις παντος γενηµατος του σπερµατος σου το γενηµα του αγρου σου ενιαυτον κατ' ενιαυτον

23

και φαγη αυτο εναντι κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει οισετε τα επιδεκατα του σιτου σου και του οινου σ
ου και του ελαιου σου τα πρωτοτοκα των βοων σου και των προβατων σου ινα µαθης φοβεισθαι κυριον τον θεον σου πασας τας ηµερας

24

εαν δε µακραν γενηται απο σου η οδος και µη δυνη αναφερειν αυτα οτι µακραν απο σου ο τοπος ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει οτι ευλο
γησει σε κυριος ο θεος σου

25

και αποδωση αυτα αργυριου και ληµψη το αργυριον εν ταις χερσιν σου και πορευση εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτον

26

και δωσεις το αργυριον επι παντος ου εαν επιθυµη η ψυχη σου επι βουσι η επι προβατοις επι οινω η επι σικερα η επι παντος ου εαν επιθυµη η ψυχη σου και φαγη εκει εναντιο
ν κυριου του θεου σου και ευφρανθηση συ και ο οικος σου

27

και ο λευιτης ο εν ταις πολεσιν σου οτι ουκ εστιν αυτω µερις ουδε κληρος µετα σου

28

µετα τρια ετη εξοισεις παν το επιδεκατον των γενηµατων σου εν τω ενιαυτω εκεινω θησεις αυτο εν ταις πολεσιν σου
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29

και ελευσεται ο λευιτης οτι ουκ εστιν αυτω µερις ουδε κληρος µετα σου και ο προσηλυτος και ο ορφανος και η χηρα η εν ταις πολεσιν σου και φαγονται και εµπλησθησονται
ινα ευλογηση σε κυριος ο θεος σου εν πασιν τοις εργοις οις εαν ποιης

1

δι' επτα ετων ποιησεις αφεσιν

2

και ουτως το προσταγµα της αφεσεως αφησεις παν χρεος ιδιον ο οφειλει σοι ο πλησιον και τον αδελφον σου ουκ απαιτησεις οτι επικεκληται αφεσις κυριω τω θεω σου

3

τον αλλοτριον απαιτησεις οσα εαν η σοι παρ' αυτω του αδελφου σου αφεσιν ποιησεις του χρεους σου

4

οτι ουκ εσται εν σοι ενδεης οτι ευλογων ευλογησει σε κυριος ο θεος σου εν τη γη η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω κατακληρονοµησαι αυτην

5

εαν δε ακοη εισακουσητε της φωνης κυριου του θεου υµων φυλασσειν και ποιειν πασας τας εντολας ταυτας οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον

6

οτι κυριος ο θεος σου ευλογησεν σε ον τροπον ελαλησεν σοι και δανιεις εθνεσιν πολλοις συ δε ου δανιη και αρξεις συ εθνων πολλων σου δε ουκ αρξουσιν

7

εαν δε γενηται εν σοι ενδεης των αδελφων σου εν µια των πολεων σου εν τη γη η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι ουκ αποστερξεις την καρδιαν σου ουδ' ου µη συσφιγξης την χ
ειρα σου απο του αδελφου σου του επιδεοµενου

8

ανοιγων ανοιξεις τας χειρας σου αυτω δανειον δανιεις αυτω οσον επιδεεται καθ' οσον ενδεειται

9

προσεχε σεαυτω µη γενηται ρηµα κρυπτον εν τη καρδια σου ανοµηµα λεγων εγγιζει το ετος το εβδοµον ετος της αφεσεως και πονηρευσηται ο οφθαλµος σου τω αδελφω σου
τω επιδεοµενω και ου δωσεις αυτω και βοησεται κατα σου προς κυριον και εσται εν σοι αµαρτια µεγαλη

10

διδους δωσεις αυτω και δανειον δανιεις αυτω οσον επιδεεται και ου λυπηθηση τη καρδια σου διδοντος σου αυτω οτι δια το ρηµα τουτο ευλογησει σε κυριος ο θεος σου εν πα
σιν τοις εργοις και εν πασιν ου αν επιβαλης την χειρα σου

11

ου γαρ µη εκλιπη ενδεης απο της γης δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο λεγων ανοιγων ανοιξεις τας χειρας σου τω αδελφω σου τω πενητι και τω επιδεοµεν
ω τω επι της γης σου

12

εαν δε πραθη σοι ο αδελφος σου ο εβραιος η η εβραια δουλευσει σοι εξ ετη και τω εβδοµω εξαποστελεις αυτον ελευθερον απο σου

13

οταν δε εξαποστελλης αυτον ελευθερον απο σου ουκ εξαποστελεις αυτον κενον

14

εφοδιον εφοδιασεις αυτον απο των προβατων σου και απο του σιτου σου και απο της ληνου σου καθα ευλογησεν σε κυριος ο θεος σου δωσεις αυτω

15

και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτου και ελυτρωσατο σε κυριος ο θεος σου εκειθεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο

16

εαν δε λεγη προς σε ουκ εξελευσοµαι απο σου οτι ηγαπηκεν σε και την οικιαν σου οτι ευ αυτω εστιν παρα σοι

17

και ληµψη το οπητιον και τρυπησεις το ωτιον αυτου προς την θυραν και εσται σοι οικετης εις τον αιωνα και την παιδισκην σου ποιησεις ωσαυτως

18

ου σκληρον εσται εναντιον σου εξαποστελλοµενων αυτων ελευθερων απο σου οτι εφετιον µισθον του µισθωτου εδουλευσεν σοι εξ ετη και ευλογησει σε κυριος ο θεος σου εν π
ασιν οις εαν ποιης

19

παν πρωτοτοκον ο εαν τεχθη εν τοις βουσιν σου και εν τοις προβατοις σου τα αρσενικα αγιασεις κυριω τω θεω σου ουκ εργα εν τω πρωτοτοκω µοσχω σου και ου µη κειρης τ
ο πρωτοτοκον των προβατων σου

20

εναντι κυριου φαγη αυτο ενιαυτον εξ ενιαυτου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου συ και ο οικος σου

21

εαν δε η εν αυτω µωµος χωλον η τυφλον η και πας µωµος πονηρος ου θυσεις αυτο κυριω τω θεω σου

22

εν ταις πολεσιν σου φαγη αυτο ο ακαθαρτος εν σοι και ο καθαρος ωσαυτως εδεται ως δορκαδα η ελαφον

23

πλην το αιµα ου φαγεσθε επι την γην εκχεεις αυτο ως υδωρ

1

φυλαξαι τον µηνα των νεων και ποιησεις το πασχα κυριω τω θεω σου οτι εν τω µηνι των νεων εξηλθες εξ αιγυπτου νυκτος

2

και θυσεις το πασχα κυριω τω θεω σου προβατα και βοας εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτον επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει

3

ου φαγη επ' αυτου ζυµην επτα ηµερας φαγη επ' αυτου αζυµα αρτον κακωσεως οτι εν σπουδη εξηλθετε εξ αιγυπτου ινα µνησθητε την ηµεραν της εξοδιας υµων εκ γης αιγυπτ
ου πασας τας ηµερας της ζωης υµων

4

ουκ οφθησεται σοι ζυµη εν πασι τοις οριοις σου επτα ηµερας και ου κοιµηθησεται απο των κρεων ων εαν θυσης το εσπερας τη ηµερα τη πρωτη εις το πρωι
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5

ου δυνηση θυσαι το πασχα εν ουδεµια των πολεων σου ων κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

6

αλλ' η εις τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει θυσεις το πασχα εσπερας προς δυσµας ηλιου εν τω καιρω ω εξηλθες εξ αιγυπτου

7

και εψησεις και οπτησεις και φαγη εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτον και αποστραφηση το πρωι και απελευση εις τους οικους σου

8

εξ ηµερας φαγη αζυµα και τη ηµερα τη εβδοµη εξοδιον εορτη κυριω τω θεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον πλην οσα ποιηθησεται ψυχη

9

επτα εβδοµαδας ολοκληρους εξαριθµησεις σεαυτω αρξαµενου σου δρεπανον επ' αµητον αρξη εξαριθµησαι επτα εβδοµαδας

10

και ποιησεις εορτην εβδοµαδων κυριω τω θεω σου καθοτι η χειρ σου ισχυει οσα αν δω σοι καθοτι ηυλογησεν σε κυριος ο θεος σου

11

και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου και ο λευιτης ο εν ταις πολεσιν σου και ο προσηλυτος και
ο ορφανος και η χηρα η εν υµιν εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει

12

και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτω και φυλαξη και ποιησεις τας εντολας ταυτας

13

εορτην σκηνων ποιησεις σεαυτω επτα ηµερας εν τω συναγαγειν σε εκ του αλωνος σου και απο της ληνου σου

14

και ευφρανθηση εν τη εορτη σου συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου και ο λευιτης και ο προσηλυτος και ο ορφανος και η χηρα η ουσα εν ται
ς πολεσιν σου

15

επτα ηµερας εορτασεις κυριω τω θεω σου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτω εαν δε ευλογηση σε κυριος ο θεος σου εν πασιν τοις γενηµασιν σου και εν παν
τι εργω των χειρων σου και εση ευφραινοµενος

16

τρεις καιρους του ενιαυτου οφθησεται παν αρσενικον σου εναντιον κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω εαν εκλεξηται αυτον κυριος εν τη εορτη των αζυµων και εν τη εορτη τ
ων εβδοµαδων και εν τη εορτη της σκηνοπηγιας ουκ οφθηση ενωπιον κυριου του θεου σου κενος

17

εκαστος κατα δυναµιν των χειρων υµων κατα την ευλογιαν κυριου του θεου σου ην εδωκεν σοι

18

κριτας και γραµµατοεισαγωγεις καταστησεις σεαυτω εν πασαις ταις πολεσιν σου αις κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι κατα φυλας και κρινουσιν τον λαον κρισιν δικαιαν

19

ουκ εκκλινουσιν κρισιν ουκ επιγνωσονται προσωπον ουδε ληµψονται δωρον τα γαρ δωρα εκτυφλοι οφθαλµους σοφων και εξαιρει λογους δικαιων

20

δικαιως το δικαιον διωξη ινα ζητε και εισελθοντες κληρονοµησητε την γην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

21

ου φυτευσεις σεαυτω αλσος παν ξυλον παρα το θυσιαστηριον κυριου του θεου σου ο ποιησεις σεαυτω

22

ου στησεις σεαυτω στηλην α εµισησεν κυριος ο θεος σου

1

ου θυσεις κυριω τω θεω σου µοσχον η προβατον εν ω εστιν εν αυτω µωµος παν ρηµα πονηρον οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν

2

εαν δε ευρεθη εν σοι εν µια των πολεων σου ων κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι ανηρ η γυνη οστις ποιησει το πονηρον εναντιον κυριου του θεου σου παρελθειν την διαθηκην α
υτου

3

και ελθοντες λατρευσωσιν θεοις ετεροις και προσκυνησωσιν αυτοις τω ηλιω η τη σεληνη η παντι των εκ του κοσµου του ουρανου α ου προσεταξεν

4

και αναγγελη σοι και εκζητησεις σφοδρα και ιδου αληθως γεγονεν το ρηµα γεγενηται το βδελυγµα τουτο εν ισραηλ

5

και εξαξεις τον ανθρωπον εκεινον η την γυναικα εκεινην και λιθοβολησετε αυτους εν λιθοις και τελευτησουσιν

6

επι δυσιν µαρτυσιν η επι τρισιν µαρτυσιν αποθανειται ο αποθνησκων ουκ αποθανειται εφ' ενι µαρτυρι

7

και η χειρ των µαρτυρων εσται επ' αυτω εν πρωτοις θανατωσαι αυτον και η χειρ παντος του λαου επ' εσχατων και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

8

εαν δε αδυνατηση απο σου ρηµα εν κρισει ανα µεσον αιµα αιµατος και ανα µεσον κρισις κρισεως και ανα µεσον αφη αφης και ανα µεσον αντιλογια αντιλογιας ρηµατα κρισε
ως εν ταις πολεσιν υµων και αναστας αναβηση εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει

9

και ελευση προς τους ιερεις τους λευιτας και προς τον κριτην ος αν γενηται εν ταις ηµεραις εκειναις και εκζητησαντες αναγγελουσιν σοι την κρισιν

10

και ποιησεις κατα το πραγµα ο εαν αναγγειλωσιν σοι εκ του τοπου ου αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει και φυλαξη σφοδρα ποιησαι κατα παν
τα οσα εαν νοµοθετηθη σοι

11

κατα τον νοµον και κατα την κρισιν ην αν ειπωσιν σοι ποιησεις ουκ εκκλινεις απο του ρηµατος ου εαν αναγγειλωσιν σοι δεξια ουδε αριστερα
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12

και ο ανθρωπος ος αν ποιηση εν υπερηφανια του µη υπακουσαι του ιερεως του παρεστηκοτος λειτουργειν επι τω ονοµατι κυριου του θεου σου η του κριτου ος αν η εν ταις η
µεραις εκειναις και αποθανειται ο ανθρωπος εκεινος και εξαρεις τον πονηρον εξ ισραηλ

13

και πας ο λαος ακουσας φοβηθησεται και ουκ ασεβησει ετι

14

εαν δε εισελθης εις την γην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω και κληρονοµησης αυτην και κατοικησης επ' αυτης και ειπης καταστησω επ' εµαυτον αρχοντα καθα
και τα λοιπα εθνη τα κυκλω µου

15

καθιστων καταστησεις επι σεαυτον αρχοντα ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος σου αυτον εκ των αδελφων σου καταστησεις επι σεαυτον αρχοντα ου δυνηση καταστησαι επι σεα
υτον ανθρωπον αλλοτριον οτι ουκ αδελφος σου εστιν

16

διοτι ου πληθυνει εαυτω ιππον ουδε µη αποστρεψη τον λαον εις αιγυπτον οπως πληθυνη εαυτω ιππον ο δε κυριος ειπεν ου προσθησετε αποστρεψαι τη οδω ταυτη ετι

17

και ου πληθυνει εαυτω γυναικας ουδε µεταστησεται αυτου η καρδια και αργυριον και χρυσιον ου πληθυνει εαυτω σφοδρα

18

και εσται οταν καθιση επι της αρχης αυτου και γραψει εαυτω το δευτερονοµιον τουτο εις βιβλιον παρα των ιερεων των λευιτων

19

και εσται µετ' αυτου και αναγνωσεται εν αυτω πασας τας ηµερας της ζωης αυτου ινα µαθη φοβεισθαι κυριον τον θεον αυτου φυλασσεσθαι πασας τας εντολας ταυτας και τα
δικαιωµατα ταυτα ποιειν

20

ινα µη υψωθη η καρδια αυτου απο των αδελφων αυτου ινα µη παραβη απο των εντολων δεξια η αριστερα οπως αν µακροχρονιση επι της αρχης αυτου αυτος και οι υιοι αυτο
υ εν τοις υιοις ισραηλ

1

ουκ εσται τοις ιερευσιν τοις λευιταις ολη φυλη λευι µερις ουδε κληρος µετα ισραηλ καρπωµατα κυριου ο κληρος αυτων φαγονται αυτα

2

κληρος δε ουκ εσται αυτοις εν τοις αδελφοις αυτων κυριος αυτος κληρος αυτου καθοτι ειπεν αυτω

3

και αυτη η κρισις των ιερεων τα παρα του λαου παρα των θυοντων τα θυµατα εαν τε µοσχον εαν τε προβατον και δωσει τω ιερει τον βραχιονα και τα σιαγονια και το ενυστρ
ον

4

και τας απαρχας του σιτου σου και του οινου σου και του ελαιου σου και την απαρχην των κουρων των προβατων σου δωσεις αυτω

5

οτι αυτον εξελεξατο κυριος ο θεος σου εκ πασων των φυλων σου παρεσταναι εναντι κυριου του θεου σου λειτουργειν και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου αυτος και οι υιοι αυτ
ου εν τοις υιοις ισραηλ

6

εαν δε παραγενηται ο λευιτης εκ µιας των πολεων υµων εκ παντων των υιων ισραηλ ου αυτος παροικει καθοτι επιθυµει η ψυχη αυτου εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος

7

και λειτουργησει τω ονοµατι κυριου του θεου αυτου ωσπερ παντες οι αδελφοι αυτου οι λευιται οι παρεστηκοτες εκει εναντι κυριου

8

µεριδα µεµερισµενην φαγεται πλην της πρασεως της κατα πατριαν

9

εαν δε εισελθης εις την γην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι ου µαθηση ποιειν κατα τα βδελυγµατα των εθνων εκεινων

10

ουχ ευρεθησεται εν σοι περικαθαιρων τον υιον αυτου η την θυγατερα αυτου εν πυρι µαντευοµενος µαντειαν κληδονιζοµενος και οιωνιζοµενος φαρµακος

11

επαειδων επαοιδην εγγαστριµυθος και τερατοσκοπος επερωτων τους νεκρους

12

εστιν γαρ βδελυγµα κυριω τω θεω σου πας ποιων ταυτα ενεκεν γαρ των βδελυγµατων τουτων κυριος εξολεθρευσει αυτους απο σου

13

τελειος εση εναντιον κυριου του θεου σου

14

τα γαρ εθνη ταυτα ους συ κατακληρονοµεις αυτους ουτοι κληδονων και µαντειων ακουσονται σοι δε ουχ ουτως εδωκεν κυριος ο θεος σου

15

προφητην εκ των αδελφων σου ως εµε αναστησει σοι κυριος ο θεος σου αυτου ακουσεσθε

16

κατα παντα οσα ητησω παρα κυριου του θεου σου εν χωρηβ τη ηµερα της εκκλησιας λεγοντες ου προσθησοµεν ακουσαι την φωνην κυριου του θεου ηµων και το πυρ το µεγα
τουτο ουκ οψοµεθα ετι ουδε µη αποθανωµεν

17

και ειπεν κυριος προς µε ορθως παντα οσα ελαλησαν

18

προφητην αναστησω αυτοις εκ των αδελφων αυτων ωσπερ σε και δωσω το ρηµα µου εν τω στοµατι αυτου και λαλησει αυτοις καθοτι αν εντειλωµαι αυτω

19

και ο ανθρωπος ος εαν µη ακουση οσα εαν λαληση ο προφητης επι τω ονοµατι µου εγω εκδικησω εξ αυτου
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20

πλην ο προφητης ος αν ασεβηση λαλησαι επι τω ονοµατι µου ρηµα ο ου προσεταξα λαλησαι και ος αν λαληση επ' ονοµατι θεων ετερων αποθανειται ο προφητης εκεινος

21

εαν δε ειπης εν τη καρδια σου πως γνωσοµεθα το ρηµα ο ουκ ελαλησεν κυριος

22

οσα εαν λαληση ο προφητης επι τω ονοµατι κυριου και µη γενηται το ρηµα και µη συµβη τουτο το ρηµα ο ουκ ελαλησεν κυριος εν ασεβεια ελαλησεν ο προφητης εκεινος ουκ
αφεξεσθε αυτου

1

εαν δε αφανιση κυριος ο θεος σου τα εθνη α ο θεος σου διδωσιν σοι την γην αυτων και κατακληρονοµησητε αυτους και κατοικησητε εν ταις πολεσιν αυτων και εν τοις οικοις
αυτων

2

τρεις πολεις διαστελεις σεαυτω εν µεσω της γης σου ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

3

στοχασαι σοι την οδον και τριµεριεις τα ορια της γης σου ην καταµεριζει σοι κυριος ο θεος σου και εσται καταφυγη εκει παντι φονευτη

4

τουτο δε εσται το προσταγµα του φονευτου ος αν φυγη εκει και ζησεται ος αν παταξη τον πλησιον αυτου ακουσιως και ουτος ου µισων αυτον προ της εχθες και προ της τριτη
ς

5

και ος αν εισελθη µετα του πλησιον εις τον δρυµον συναγαγειν ξυλα και εκκρουσθη η χειρ αυτου τη αξινη κοπτοντος το ξυλον και εκπεσον το σιδηριον απο του ξυλου τυχη το
υ πλησιον και αποθανη ουτος καταφευξεται εις µιαν των πολεων τουτων και ζησεται

6

ινα µη διωξας ο αγχιστευων του αιµατος οπισω του φονευσαντος οτι παρατεθερµανται τη καρδια και καταλαβη αυτον εαν µακροτερα η η οδος και παταξη αυτου την ψυχην
και αποθανη και τουτω ουκ εστιν κρισις θανατου οτι ου µισων ην αυτον προ της εχθες και προ της τριτης

7

δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι το ρηµα τουτο λεγων τρεις πολεις διαστελεις σεαυτω

8

εαν δε εµπλατυνη κυριος ο θεος σου τα ορια σου ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου και δω σοι κυριος πασαν την γην ην ειπεν δουναι τοις πατρασιν σου

9

εαν ακουσης ποιειν πασας τας εντολας ταυτας ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαις ταις οδοις αυτου πασας τας ηµερας και προ
σθησεις σεαυτω ετι τρεις πολεις προς τας τρεις ταυτας

10

και ουκ εκχυθησεται αιµα αναιτιον εν τη γη σου η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω και ουκ εσται εν σοι αιµατι ενοχος

11

εαν δε γενηται ανθρωπος µισων τον πλησιον και ενεδρευση αυτον και επαναστη επ' αυτον και παταξη αυτου ψυχην και απεθανη και φυγη εις µιαν των πολεων τουτων

12

και αποστελουσιν η γερουσια της πολεως αυτου και ληµψονται αυτον εκειθεν και παραδωσουσιν αυτον εις χειρας τω αγχιστευοντι του αιµατος και αποθανειται

13

ου φεισεται ο οφθαλµος σου επ' αυτω και καθαριεις το αιµα το αναιτιον εξ ισραηλ και ευ σοι εσται

14

ου µετακινησεις ορια του πλησιον σου α εστησαν οι πατερες σου εν τη κληρονοµια σου η κατεκληρονοµηθης εν τη γη η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω

15

ουκ εµµενει µαρτυς εις µαρτυρησαι κατα ανθρωπου κατα πασαν αδικιαν και κατα παν αµαρτηµα και κατα πασαν αµαρτιαν ην αν αµαρτη επι στοµατος δυο µαρτυρων και ε
πι στοµατος τριων µαρτυρων σταθησεται παν ρηµα

16

εαν δε καταστη µαρτυς αδικος κατα ανθρωπου καταλεγων αυτου ασεβειαν

17

και στησονται οι δυο ανθρωποι οις εστιν αυτοις η αντιλογια εναντι κυριου και εναντι των ιερεων και εναντι των κριτων οι εαν ωσιν εν ταις ηµεραις εκειναις

18

και εξετασωσιν οι κριται ακριβως και ιδου µαρτυς αδικος εµαρτυρησεν αδικα αντεστη κατα του αδελφου αυτου

19

και ποιησετε αυτω ον τροπον επονηρευσατο ποιησαι κατα του αδελφου αυτου και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

20

και οι επιλοιποι ακουσαντες φοβηθησονται και ου προσθησουσιν ετι ποιησαι κατα το ρηµα το πονηρον τουτο εν υµιν

21

ου φεισεται ο οφθαλµος σου επ' αυτω ψυχην αντι ψυχης οφθαλµον αντι οφθαλµου οδοντα αντι οδοντος χειρα αντι χειρος ποδα αντι ποδος

1

εαν δε εξελθης εις πολεµον επι τους εχθρους σου και ιδης ιππον και αναβατην και λαον πλειονα σου ου φοβηθηση απ' αυτων οτι κυριος ο θεος σου µετα σου ο αναβιβασας σε
εκ γης αιγυπτου

2

και εσται οταν εγγισης τω πολεµω και προσεγγισας ο ιερευς λαλησει τω λαω

3

και ερει προς αυτους ακουε ισραηλ υµεις προσπορευεσθε σηµερον εις πολεµον επι τους εχθρους υµων µη εκλυεσθω η καρδια υµων µη φοβεισθε µηδε θραυεσθε µηδε εκκλινη
τε απο προσωπου αυτων
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4

οτι κυριος ο θεος υµων ο προπορευοµενος µεθ' υµων συνεκπολεµησαι υµιν τους εχθρους υµων διασωσαι υµας

5

και λαλησουσιν οι γραµµατεις προς τον λαον λεγοντες τις ο ανθρωπος ο οικοδοµησας οικιαν καινην και ουκ ενεκαινισεν αυτην πορευεσθω και αποστραφητω εις την οικιαν α
υτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωπος ετερος εγκαινιει αυτην

6

και τις ο ανθρωπος οστις εφυτευσεν αµπελωνα και ουκ ευφρανθη εξ αυτου πορευεσθω και αποστραφητω εις την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωπος ετερο
ς ευφρανθησεται εξ αυτου

7

και τις ο ανθρωπος οστις µεµνηστευται γυναικα και ουκ ελαβεν αυτην πορευεσθω και αποστραφητω εις την οικιαν αυτου µη αποθανη εν τω πολεµω και ανθρωπος ετερος λη
µψεται αυτην

8

και προσθησουσιν οι γραµµατεις λαλησαι προς τον λαον και ερουσιν τις ο ανθρωπος ο φοβουµενος και δειλος τη καρδια πορευεσθω και αποστραφητω εις την οικιαν αυτου ιν
α µη δειλιανη την καρδιαν του αδελφου αυτου ωσπερ η αυτου

9

και εσται οταν παυσωνται οι γραµµατεις λαλουντες προς τον λαον και καταστησουσιν αρχοντας της στρατιας προηγουµενους του λαου

10

εαν δε προσελθης προς πολιν εκπολεµησαι αυτην και εκκαλεση αυτους µετ' ειρηνης

11

εαν µεν ειρηνικα αποκριθωσιν σοι και ανοιξωσιν σοι εσται πας ο λαος οι ευρεθεντες εν αυτη εσονται σοι φορολογητοι και υπηκοοι σου

12

εαν δε µη υπακουσωσιν σοι και ποιησωσιν προς σε πολεµον περικαθιεις αυτην

13

και παραδωσει αυτην κυριος ο θεος σου εις τας χειρας σου και παταξεις παν αρσενικον αυτης εν φονω µαχαιρας

14

πλην των γυναικων και της αποσκευης και παντα τα κτηνη και παντα οσα αν υπαρχη εν τη πολει και πασαν την απαρτιαν προνοµευσεις σεαυτω και φαγη πασαν την προνοµ
ην των εχθρων σου ων κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

15

ουτως ποιησεις πασας τας πολεις τας µακραν ουσας απο σου σφοδρα αι ουχι εκ των πολεων των εθνων τουτων

16

ιδου δε απο των πολεων των εθνων τουτων ων κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι κληρονοµειν την γην αυτων ου ζωγρησετε απ' αυτων παν εµπνεον

17

αλλ' η αναθεµατι αναθεµατιειτε αυτους τον χετταιον και αµορραιον και χαναναιον και φερεζαιον και ευαιον και ιεβουσαιον και γεργεσαιον ον τροπον ενετειλατο σοι κυριος ο
θεος σου

18

ινα µη διδαξωσιν υµας ποιειν παντα τα βδελυγµατα αυτων οσα εποιησαν τοις θεοις αυτων και αµαρτησεσθε εναντιον κυριου του θεου υµων

19

εαν δε περικαθισης περι πολιν ηµερας πλειους εκπολεµησαι αυτην εις καταληµψιν αυτης ουχι εξολεθρευσεις τα δενδρα αυτης επιβαλειν επ' αυτα σιδηρον αλλ' η απ' αυτου φ
αγη αυτο δε ουκ εκκοψεις µη ανθρωπος το ξυλον το εν τω αγρω εισελθειν απο προσωπου σου εις τον χαρακα

20

αλλα ξυλον ο επιστασαι οτι ου καρποβρωτον εστιν τουτο εξολεθρευσεις και εκκοψεις και οικοδοµησεις χαρακωσιν επι την πολιν ητις ποιει προς σε τον πολεµον εως αν παραδ
οθη

1

εαν δε ευρεθη τραυµατιας εν τη γη η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι κληρονοµησαι πεπτωκως εν τω πεδιω και ουκ οιδασιν τον παταξαντα

2

εξελευσεται η γερουσια σου και οι κριται σου και εκµετρησουσιν επι τας πολεις τας κυκλω του τραυµατιου

3

και εσται η πολις η εγγιζουσα τω τραυµατια και ληµψεται η γερουσια της πολεως εκεινης δαµαλιν εκ βοων ητις ουκ ειργασται και ητις ουχ ειλκυσεν ζυγον

4

και καταβιβασουσιν η γερουσια της πολεως εκεινης την δαµαλιν εις φαραγγα τραχειαν ητις ουκ ειργασται ουδε σπειρεται και νευροκοπησουσιν την δαµαλιν εν τη φαραγγι

5

και προσελευσονται οι ιερεις οι λευιται οτι αυτους επελεξεν κυριος ο θεος σου παρεστηκεναι αυτω και ευλογειν επι τω ονοµατι αυτου και επι τω στοµατι αυτων εσται πασα α
ντιλογια και πασα αφη

6

και πασα η γερουσια της πολεως εκεινης οι εγγιζοντες τω τραυµατια νιψονται τας χειρας επι την κεφαλην της δαµαλεως της νενευροκοπηµενης εν τη φαραγγι

7

και αποκριθεντες ερουσιν αι χειρες ηµων ουκ εξεχεαν το αιµα τουτο και οι οφθαλµοι ηµων ουχ εωρακασιν

8

ιλεως γενου τω λαω σου ισραηλ ους ελυτρωσω κυριε εκ γης αιγυπτου ινα µη γενηται αιµα αναιτιον εν τω λαω σου ισραηλ και εξιλασθησεται αυτοις το αιµα

9

συ δε εξαρεις το αιµα το αναιτιον εξ υµων αυτων εαν ποιησης το καλον και το αρεστον εναντι κυριου του θεου σου

10

εαν δε εξελθων εις πολεµον επι τους εχθρους σου και παραδω σοι κυριος ο θεος σου εις τας χειρας σου και προνοµευσεις την προνοµην αυτων
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11

και ιδης εν τη προνοµη γυναικα καλην τω ειδει και ενθυµηθης αυτης και λαβης αυτην σαυτω γυναικα

12

και εισαξεις αυτην ενδον εις την οικιαν σου και ξυρησεις την κεφαλην αυτης και περιονυχιεις αυτην

13

και περιελεις τα ιµατια της αιχµαλωσιας αυτης απ' αυτης και καθιεται εν τη οικια σου και κλαυσεται τον πατερα και την µητερα µηνος ηµερας και µετα ταυτα εισελευση πρ
ος αυτην και συνοικισθηση αυτη και εσται σου γυνη

14

και εσται εαν µη θελης αυτην εξαποστελεις αυτην ελευθεραν και πρασει ου πραθησεται αργυριου ουκ αθετησεις αυτην διοτι εταπεινωσας αυτην

15

εαν δε γενωνται ανθρωπω δυο γυναικες µια αυτων ηγαπηµενη και µια αυτων µισουµενη και τεκωσιν αυτω η ηγαπηµενη και η µισουµενη και γενηται υιος πρωτοτοκος της µ
ισουµενης

16

και εσται η αν ηµερα κατακληροδοτη τοις υιοις αυτου τα υπαρχοντα αυτου ου δυνησεται πρωτοτοκευσαι τω υιω της ηγαπηµενης υπεριδων τον υιον της µισουµενης τον πρω
τοτοκον

17

αλλα τον πρωτοτοκον υιον της µισουµενης επιγνωσεται δουναι αυτω διπλα απο παντων ων αν ευρεθη αυτω οτι ουτος εστιν αρχη τεκνων αυτου και τουτω καθηκει τα πρωτο
τοκια

18

εαν δε τινι η υιος απειθης και ερεθιστης ουχ υπακουων φωνην πατρος και φωνην µητρος και παιδευσωσιν αυτον και µη εισακουη αυτων

19

και συλλαβοντες αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου και εξαξουσιν αυτον επι την γερουσιαν της πολεως αυτου και επι την πυλην του τοπου αυτου

20

και ερουσιν τοις ανδρασιν της πολεως αυτων ο υιος ηµων ουτος απειθει και ερεθιζει ουχ υπακουει της φωνης ηµων συµβολοκοπων οινοφλυγει

21

και λιθοβολησουσιν αυτον οι ανδρες της πολεως αυτου εν λιθοις και αποθανειται και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων και οι επιλοιποι ακουσαντες φοβηθησονται

22

εαν δε γενηται εν τινι αµαρτια κριµα θανατου και αποθανη και κρεµασητε αυτον επι ξυλου

23

ουκ επικοιµηθησεται το σωµα αυτου επι του ξυλου αλλα ταφη θαψετε αυτον εν τη ηµερα εκεινη οτι κεκατηραµενος υπο θεου πας κρεµαµενος επι ξυλου και ου µιανειτε την γ
ην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω

1

µη ιδων τον µοσχον του αδελφου σου η το προβατον αυτου πλανωµενα εν τη οδω υπεριδης αυτα αποστροφη αποστρεψεις αυτα τω αδελφω σου και αποδωσεις αυτω

2

εαν δε µη εγγιζη ο αδελφος σου προς σε µηδε επιστη αυτον συναξεις αυτα ενδον εις την οικιαν σου και εσται µετα σου εως αν ζητηση αυτα ο αδελφος σου και αποδωσεις αυτ
ω

3

ουτως ποιησεις τον ονον αυτου και ουτως ποιησεις το ιµατιον αυτου και ουτως ποιησεις κατα πασαν απωλειαν του αδελφου σου οσα εαν αποληται παρ' αυτου και ευρης ου δ
υνηση υπεριδειν

4

ουκ οψη τον ονον του αδελφου σου η τον µοσχον αυτου πεπτωκοτας εν τη οδω µη υπεριδης αυτους ανιστων αναστησεις µετ' αυτου

5

ουκ εσται σκευη ανδρος επι γυναικι ουδε µη ενδυσηται ανηρ στολην γυναικειαν οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν πας ποιων ταυτα

6

εαν δε συναντησης νοσσια ορνεων προ προσωπου σου εν τη οδω η επι παντι δενδρει η επι της γης νεοσσοις η ωοις και η µητηρ θαλπη επι των νεοσσων η επι των ωων ου ληµ
ψη την µητερα µετα των τεκνων

7

αποστολη αποστελεις την µητερα τα δε παιδια ληµψη σεαυτω ινα ευ σοι γενηται και πολυηµερος εση

8

εαν δε οικοδοµησης οικιαν καινην και ποιησεις στεφανην τω δωµατι σου και ου ποιησεις φονον εν τη οικια σου εαν πεση ο πεσων απ' αυτου

9

ου κατασπερεις τον αµπελωνα σου διαφορον ινα µη αγιασθη το γενηµα και το σπερµα ο εαν σπειρης µετα του γενηµατος του αµπελωνος σου

10

ουκ αροτριασεις εν µοσχω και ονω επι το αυτο

11

ουκ ενδυση κιβδηλον ερια και λινον εν τω αυτω

12

στρεπτα ποιησεις σεαυτω επι των τεσσαρων κρασπεδων των περιβολαιων σου α εαν περιβαλη εν αυτοις

13

εαν δε τις λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και µισηση αυτην

14

και επιθη αυτη προφασιστικους λογους και κατενεγκη αυτης ονοµα πονηρον και λεγη την γυναικα ταυτην ειληφα και προσελθων αυτη ουχ ευρηκα αυτης παρθενια

15

και λαβων ο πατηρ της παιδος και η µητηρ εξοισουσιν τα παρθενια της παιδος προς την γερουσιαν επι την πυλην
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16

και ερει ο πατηρ της παιδος τη γερουσια την θυγατερα µου ταυτην δεδωκα τω ανθρωπω τουτω γυναικα και µισησας αυτην

17

αυτος νυν επιτιθησιν αυτη προφασιστικους λογους λεγων ουχ ευρηκα τη θυγατρι σου παρθενια και ταυτα τα παρθενια της θυγατρος µου και αναπτυξουσιν το ιµατιον εναντιο
ν της γερουσιας της πολεως

18

και ληµψεται η γερουσια της πολεως εκεινης τον ανθρωπον εκεινον και παιδευσουσιν αυτον

19

και ζηµιωσουσιν αυτον εκατον σικλους και δωσουσιν τω πατρι της νεανιδος οτι εξηνεγκεν ονοµα πονηρον επι παρθενον ισραηλιτιν και αυτου εσται γυνη ου δυνησεται εξαπο
στειλαι αυτην τον απαντα χρονον

20

εαν δε επ' αληθειας γενηται ο λογος ουτος και µη ευρεθη παρθενια τη νεανιδι

21

και εξαξουσιν την νεανιν επι τας θυρας οικου πατρος αυτης και λιθοβολησουσιν αυτην οι ανδρες της πολεως αυτης εν λιθοις και αποθανειται οτι εποιησεν αφροσυνην εν υιοις
ισραηλ εκπορνευσαι τον οικον του πατρος αυτης και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

22

εαν δε ευρεθη ανθρωπος κοιµωµενος µετα γυναικος συνωκισµενης ανδρι αποκτενειτε αµφοτερους τον ανδρα τον κοιµωµενον µετα της γυναικος και την γυναικα και εξαρεις
τον πονηρον εξ ισραηλ

23

εαν δε γενηται παις παρθενος µεµνηστευµενη ανδρι και ευρων αυτην ανθρωπος εν πολει κοιµηθη µετ' αυτης

24

εξαξετε αµφοτερους επι την πυλην της πολεως αυτων και λιθοβοληθησονται εν λιθοις και αποθανουνται την νεανιν οτι ουκ εβοησεν εν τη πολει και τον ανθρωπον οτι εταπειν
ωσεν την γυναικα του πλησιον και εξαρεις τον πονηρον εξ υµων αυτων

25

εαν δε εν πεδιω ευρη ανθρωπος την παιδα την µεµνηστευµενην και βιασαµενος κοιµηθη µετ' αυτης αποκτενειτε τον ανθρωπον τον κοιµωµενον µετ' αυτης µονον

26

και τη νεανιδι ου ποιησετε ουδεν ουκ εστιν τη νεανιδι αµαρτηµα θανατου οτι ως ει τις επαναστη ανθρωπος επι τον πλησιον και φονευση αυτου ψυχην ουτως το πραγµα τουτ
ο

27

οτι εν τω αγρω ευρεν αυτην εβοησεν η νεανις η µεµνηστευµενη και ο βοηθησων ουκ ην αυτη

28

εαν δε τις ευρη την παιδα την παρθενον ητις ου µεµνηστευται και βιασαµενος κοιµηθη µετ' αυτης και ευρεθη

29

δωσει ο ανθρωπος ο κοιµηθεις µετ' αυτης τω πατρι της νεανιδος πεντηκοντα διδραχµα αργυριου και αυτου εσται γυνη ανθ' ων εταπεινωσεν αυτην ου δυνησεται εξαποστειλα
ι αυτην τον απαντα χρονον

1

ου ληµψεται ανθρωπος την γυναικα του πατρος αυτου και ουκ αποκαλυψει συγκαλυµµα του πατρος αυτου

2

ουκ εισελευσεται θλαδιας και αποκεκοµµενος εις εκκλησιαν κυριου

3

ουκ εισελευσεται εκ πορνης εις εκκλησιαν κυριου

4

ουκ εισελευσεται αµµανιτης και µωαβιτης εις εκκλησιαν κυριου και εως δεκατης γενεας ουκ εισελευσεται εις εκκλησιαν κυριου και εως εις τον αιωνα

5

παρα το µη συναντησαι αυτους υµιν µετα αρτων και υδατος εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου και οτι εµισθωσαντο επι σε τον βαλααµ υιον βεωρ εκ της µεσοποτα
µιας καταρασασθαι σε

6

και ουκ ηθελησεν κυριος ο θεος σου εισακουσαι του βαλααµ και µετεστρεψεν κυριος ο θεος σου τας καταρας εις ευλογιαν οτι ηγαπησεν σε κυριος ο θεος σου

7

ου προσαγορευσεις ειρηνικα αυτοις και συµφεροντα αυτοις πασας τας ηµερας σου εις τον αιωνα

8

ου βδελυξη ιδουµαιον οτι αδελφος σου εστιν ου βδελυξη αιγυπτιον οτι παροικος εγενου εν τη γη αυτου

9

υιοι εαν γενηθωσιν αυτοις γενεα τριτη εισελευσονται εις εκκλησιαν κυριου

10

εαν δε εξελθης παρεµβαλειν επι τους εχθρους σου και φυλαξη απο παντος ρηµατος πονηρου

11

εαν η εν σοι ανθρωπος ος ουκ εσται καθαρος εκ ρυσεως αυτου νυκτος και εξελευσεται εξω της παρεµβολης και ουκ εισελευσεται εις την παρεµβολην

12

και εσται το προς εσπεραν λουσεται το σωµα αυτου υδατι και δεδυκοτος ηλιου εισελευσεται εις την παρεµβολην

13

και τοπος εσται σοι εξω της παρεµβολης και εξελευση εκει εξω

14

και πασσαλος εσται σοι επι της ζωνης σου και εσται οταν διακαθιζανης εξω και ορυξεις εν αυτω και επαγαγων καλυψεις την ασχηµοσυνην σου εν αυτω
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15

οτι κυριος ο θεος σου εµπεριπατει εν τη παρεµβολη σου εξελεσθαι σε και παραδουναι τον εχθρον σου προ προσωπου σου και εσται η παρεµβολη σου αγια και ουκ οφθησεται
εν σοι ασχηµοσυνη πραγµατος και αποστρεψει απο σου

16

ου παραδωσεις παιδα τω κυριω αυτου ος προστεθειται σοι παρα του κυριου αυτου

17

µετα σου κατοικησει εν υµιν κατοικησει εν παντι τοπω ου εαν αρεση αυτω ου θλιψεις αυτον

18

ουκ εσται πορνη απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται πορνευων απο υιων ισραηλ ουκ εσται τελεσφορος απο θυγατερων ισραηλ και ουκ εσται τελισκοµενος απο υιων ισραηλ

19

ου προσοισεις µισθωµα πορνης ουδε αλλαγµα κυνος εις τον οικον κυριου του θεου σου προς πασαν ευχην οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου εστιν και αµφοτερα

20

ουκ εκτοκιεις τω αδελφω σου τοκον αργυριου και τοκον βρωµατων και τοκον παντος πραγµατος ου αν εκδανεισης

21

τω αλλοτριω εκτοκιεις τω δε αδελφω σου ουκ εκτοκιεις ινα ευλογηση σε κυριος ο θεος σου εν πασι τοις εργοις σου επι της γης εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην

22

εαν δε ευξη ευχην κυριω τω θεω σου ου χρονιεις αποδουναι αυτην οτι εκζητων εκζητησει κυριος ο θεος σου παρα σου και εσται εν σοι αµαρια

23

εαν δε µη θελης ευξασθαι ουκ εστιν εν σοι αµαρτια

24

τα εκπορευοµενα δια των χειλεων σου φυλαξη και ποιησεις ον τροπον ευξω κυριω τω θεω σου δοµα ο ελαλησας τω στοµατι σου

25

εαν δε εισελθης εις αµητον του πλησιον σου και συλλεξεις εν ταις χερσιν σου σταχυς και δρεπανον ου µη επιβαλης επι τον αµητον του πλησιον σου

26

εαν δε εισελθης εις τον αµπελωνα του πλησιον σου φαγη σταφυλην οσον ψυχην σου εµπλησθηναι εις δε αγγος ουκ εµβαλεις

1

εαν δε τις λαβη γυναικα και συνοικηση αυτη και εσται εαν µη ευρη χαριν εναντιον αυτου οτι ευρεν εν αυτη ασχηµον πραγµα και γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει
εις τας χειρας αυτης και εξαποστελει αυτην εκ της οικιας αυτου

2

και απελθουσα γενηται ανδρι ετερω

3

και µισηση αυτην ο ανηρ ο εσχατος και γραψει αυτη βιβλιον αποστασιου και δωσει εις τας χειρας αυτης και εξαποστελει αυτην εκ της οικιας αυτου η αποθανη ο ανηρ ο εσχα
τος ος ελαβεν αυτην εαυτω γυναικα

4

ου δυνησεται ο ανηρ ο προτερος ο εξαποστειλας αυτην επαναστρεψας λαβειν αυτην εαυτω γυναικα µετα το µιανθηναι αυτην οτι βδελυγµα εστιν εναντιον κυριου του θεου σο
υ και ου µιανειτε την γην ην κυριος ο θεος υµων διδωσιν υµιν εν κληρω

5

εαν δε τις λαβη γυναικα προσφατως ουκ εξελευσεται εις τον πολεµον και ουκ επιβληθησεται αυτω ουδεν πραγµα αθωος εσται εν τη οικια αυτου ενιαυτον ενα ευφρανει την γ
υναικα αυτου ην ελαβεν

6

ουκ ενεχυρασεις µυλον ουδε επιµυλιον οτι ψυχην ουτος ενεχυραζει

7

εαν δε αλω ανθρωπος κλεπτων ψυχην των αδελφων αυτου των υιων ισραηλ και καταδυναστευσας αυτον αποδωται αποθανειται ο κλεπτης εκεινος και εξαρεις τον πονηρον ε
ξ υµων αυτων

8

προσεχε σεαυτω εν τη αφη της λεπρας φυλαξη σφοδρα ποιειν κατα παντα τον νοµον ον εαν αναγγειλωσιν υµιν οι ιερεις οι λευιται ον τροπον ενετειλαµην υµιν φυλαξασθε ποιε
ιν

9

µνησθητι οσα εποιησεν κυριος ο θεος σου τη µαριαµ εν τη οδω εκπορευοµενων υµων εξ αιγυπτου

10

εαν οφειληµα η εν τω πλησιον σου οφειληµα οτιουν ουκ εισελευση εις την οικιαν αυτου ενεχυρασαι το ενεχυρον

11

εξω στηση και ο ανθρωπος ου το δανειον σου εστιν εν αυτω εξοισει σοι το ενεχυρον εξω

12

εαν δε ο ανθρωπος πενηται ου κοιµηθηση εν τω ενεχυρω αυτου

13

αποδοσει αποδωσεις το ενεχυρον αυτου περι δυσµας ηλιου και κοιµηθησεται εν τω ιµατιω αυτου και ευλογησει σε και εσται σοι ελεηµοσυνη εναντιον κυριου του θεου σου

14

ουκ απαδικησεις µισθον πενητος και ενδεους εκ των αδελφων σου η εκ των προσηλυτων των εν ταις πολεσιν σου

15

αυθηµερον αποδωσεις τον µισθον αυτου ουκ επιδυσεται ο ηλιος επ' αυτω οτι πενης εστιν και εν αυτω εχει την ελπιδα και ου καταβοησεται κατα σου προς κυριον και εσται ε
ν σοι αµαρτια

16

ουκ αποθανουνται πατερες υπερ τεκνων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατερων εκαστος τη εαυτου αµαρτια αποθανειται
Deuteronomy

Chapter

24

LXX / 1550 Stephanos

Page 189 of 1057

17

ουκ εκκλινεις κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρας και ουκ ενεχυρασεις ιµατιον χηρας

18

και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτω και ελυτρωσατο σε κυριος ο θεος σου εκειθεν δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο

19

εαν δε αµησης αµητον εν τω αγρω σου και επιλαθη δραγµα εν τω αγρω σου ουκ επαναστραφηση λαβειν αυτο τω πτωχω και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα εστα
ι ινα ευλογηση σε κυριος ο θεος σου εν πασι τοις εργοις των χειρων σου

20

εαν δε ελαιαλογησης ουκ επαναστρεψεις καλαµησασθαι τα οπισω σου τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα εσται και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτω δια τ
ουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο

21

εαν δε τρυγησης τον αµπελωνα σου ουκ επανατρυγησεις αυτον τα οπισω σου τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα εσται

22

και µνησθηση οτι οικετης ησθα εν γη αιγυπτω δια τουτο εγω σοι εντελλοµαι ποιειν το ρηµα τουτο

1

εαν δε γενηται αντιλογια ανα µεσον ανθρωπων και προσελθωσιν εις κρισιν και κρινωσιν και δικαιωσωσιν τον δικαιον και καταγνωσιν του ασεβους

2

και εσται εαν αξιος η πληγων ο ασεβων και καθιεις αυτον εναντι των κριτων και µαστιγωσουσιν αυτον εναντιον αυτων κατα την ασεβειαν αυτου αριθµω

3

τεσσαρακοντα µαστιγωσουσιν αυτον ου προσθησουσιν εαν δε προσθωσιν µαστιγωσαι αυτον υπερ ταυτας τας πληγας πλειους ασχηµονησει ο αδελφος σου εναντιον σου

4

ου φιµωσεις βουν αλοωντα

5

εαν δε κατοικωσιν αδελφοι επι το αυτο και αποθανη εις εξ αυτων σπερµα δε µη η αυτω ουκ εσται η γυνη του τεθνηκοτος εξω ανδρι µη εγγιζοντι ο αδελφος του ανδρος αυτης
εισελευσεται προς αυτην και ληµψεται αυτην εαυτω γυναικα και συνοικησει αυτη

6

και εσται το παιδιον ο εαν τεκη κατασταθησεται εκ του ονοµατος του τετελευτηκοτος και ουκ εξαλειφθησεται το ονοµα αυτου εξ ισραηλ

7

εαν δε µη βουληται ο ανθρωπος λαβειν την γυναικα του αδελφου αυτου και αναβησεται η γυνη επι την πυλην επι την γερουσιαν και ερει ου θελει ο αδελφος του ανδρος µου α
ναστησαι το ονοµα του αδελφου αυτου εν ισραηλ ουκ ηθελησεν ο αδελφος του ανδρος µου

8

και καλεσουσιν αυτον η γερουσια της πολεως αυτου και ερουσιν αυτω και στας ειπη ου βουλοµαι λαβειν αυτην

9

και προσελθουσα η γυνη του αδελφου αυτου εναντι της γερουσιας και υπολυσει το υποδηµα αυτου το εν απο του ποδος αυτου και εµπτυσεται εις το προσωπον αυτου και απο
κριθεισα ερει ουτως ποιησουσιν τω ανθρωπω ος ουκ οικοδοµησει τον οικον του αδελφου αυτου

10

και κληθησεται το ονοµα αυτου εν ισραηλ οικος του υπολυθεντος το υποδηµα

11

εαν δε µαχωνται ανθρωποι επι το αυτο ανθρωπος µετα του αδελφου αυτου και προσελθη γυνη ενος αυτων εξελεσθαι τον ανδρα αυτης εκ χειρος του τυπτοντος αυτον και εκτε
ινασα την χειρα επιλαβηται των διδυµων αυτου

12

αποκοψεις την χειρα αυτης ου φεισεται ο οφθαλµος σου επ' αυτη

13

ουκ εσται εν τω µαρσιππω σου σταθµιον και σταθµιον µεγα η µικρον

14

ουκ εσται εν τη οικια σου µετρον και µετρον µεγα η µικρον

15

σταθµιον αληθινον και δικαιον εσται σοι και µετρον αληθινον και δικαιον εσται σοι ινα πολυηµερος γενη επι της γης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω

16

οτι βδελυγµα κυριω τω θεω σου πας ποιων ταυτα πας ποιων αδικον

17

µνησθητι οσα εποιησεν σοι αµαληκ εν τη οδω εκπορευοµενου σου εξ αιγυπτου

18

πως αντεστη σοι εν τη οδω και εκοψεν σου την ουραγιαν τους κοπιωντας οπισω σου συ δε επεινας και εκοπιας και ουκ εφοβηθη τον θεον

19

και εσται ηνικα εαν καταπαυση σε κυριος ο θεος σου απο παντων των εχθρων σου των κυκλω σου εν τη γη η κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω κατακληρονοµησαι εξα
λειψεις το ονοµα αµαληκ εκ της υπο τον ουρανον και ου µη επιλαθη

1

και εσται εαν εισελθης εις την γην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εν κληρω και κατακληρονοµησης αυτην και κατοικησης επ' αυτης

2

και ληµψη απο της απαρχης των καρπων της γης σου ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι και εµβαλεις εις καρταλλον και πορευση εις τον τοπον ον αν εκλεξηται κυριος ο θεος
σου επικληθηναι το ονοµα αυτου εκει
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3

και ελευση προς τον ιερεα ος εαν η εν ταις ηµεραις εκειναις και ερεις προς αυτον αναγγελλω σηµερον κυριω τω θεω µου οτι εισεληλυθα εις την γην ην ωµοσεν κυριος τοις π
ατρασιν ηµων δουναι ηµιν

4

και ληµψεται ο ιερευς τον καρταλλον εκ των χειρων σου και θησει αυτον απεναντι του θυσιαστηριου κυριου του θεου σου

5

και αποκριθηση και ερεις εναντι κυριου του θεου σου συριαν απεβαλεν ο πατηρ µου και κατεβη εις αιγυπτον και παρωκησεν εκει εν αριθµω βραχει και εγενετο εκει εις εθνος
µεγα και πληθος πολυ και µεγα

6

και εκακωσαν ηµας οι αιγυπτιοι και εταπεινωσαν ηµας και επεθηκαν ηµιν εργα σκληρα

7

και ανεβοησαµεν προς κυριον τον θεον των πατερων ηµων και εισηκουσεν κυριος της φωνης ηµων και ειδεν την ταπεινωσιν ηµων και τον µοχθον ηµων και τον θλιµµον ηµω
ν

8

και εξηγαγεν ηµας κυριος εξ αιγυπτου αυτος εν ισχυι µεγαλη και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι αυτου τω υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοις και εν σηµειοις και εν τερασιν

9

και εισηγαγεν ηµας εις τον τοπον τουτον και εδωκεν ηµιν την γην ταυτην γην ρεουσαν γαλα και µελι

10

και νυν ιδου ενηνοχα την απαρχην των γενηµατων της γης ης εδωκας µοι κυριε γην ρεουσαν γαλα και µελι και αφησεις αυτα απεναντι κυριου του θεου σου και προσκυνησει
ς εκει εναντι κυριου του θεου σου

11

και ευφρανθηση εν πασιν τοις αγαθοις οις εδωκεν σοι κυριος ο θεος σου και τη οικια σου συ και ο λευιτης και ο προσηλυτος ο εν σοι

12

εαν δε συντελεσης αποδεκατωσαι παν το επιδεκατον των γενηµατων της γης σου εν τω ετει τω τριτω το δευτερον επιδεκατον δωσεις τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορ
φανω και τη χηρα και φαγονται εν ταις πολεσιν σου και εµπλησθησονται

13

και ερεις εναντιον κυριου του θεου σου εξεκαθαρα τα αγια εκ της οικιας µου και εδωκα αυτα τω λευιτη και τω προσηλυτω και τω ορφανω και τη χηρα κατα πασας τας εντο
λας ας ενετειλω µοι ου παρηλθον την εντολην σου και ουκ επελαθοµην

14

και ουκ εφαγον εν οδυνη µου απ' αυτων ουκ εκαρπωσα απ' αυτων εις ακαθαρτον ουκ εδωκα απ' αυτων τω τεθνηκοτι υπηκουσα της φωνης κυριου του θεου µου εποιησα καθ
α ενετειλω µοι

15

κατιδε εκ του οικου του αγιου σου εκ του ουρανου και ευλογησον τον λαον σου τον ισραηλ και την γην ην εδωκας αυτοις καθα ωµοσας τοις πατρασιν ηµων δουναι ηµιν γην
ρεουσαν γαλα και µελι

16

εν τη ηµερα ταυτη κυριος ο θεος σου ενετειλατο σοι ποιησαι παντα τα δικαιωµατα ταυτα και τα κριµατα και φυλαξεσθε και ποιησετε αυτα εξ ολης της καρδιας υµων και εξ
ολης της ψυχης υµων

17

τον θεον ειλου σηµερον ειναι σου θεον και πορευεσθαι εν ταις οδοις αυτου και φυλασσεσθαι τα δικαιωµατα και τα κριµατα αυτου και υπακουειν της φωνης αυτου

18

και κυριος ειλατο σε σηµερον γενεσθαι σε αυτω λαον περιουσιον καθαπερ ειπεν σοι φυλασσειν πασας τας εντολας αυτου

19

και ειναι σε υπερανω παντων των εθνων ως εποιησεν σε ονοµαστον και καυχηµα και δοξαστον ειναι σε λαον αγιον κυριω τω θεω σου καθως ελαλησεν

1

και προσεταξεν µωυσης και η γερουσια ισραηλ λεγων φυλασσεσθε πασας τας εντολας ταυτας οσας εγω εντελλοµαι υµιν σηµερον

2

και εσται η αν ηµερα διαβητε τον ιορδανην εις την γην ην κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι και στησεις σεαυτω λιθους µεγαλους και κονιασεις αυτους κονια

3

και γραψεις επι των λιθων παντας τους λογους του νοµου τουτου ως αν διαβητε τον ιορδανην ηνικα εαν εισελθητε εις την γην ην κυριος ο θεος των πατερων σου διδωσιν σοι
γην ρεουσαν γαλα και µελι ον τροπον ειπεν κυριος ο θεος των πατερων σου σοι

4

και εσται ως αν διαβητε τον ιορδανην στησετε τους λιθους τουτους ους εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εν ορει γαιβαλ και κονιασεις αυτους κονια

5

και οικοδοµησεις εκει θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου θυσιαστηριον εκ λιθων ουκ επιβαλεις επ' αυτους σιδηρον

6

λιθους ολοκληρους οικοδοµησεις θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου και ανοισεις επ' αυτο ολοκαυτωµατα κυριω τω θεω σου

7

και θυσεις εκει θυσιαν σωτηριου κυριω τω θεω σου και φαγη και εµπλησθηση και ευφρανθηση εναντιον κυριου του θεου σου

8

και γραψεις επι των λιθων παντα τον νοµον τουτον σαφως σφοδρα

9

και ελαλησεν µωυσης και οι ιερεις οι λευιται παντι ισραηλ λεγοντες σιωπα και ακουε ισραηλ εν τη ηµερα ταυτη γεγονας εις λαον κυριω τω θεω σου

10

και εισακουση της φωνης κυριου του θεου σου και ποιησεις πασας τας εντολας αυτου και τα δικαιωµατα αυτου οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον
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11

και ενετειλατο µωυσης τω λαω εν τη ηµερα εκεινη λεγων

12

ουτοι στησονται ευλογειν τον λαον εν ορει γαριζιν διαβαντες τον ιορδανην συµεων λευι ιουδας ισσαχαρ ιωσηφ και βενιαµιν

13

και ουτοι στησονται επι της καταρας εν ορει γαιβαλ ρουβην γαδ και ασηρ ζαβουλων δαν και νεφθαλι

14

και αποκριθεντες οι λευιται ερουσιν παντι ισραηλ φωνη µεγαλη

15

επικαταρατος ανθρωπος οστις ποιησει γλυπτον και χωνευτον βδελυγµα κυριω εργον χειρων τεχνιτου και θησει αυτο εν αποκρυφω και αποκριθεις πας ο λαος ερουσιν γενοιτο

16

επικαταρατος ο ατιµαζων πατερα αυτου η µητερα αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

17

επικαταρατος ο µετατιθεις ορια του πλησιον και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

18

επικαταρατος ο πλανων τυφλον εν οδω και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

19

επικαταρατος ος αν εκκλινη κρισιν προσηλυτου και ορφανου και χηρας και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

20

επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα γυναικος του πατρος αυτου οτι απεκαλυψεν συγκαλυµµα του πατρος αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

21

επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα παντος κτηνους και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

22

επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα αδελφης εκ πατρος η εκ µητρος αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

23

επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα πενθερας αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο επικαταρατος ο κοιµωµενος µετα αδελφης γυναικος αυτου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

24

επικαταρατος ο τυπτων τον πλησιον αυτου δολω και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

25

επικαταρατος ος αν λαβη δωρα παταξαι ψυχην αιµατος αθωου και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

26

επικαταρατος πας ανθρωπος ος ουκ εµµενει εν πασιν τοις λογοις του νοµου τουτου του ποιησαι αυτους και ερουσιν πας ο λαος γενοιτο

1

και εσται ως αν διαβητε τον ιορδανην εις την γην ην κυριος ο θεος υµων διδωσιν υµιν εαν ακοη εισακουσητε της φωνης κυριου του θεου υµων φυλασσειν και ποιειν πασας τ
ας εντολας αυτου ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον και δωσει σε κυριος ο θεος σου υπερανω παντων των εθνων της γης

2

και ηξουσιν επι σε πασαι αι ευλογιαι αυται και ευρησουσιν σε εαν ακοη ακουσης της φωνης κυριου του θεου σου

3

ευλογηµενος συ εν πολει και ευλογηµενος συ εν αγρω

4

ευλογηµενα τα εκγονα της κοιλιας σου και τα γενηµατα της γης σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου

5

ευλογηµεναι αι αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου

6

ευλογηµενος συ εν τω εισπορευεσθαι σε και ευλογηµενος συ εν τω εκπορευεσθαι σε

7

παραδω κυριος ο θεος σου τους εχθρους σου τους ανθεστηκοτας σοι συντετριµµενους προ προσωπου σου οδω µια εξελευσονται προς σε και εν επτα οδοις φευξονται απο προσ
ωπου σου

8

αποστειλαι κυριος επι σε την ευλογιαν εν τοις ταµιειοις σου και εν πασιν ου αν επιβαλης την χειρα σου επι της γης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι

9

αναστησαι σε κυριος ο θεος σου εαυτω λαον αγιον ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου εαν εισακουσης της φωνης κυριου του θεου σου και πορευθης εν ταις οδοις αυτου

10

και οψονται σε παντα τα εθνη της γης οτι το ονοµα κυριου επικεκληται σοι και φοβηθησονται σε

11

και πληθυνει σε κυριος ο θεος σου εις αγαθα επι τοις εκγονοις της κοιλιας σου και επι τοις γενηµασιν της γης σου και επι τοις εκγονοις των κτηνων σου επι της γης ης ωµοσε
ν κυριος τοις πατρασιν σου δουναι σοι

12

ανοιξαι σοι κυριος τον θησαυρον αυτου τον αγαθον τον ουρανον δουναι τον υετον τη γη σου επι καιρου αυτου ευλογησαι παντα τα εργα των χειρων σου και δανιεις εθνεσιν π
ολλοις συ δε ου δανιη και αρξεις συ εθνων πολλων σου δε ουκ αρξουσιν

13

καταστησαι σε κυριος ο θεος σου εις κεφαλην και µη εις ουραν και εση τοτε επανω και ουκ εση υποκατω εαν ακουσης των εντολων κυριου του θεου σου οσα εγω εντελλοµαι
σοι σηµερον φυλασσειν και ποιειν

14

ου παραβηση απο παντων των λογων ων εγω εντελλοµαι σοι σηµερον δεξια ουδε αριστερα πορευεσθαι οπισω θεων ετερων λατρευειν αυτοις
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15

και εσται εαν µη εισακουσης της φωνης κυριου του θεου σου φυλασσειν και ποιειν πασας τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον και ελευσονται επι σε πασαι α
ι καταραι αυται και καταληµψονται σε

16

επικαταρατος συ εν πολει και επικαταρατος συ εν αγρω

17

επικαταρατοι αι αποθηκαι σου και τα εγκαταλειµµατα σου

18

επικαταρατα τα εκγονα της κοιλιας σου και τα γενηµατα της γης σου τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σου

19

επικαταρατος συ εν τω εκπορευεσθαι σε και επικαταρατος συ εν τω εισπορευεσθαι σε

20

εξαποστειλαι κυριος σοι την ενδειαν και την εκλιµιαν και την αναλωσιν επι παντα ου αν επιβαλης την χειρα σου οσα εαν ποιησης εως αν εξολεθρευση σε και εως αν απολεση
σε εν ταχει δια τα πονηρα επιτηδευµατα σου διοτι εγκατελιπες µε

21

προσκολλησαι κυριος εις σε τον θανατον εως αν εξαναλωση σε απο της γης εις ην συ εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην

22

παταξαι σε κυριος απορια και πυρετω και ριγει και ερεθισµω και φονω και ανεµοφθορια και τη ωχρα και καταδιωξονται σε εως αν απολεσωσιν σε

23

και εσται σοι ο ουρανος ο υπερ κεφαλης σου χαλκους και η γη η υποκατω σου σιδηρα

24

δωη κυριος τον υετον τη γη σου κονιορτον και χους εκ του ουρανου καταβησεται επι σε εως αν εκτριψη σε και εως αν απολεση σε

25

δωη σε κυριος επικοπην εναντιον των εχθρων σου εν οδω µια εξελευση προς αυτους και εν επτα οδοις φευξη απο προσωπου αυτων και εση εν διασπορα εν πασαις ταις βασιλ
ειαις της γης

26

και εσονται οι νεκροι υµων καταβρωµα τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης και ουκ εσται ο αποσοβων

27

παταξαι σε κυριος εν ελκει αιγυπτιω εν ταις εδραις και ψωρα αγρια και κνηφη ωστε µη δυνασθαι σε ιαθηναι

28

παταξαι σε κυριος παραπληξια και αορασια και εκστασει διανοιας

29

και εση ψηλαφων µεσηµβριας ωσει ψηλαφησαι ο τυφλος εν τω σκοτει και ουκ ευοδωσει τας οδους σου και εση τοτε αδικουµενος και διαρπαζοµενος πασας τας ηµερας και ο
υκ εσται σοι ο βοηθων

30

γυναικα ληµψη και ανηρ ετερος εξει αυτην οικιαν οικοδοµησεις και ουκ οικησεις εν αυτη αµπελωνα φυτευσεις και ου τρυγησεις αυτον

31

ο µοσχος σου εσφαγµενος εναντιον σου και ου φαγη εξ αυτου ο ονος σου ηρπασµενος απο σου και ουκ αποδοθησεται σοι τα προβατα σου δεδοµενα τοις εχθροις σου και ουκ ε
σται σοι ο βοηθων

32

οι υιοι σου και αι θυγατερες σου δεδοµεναι εθνει ετερω και οι οφθαλµοι σου βλεψονται σφακελιζοντες εις αυτα και ουκ ισχυσει η χειρ σου

33

τα εκφορια της γης σου και παντας τους πονους σου φαγεται εθνος ο ουκ επιστασαι και εση αδικουµενος και τεθραυσµενος πασας τας ηµερας

34

και εση παραπληκτος δια τα οραµατα των οφθαλµων σου α βλεψη

35

παταξαι σε κυριος εν ελκει πονηρω επι τα γονατα και επι τας κνηµας ωστε µη δυνασθαι σε ιαθηναι απο ιχνους των ποδων σου εως της κορυφης σου

36

απαγαγοι κυριος σε και τους αρχοντας σου ους εαν καταστησης επι σεαυτον εις εθνος ο ουκ επιστασαι συ και οι πατερες σου και λατρευσεις εκει θεοις ετεροις ξυλοις και λιθο
ις

37

και εση εκει εν αινιγµατι και παραβολη και διηγηµατι εν πασιν τοις εθνεσιν εις ους αν απαγαγη σε κυριος εκει

38

σπερµα πολυ εξοισεις εις το πεδιον και ολιγα εισοισεις οτι κατεδεται αυτα η ακρις

39

αµπελωνα φυτευσεις και κατεργα και οινον ου πιεσαι ουδε ευφρανθηση εξ αυτου οτι καταφαγεται αυτα ο σκωληξ

40

ελαιαι εσονται σοι εν πασι τοις οριοις σου και ελαιον ου χριση οτι εκρυησεται η ελαια σου

41

υιους και θυγατερας γεννησεις και ουκ εσονται σοι απελευσονται γαρ εν αιχµαλωσια

42

παντα τα ξυλινα σου και τα γενηµατα της γης σου εξαναλωσει η ερυσιβη

43

ο προσηλυτος ος εστιν εν σοι αναβησεται επι σε ανω ανω συ δε καταβηση κατω κατω
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44

ουτος δανιει σοι συ δε τουτω ου δανιεις ουτος εσται κεφαλη συ δε εση ουρα

45

και ελευσονται επι σε πασαι αι καταραι αυται και καταδιωξονται σε και καταληµψονται σε εως αν εξολεθρευση σε και εως αν απολεση σε οτι ουκ εισηκουσας της φωνης κυ
ριου του θεου σου φυλαξαι τας εντολας αυτου και τα δικαιωµατα αυτου οσα ενετειλατο σοι

46

και εσται εν σοι σηµεια και τερατα και εν τω σπερµατι σου εως του αιωνος

47

ανθ' ων ουκ ελατρευσας κυριω τω θεω σου εν ευφροσυνη και αγαθη καρδια δια το πληθος παντων

48

και λατρευσεις τοις εχθροις σου ους επαποστελει κυριος επι σε εν λιµω και εν διψει και εν γυµνοτητι και εν εκλειψει παντων και επιθησει κλοιον σιδηρουν επι τον τραχηλον
σου εως αν εξολεθρευση σε

49

επαξει κυριος επι σε εθνος µακροθεν απ' εσχατου της γης ωσει ορµηµα αετου εθνος ο ουκ ακουση της φωνης αυτου

50

εθνος αναιδες προσωπω οστις ου θαυµασει προσωπον πρεσβυτου και νεον ουκ ελεησει

51

και κατεδεται τα εκγονα των κτηνων σου και τα γενηµατα της γης σου ωστε µη καταλιπειν σοι σιτον οινον ελαιον τα βουκολια των βοων σου και τα ποιµνια των προβατων σ
ου εως αν απολεση σε

52

και εκτριψη σε εν πασαις ταις πολεσιν σου εως αν καθαιρεθωσιν τα τειχη σου τα υψηλα και τα οχυρα εφ' οις συ πεποιθας επ' αυτοις εν παση τη γη σου και θλιψει σε εν πασα
ις ταις πολεσιν σου αις εδωκεν σοι κυριος ο θεος σου

53

και φαγη τα εκγονα της κοιλιας σου κρεα υιων σου και θυγατερων σου οσα εδωκεν σοι κυριος ο θεος σου εν τη στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η θλιψει σε ο εχθρος σου

54

ο απαλος εν σοι και ο τρυφερος σφοδρα βασκανει τω οφθαλµω τον αδελφον και την γυναικα την εν τω κολπω αυτου και τα καταλελειµµενα τεκνα α αν καταλειφθη

55

ωστε δουναι ενι αυτων απο των σαρκων των τεκνων αυτου ων αν κατεσθη δια το µη καταλειφθηναι αυτω µηθεν εν τη στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σου η αν θλιψωσιν σ
ε οι εχθροι σου εν πασαις ταις πολεσιν σου

56

και η απαλη εν υµιν και η τρυφερα σφοδρα ης ουχι πειραν ελαβεν ο πους αυτης βαινειν επι της γης δια την τρυφεροτητα και δια την απαλοτητα βασκανει τω οφθαλµω αυτη
ς τον ανδρα αυτης τον εν τω κολπω αυτης και τον υιον και την θυγατερα αυτης

57

και το χοριον αυτης το εξελθον δια των µηρων αυτης και το τεκνον ο αν τεκη καταφαγεται γαρ αυτα δια την ενδειαν παντων κρυφη εν τη στενοχωρια σου και εν τη θλιψει σ
ου η θλιψει σε ο εχθρος σου εν πασαις ταις πολεσιν σου

58

εαν µη εισακουσητε ποιειν παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω φοβεισθαι το ονοµα το εντιµον και το θαυµαστον τουτο κυριον τον θεον σο
υ

59

και παραδοξασει κυριος τας πληγας σου και τας πληγας του σπερµατος σου πληγας µεγαλας και θαυµαστας και νοσους πονηρας και πιστας

60

και επιστρεψει επι σε πασαν την οδυνην αιγυπτου την πονηραν ην διευλαβου απο προσωπου αυτων και κολληθησονται εν σοι

61

και πασαν µαλακιαν και πασαν πληγην την µη γεγραµµενην εν τω βιβλιω του νοµου τουτου επαξει κυριος επι σε εως αν εξολεθρευση σε

62

και καταλειφθησεσθε εν αριθµω βραχει ανθ' ων οτι ητε ωσει τα αστρα του ουρανου τω πληθει οτι ουκ εισηκουσατε της φωνης κυριου του θεου υµων

63

και εσται ον τροπον ευφρανθη κυριος εφ' υµιν ευ ποιησαι υµας και πληθυναι υµας ουτως ευφρανθησεται κυριος εφ' υµιν εξολεθρευσαι υµας και εξαρθησεσθε απο της γης εις
ην υµεις εισπορευεσθε εκει κληρονοµησαι αυτην

64

και διασπερει σε κυριος ο θεος σου εις παντα τα εθνη απ' ακρου της γης εως ακρου της γης και δουλευσεις εκει θεοις ετεροις ξυλοις και λιθοις ους ουκ ηπιστω συ και οι πατε
ρες σου

65

αλλα και εν τοις εθνεσιν εκεινοις ουκ αναπαυσει σε ουδ' ου µη γενηται στασις τω ιχνει του ποδος σου και δωσει σοι κυριος εκει καρδιαν αθυµουσαν και εκλειποντας οφθαλµ
ους και τηκοµενην ψυχην

66

και εσται η ζωη σου κρεµαµενη απεναντι των οφθαλµων σου και φοβηθηση ηµερας και νυκτος και ου πιστευσεις τη ζωη σου

67

το πρωι ερεις πως αν γενοιτο εσπερα και το εσπερας ερεις πως αν γενοιτο πρωι απο του φοβου της καρδιας σου α φοβηθηση και απο των οραµατων των οφθαλµων σου ων ο
ψη
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68

και αποστρεψει σε κυριος εις αιγυπτον εν πλοιοις και εν τη οδω η ειπα ου προσθησεσθε ετι ιδειν αυτην και πραθησεσθε εκει τοις εχθροις υµων εις παιδας και παιδισκας και
ουκ εσται ο κτωµενος

69

ουτοι οι λογοι της διαθηκης ους ενετειλατο κυριος µωυση στησαι τοις υιοις ισραηλ εν γη µωαβ πλην της διαθηκης ης διεθετο αυτοις εν χωρηβ

1

και εκαλεσεν µωυσης παντας τους υιους ισραηλ και ειπεν προς αυτους υµεις εωρακατε παντα οσα εποιησεν κυριος εν γη αιγυπτω ενωπιον υµων φαραω και τοις θεραπουσιν
αυτου και παση τη γη αυτου

2

τους πειρασµους τους µεγαλους ους εωρακασιν οι οφθαλµοι σου τα σηµεια και τα τερατα τα µεγαλα εκεινα

3

και ουκ εδωκεν κυριος ο θεος υµιν καρδιαν ειδεναι και οφθαλµους βλεπειν και ωτα ακουειν εως της ηµερας ταυτης

4

και ηγαγεν υµας τεσσαρακοντα ετη εν τη ερηµω ουκ επαλαιωθη τα ιµατια υµων και τα υποδηµατα υµων ου κατετριβη απο των ποδων υµων

5

αρτον ουκ εφαγετε οινον και σικερα ουκ επιετε ινα γνωτε οτι ουτος κυριος ο θεος υµων

6

και ηλθετε εως του τοπου τουτου και εξηλθεν σηων βασιλευς εσεβων και ωγ βασιλευς της βασαν εις συναντησιν ηµιν εν πολεµω και επαταξαµεν αυτους

7

και ελαβοµεν την γην αυτων και εδωκα αυτην εν κληρω τω ρουβην και τω γαδδι και τω ηµισει φυλης µανασση

8

και φυλαξεσθε ποιειν παντας τους λογους της διαθηκης ταυτης ινα συνητε παντα οσα ποιησετε

9

υµεις εστηκατε παντες σηµερον εναντιον κυριου του θεου υµων οι αρχιφυλοι υµων και η γερουσια υµων και οι κριται υµων και οι γραµµατοεισαγωγεις υµων πας ανηρ ισραη
λ

10

αι γυναικες υµων και τα εκγονα υµων και ο προσηλυτος ο εν µεσω της παρεµβολης υµων απο ξυλοκοπου υµων και εως υδροφορου υµων

11

παρελθειν εν τη διαθηκη κυριου του θεου σου και εν ταις αραις αυτου οσα κυριος ο θεος σου διατιθεται προς σε σηµερον

12

ινα στηση σε αυτω εις λαον και αυτος εσται σου θεος ον τροπον ειπεν σοι και ον τροπον ωµοσεν τοις πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακωβ

13

και ουχ υµιν µονοις εγω διατιθεµαι την διαθηκην ταυτην και την αραν ταυτην

14

αλλα και τοις ωδε ουσι µεθ' ηµων σηµερον εναντιον κυριου του θεου υµων και τοις µη ουσιν µεθ' ηµων ωδε σηµερον

15

οτι υµεις οιδατε ως κατωκησαµεν εν γη αιγυπτω και παρηλθοµεν εν µεσω των εθνων ους παρηλθετε

16

και ειδετε τα βδελυγµατα αυτων και τα ειδωλα αυτων ξυλον και λιθον αργυριον και χρυσιον α εστιν παρ' αυτοις

17

µη τις εστιν εν υµιν ανηρ η γυνη η πατρια η φυλη τινος η διανοια εξεκλινεν απο κυριου του θεου υµων πορευεσθαι λατρευειν τοις θεοις των εθνων εκεινων µη τις εστιν εν υµ
ιν ριζα ανω φυουσα εν χολη και πικρια

18

και εσται εαν ακουση τα ρηµατα της αρας ταυτης και επιφηµισηται εν τη καρδια αυτου λεγων οσια µοι γενοιτο οτι εν τη αποπλανησει της καρδιας µου πορευσοµαι ινα µη σ
υναπολεση ο αµαρτωλος τον αναµαρτητον

19

ου µη θεληση ο θεος ευιλατευσαι αυτω αλλ' η τοτε εκκαυθησεται οργη κυριου και ο ζηλος αυτου εν τω ανθρωπω εκεινω και κολληθησονται εν αυτω πασαι αι αραι της διαθ
ηκης ταυτης αι γεγραµµεναι εν τω βιβλιω του νοµου τουτου και εξαλειψει κυριος το ονοµα αυτου εκ της υπο τον ουρανον

20

και διαστελει αυτον κυριος εις κακα εκ παντων των υιων ισραηλ κατα πασας τας αρας της διαθηκης τας γεγραµµενας εν τω βιβλιω του νοµου τουτου

21

και ερουσιν η γενεα η ετερα οι υιοι υµων οι αναστησονται µεθ' υµας και ο αλλοτριος ος αν ελθη εκ γης µακροθεν και οψονται τας πληγας της γης εκεινης και τας νοσους αυτ
ης ας απεστειλεν κυριος επ' αυτην

22

θειον και αλα κατακεκαυµενον πασα η γη αυτης ου σπαρησεται ουδε ανατελει ουδε µη αναβη επ' αυτην παν χλωρον ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα αδαµα και σεβ
ωιµ ας κατεστρεψεν κυριος εν θυµω και οργη

23

και ερουσιν παντα τα εθνη δια τι εποιησεν κυριος ουτως τη γη ταυτη τις ο θυµος της οργης ο µεγας ουτος

24

και ερουσιν οτι κατελιποσαν την διαθηκην κυριου του θεου των πατερων αυτων α διεθετο τοις πατρασιν αυτων οτε εξηγαγεν αυτους εκ γης αιγυπτου

25

και πορευθεντες ελατρευσαν θεοις ετεροις και προσεκυνησαν αυτοις οις ουκ ηπισταντο ουδε διενειµεν αυτοις

26

και ωργισθη θυµω κυριος επι την γην εκεινην επαγαγειν επ' αυτην κατα πασας τας καταρας τας γεγραµµενας εν τω βιβλιω του νοµου τουτου
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27

και εξηρεν αυτους κυριος απο της γης αυτων εν θυµω και οργη και παροξυσµω µεγαλω σφοδρα και εξεβαλεν αυτους εις γην ετεραν ωσει νυν

28

τα κρυπτα κυριω τω θεω ηµων τα δε φανερα ηµιν και τοις τεκνοις ηµων εις τον αιωνα ποιειν παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου

1

και εσται ως αν ελθωσιν επι σε παντα τα ρηµατα ταυτα η ευλογια και η καταρα ην εδωκα προ προσωπου σου και δεξη εις την καρδιαν σου εν πασιν τοις εθνεσιν ου εαν σε δι
ασκορπιση κυριος εκει

2

και επιστραφηση επι κυριον τον θεον σου και υπακουση της φωνης αυτου κατα παντα οσα εγω εντελλοµαι σοι σηµερον εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου

3

και ιασεται κυριος τας αµαρτιας σου και ελεησει σε και παλιν συναξει σε εκ παντων των εθνων εις ους διεσκορπισεν σε κυριος εκει

4

εαν η η διασπορα σου απ' ακρου του ουρανου εως ακρου του ουρανου εκειθεν συναξει σε κυριος ο θεος σου και εκειθεν ληµψεται σε κυριος ο θεος σου

5

και εισαξει σε κυριος ο θεος σου εις την γην ην εκληρονοµησαν οι πατερες σου και κληρονοµησεις αυτην και ευ σε ποιησει και πλεοναστον σε ποιησει υπερ τους πατερας σου

6

και περικαθαριει κυριος την καρδιαν σου και την καρδιαν του σπερµατος σου αγαπαν κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου ινα ζης συ

7

και δωσει κυριος ο θεος σου τας αρας ταυτας επι τους εχθρους σου και επι τους µισουντας σε οι εδιωξαν σε

8

και συ επιστραφηση και εισακουση της φωνης κυριου του θεου σου και ποιησεις τας εντολας αυτου οσας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον

9

και πολυωρησει σε κυριος ο θεος σου εν παντι εργω των χειρων σου εν τοις εκγονοις της κοιλιας σου και εν τοις γενηµασιν της γης σου και εν τοις εκγονοις των κτηνων σου
οτι επιστρεψει κυριος ο θεος σου ευφρανθηναι επι σε εις αγαθα καθοτι ηυφρανθη επι τοις πατρασιν σου

10

εαν εισακουσης της φωνης κυριου του θεου σου φυλασσεσθαι και ποιειν πασας τας εντολας αυτου και τα δικαιωµατα αυτου και τας κρισεις αυτου τας γεγραµµενας εν τω βι
βλιω του νοµου τουτου εαν επιστραφης επι κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου

11

οτι η εντολη αυτη ην εγω εντελλοµαι σοι σηµερον ουχ υπερογκος εστιν ουδε µακραν απο σου

12

ουκ εν τω ουρανω ανω εστιν λεγων τις αναβησεται ηµιν εις τον ουρανον και ληµψεται αυτην ηµιν και ακουσαντες αυτην ποιησοµεν

13

ουδε περαν της θαλασσης εστιν λεγων τις διαπερασει ηµιν εις το περαν της θαλασσης και ληµψεται ηµιν αυτην και ακουστην ηµιν ποιησει αυτην και ποιησοµεν

14

εστιν σου εγγυς το ρηµα σφοδρα εν τω στοµατι σου και εν τη καρδια σου και εν ταις χερσιν σου αυτο ποιειν

15

ιδου δεδωκα προ προσωπου σου σηµερον την ζωην και τον θανατον το αγαθον και το κακον

16

εαν εισακουσης τας εντολας κυριου του θεου σου ας εγω εντελλοµαι σοι σηµερον αγαπαν κυριον τον θεον σου πορευεσθαι εν πασαις ταις οδοις αυτου φυλασσεσθαι τα δικαιω
µατα αυτου και τας κρισεις αυτου και ζησεσθε και πολλοι εσεσθε και ευλογησει σε κυριος ο θεος σου εν παση τη γη εις ην εισπορευη εκει κληρονοµησαι αυτην

17

και εαν µεταστη η καρδια σου και µη εισακουσης και πλανηθεις προσκυνησης θεοις ετεροις και λατρευσης αυτοις

18

αναγγελλω σοι σηµερον οτι απωλεια απολεισθε και ου µη πολυηµεροι γενησθε επι της γης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν σοι εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρον
οµησαι αυτην

19

διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον τον τε ουρανον και την γην την ζωην και τον θανατον δεδωκα προ προσωπου υµων την ευλογιαν και την καταραν εκλεξαι την ζωην ινα ζης συ
και το σπερµα σου

20

αγαπαν κυριον τον θεον σου εισακουειν της φωνης αυτου και εχεσθαι αυτου οτι τουτο η ζωη σου και η µακροτης των ηµερων σου κατοικειν σε επι της γης ης ωµοσεν κυριος
τοις πατρασιν σου αβρααµ και ισαακ και ιακωβ δουναι αυτοις

1

και συνετελεσεν µωυσης λαλων παντας τους λογους τουτους προς παντας υιους ισραηλ

2

και ειπεν προς αυτους εκατον και εικοσι ετων εγω ειµι σηµερον ου δυνησοµαι ετι εισπορευεσθαι και εκπορευεσθαι κυριος δε ειπεν προς µε ου διαβηση τον ιορδανην τουτον

3

κυριος ο θεος σου ο προπορευοµενος προ προσωπου σου αυτος εξολεθρευσει τα εθνη ταυτα απο προσωπου σου και κατακληρονοµησεις αυτους και ιησους ο προπορευοµενος
προ προσωπου σου καθα ελαλησεν κυριος

4

και ποιησει κυριος αυτοις καθα εποιησεν σηων και ωγ τοις δυσι βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και τη γη αυτων καθοτι εξωλεθρευσεν αυτους

5

και παρεδωκεν αυτους κυριος υµιν και ποιησετε αυτοις καθοτι ενετειλαµην υµιν
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6

ανδριζου και ισχυε µη φοβου µηδε δειλια µηδε πτοηθης απο προσωπου αυτων οτι κυριος ο θεος σου ο προπορευοµενος µεθ' υµων εν υµιν ου µη σε ανη ουτε µη σε εγκαταλιπ
η

7

και εκαλεσεν µωυσης ιησουν και ειπεν αυτω εναντι παντος ισραηλ ανδριζου και ισχυε συ γαρ εισελευση προ προσωπου του λαου τουτου εις την γην ην ωµοσεν κυριος τοις π
ατρασιν ηµων δουναι αυτοις και συ κατακληρονοµησεις αυτην αυτοις

8

και κυριος ο συµπορευοµενος µετα σου ουκ ανησει σε ουδε µη εγκαταλιπη σε µη φοβου µηδε δειλια

9

και εγραψεν µωυσης τα ρηµατα του νοµου τουτου εις βιβλιον και εδωκεν τοις ιερευσιν τοις υιοις λευι τοις αιρουσιν την κιβωτον της διαθηκης κυριου και τοις πρεσβυτεροις
των υιων ισραηλ

10

και ενετειλατο αυτοις µωυσης εν τη ηµερα εκεινη λεγων µετα επτα ετη εν καιρω ενιαυτου αφεσεως εν εορτη σκηνοπηγιας

11

εν τω συµπορευεσθαι παντα ισραηλ οφθηναι ενωπιον κυριου του θεου σου εν τω τοπω ω αν εκλεξηται κυριος αναγνωσεσθε τον νοµον τουτον εναντιον παντος ισραηλ εις τα
ωτα αυτων

12

εκκλησιασας τον λαον τους ανδρας και τας γυναικας και τα εκγονα και τον προσηλυτον τον εν ταις πολεσιν υµων ινα ακουσωσιν και ινα µαθωσιν φοβεισθαι κυριον τον θεον
υµων και ακουσονται ποιειν παντας τους λογους του νοµου τουτου

13

και οι υιοι αυτων οι ουκ οιδασιν ακουσονται και µαθησονται φοβεισθαι κυριον τον θεον υµων πασας τας ηµερας οσας αυτοι ζωσιν επι της γης εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορ
δανην εκει κληρονοµησαι αυτην

14

και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου ηγγικασιν αι ηµεραι του θανατου σου καλεσον ιησουν και στητε παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και εντελουµαι αυτω και επο
ρευθη µωυσης και ιησους εις την σκηνην του µαρτυριου και εστησαν παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου

15

και κατεβη κυριος εν νεφελη και εστη παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και εστη ο στυλος της νεφελης παρα τας θυρας της σκηνης

16

και ειπεν κυριος προς µωυσην ιδου συ κοιµα µετα των πατερων σου και αναστας ο λαος ουτος εκπορνευσει οπισω θεων αλλοτριων της γης εις ην ουτος εισπορευεται εκει εις
αυτην και εγκαταλειψουσιν µε και διασκεδασουσιν την διαθηκην µου ην διεθεµην αυτοις

17

και οργισθησοµαι θυµω εις αυτους εν τη ηµερα εκεινη και καταλειψω αυτους και αποστρεψω το προσωπον µου απ' αυτων και εσται καταβρωµα και ευρησουσιν αυτον κακ
α πολλα και θλιψεις και ερει εν τη ηµερα εκεινη διοτι ουκ εστιν κυριος ο θεος µου εν εµοι ευροσαν µε τα κακα ταυτα

18

εγω δε αποστροφη αποστρεψω το προσωπον µου απ' αυτων εν τη ηµερα εκεινη δια πασας τας κακιας ας εποιησαν οτι επεστρεψαν επι θεους αλλοτριους

19

και νυν γραψατε τα ρηµατα της ωδης ταυτης και διδαξετε αυτην τους υιους ισραηλ και εµβαλειτε αυτην εις το στοµα αυτων ινα γενηται µοι η ωδη αυτη εις µαρτυριον εν υι
οις ισραηλ

20

εισαξω γαρ αυτους εις την γην την αγαθην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων δουναι αυτοις γην ρεουσαν γαλα και µελι και φαγονται και εµπλησθεντες κορησουσιν και επιστρα
φησονται επι θεους αλλοτριους και λατρευσουσιν αυτοις και παροξυνουσιν µε και διασκεδασουσιν την διαθηκην µου

21

και αντικαταστησεται η ωδη αυτη κατα προσωπον µαρτυρουσα ου γαρ µη επιλησθη απο στοµατος αυτων και απο στοµατος του σπερµατος αυτων εγω γαρ οιδα την πονηρια
ν αυτων οσα ποιουσιν ωδε σηµερον προ του εισαγαγειν µε αυτους εις την γην την αγαθην ην ωµοσα τοις πατρασιν αυτων

22

και εγραψεν µωυσης την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τους υιους ισραηλ

23

και ενετειλατο µωυσης ιησοι και ειπεν αυτω ανδριζου και ισχυε συ γαρ εισαξεις τους υιους ισραηλ εις την γην ην ωµοσεν κυριος αυτοις και αυτος εσται µετα σου

24

ηνικα δε συνετελεσεν µωυσης γραφων παντας τους λογους του νοµου τουτου εις βιβλιον εως εις τελος

25

και ενετειλατο τοις λευιταις τοις αιρουσιν την κιβωτον της διαθηκης κυριου λεγων

26

λαβοντες το βιβλιον του νοµου τουτου θησετε αυτο εκ πλαγιων της κιβωτου της διαθηκης κυριου του θεου υµων και εσται εκει εν σοι εις µαρτυριον

27

οτι εγω επισταµαι τον ερεθισµον σου και τον τραχηλον σου τον σκληρον ετι γαρ εµου ζωντος µεθ' υµων σηµερον παραπικραινοντες ητε τα προς τον θεον πως ουχι και εσχατο
ν του θανατου µου

28

εκκλησιασατε προς µε τους φυλαρχους υµων και τους πρεσβυτερους υµων και τους κριτας υµων και τους γραµµατοεισαγωγεις υµων ινα λαλησω εις τα ωτα αυτων παντας τ
ους λογους τουτους και διαµαρτυρωµαι αυτοις τον τε ουρανον και την γην
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29

οιδα γαρ οτι εσχατον της τελευτης µου ανοµια ανοµησετε και εκκλινειτε εκ της οδου ης ενετειλαµην υµιν και συναντησεται υµιν τα κακα εσχατον των ηµερων οτι ποιησετε τ
ο πονηρον εναντιον κυριου παροργισαι αυτον εν τοις εργοις των χειρων υµων

30

και ελαλησεν µωυσης εις τα ωτα πασης εκκλησιας ισραηλ τα ρηµατα της ωδης ταυτης εως εις τελος

1

προσεχε ουρανε και λαλησω και ακουετω γη ρηµατα εκ στοµατος µου

2

προσδοκασθω ως υετος το αποφθεγµα µου και καταβητω ως δροσος τα ρηµατα µου ωσει οµβρος επ' αγρωστιν και ωσει νιφετος επι χορτον

3

οτι ονοµα κυριου εκαλεσα δοτε µεγαλωσυνην τω θεω ηµων

4

θεος αληθινα τα εργα αυτου και πασαι αι οδοι αυτου κρισεις θεος πιστος και ουκ εστιν αδικια δικαιος και οσιος κυριος

5

ηµαρτοσαν ουκ αυτω τεκνα µωµητα γενεα σκολια και διεστραµµενη

6

ταυτα κυριω ανταποδιδοτε ουτω λαος µωρος και ουχι σοφος ουκ αυτος ουτος σου πατηρ εκτησατο σε και εποιησεν σε και εκτισεν σε

7

µνησθητε ηµερας αιωνος συνετε ετη γενεας γενεων επερωτησον τον πατερα σου και αναγγελει σοι τους πρεσβυτερους σου και ερουσιν σοι

8

οτε διεµεριζεν ο υψιστος εθνη ως διεσπειρεν υιους αδαµ εστησεν ορια εθνων κατα αριθµον αγγελων θεου

9

και εγενηθη µερις κυριου λαος αυτου ιακωβ σχοινισµα κληρονοµιας αυτου ισραηλ

10

αυταρκησεν αυτον εν γη ερηµω εν διψει καυµατος εν ανυδρω εκυκλωσεν αυτον και επαιδευσεν αυτον και διεφυλαξεν αυτον ως κοραν οφθαλµου

11

ως αετος σκεπασαι νοσσιαν αυτου και επι τοις νεοσσοις αυτου επεποθησεν διεις τας πτερυγας αυτου εδεξατο αυτους και ανελαβεν αυτους επι των µεταφρενων αυτου

12

κυριος µονος ηγεν αυτους και ουκ ην µετ' αυτων θεος αλλοτριος

13

ανεβιβασεν αυτους επι την ισχυν της γης εψωµισεν αυτους γενηµατα αγρων εθηλασαν µελι εκ πετρας και ελαιον εκ στερεας πετρας

14

βουτυρον βοων και γαλα προβατων µετα στεατος αρνων και κριων υιων ταυρων και τραγων µετα στεατος νεφρων πυρου και αιµα σταφυλης επιον οινον

15

και εφαγεν ιακωβ και ενεπλησθη και απελακτισεν ο ηγαπηµενος ελιπανθη επαχυνθη επλατυνθη και εγκατελιπεν θεον τον ποιησαντα αυτον και απεστη απο θεου σωτηρος αυτ
ου

16

παρωξυναν µε επ' αλλοτριοις εν βδελυγµασιν αυτων εξεπικραναν µε

17

εθυσαν δαιµονιοις και ου θεω θεοις οις ουκ ηδεισαν καινοι προσφατοι ηκασιν ους ουκ ηδεισαν οι πατερες αυτων

18

θεον τον γεννησαντα σε εγκατελιπες και επελαθου θεου του τρεφοντος σε

19

και ειδεν κυριος και εζηλωσεν και παρωξυνθη δι' οργην υιων αυτου και θυγατερων

20

και ειπεν αποστρεψω το προσωπον µου απ' αυτων και δειξω τι εσται αυτοις επ' εσχατων οτι γενεα εξεστραµµενη εστιν υιοι οις ουκ εστιν πιστις εν αυτοις

21

αυτοι παρεζηλωσαν µε επ' ου θεω παρωργισαν µε εν τοις ειδωλοις αυτων καγω παραζηλωσω αυτους επ' ουκ εθνει επ' εθνει ασυνετω παροργιω αυτους

22

οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυµου µου καυθησεται εως αδου κατω καταφαγεται γην και τα γενηµατα αυτης φλεξει θεµελια ορεων

23

συναξω εις αυτους κακα και τα βελη µου συντελεσω εις αυτους

24

τηκοµενοι λιµω και βρωσει ορνεων και οπισθοτονος ανιατος οδοντας θηριων αποστελω εις αυτους µετα θυµου συροντων επι γης

25

εξωθεν ατεκνωσει αυτους µαχαιρα και εκ των ταµιειων φοβος νεανισκος συν παρθενω θηλαζων µετα καθεστηκοτος πρεσβυτου

26

ειπα διασπερω αυτους παυσω δη εξ ανθρωπων το µνηµοσυνον αυτων

27

ει µη δι' οργην εχθρων ινα µη µακροχρονισωσιν και ινα µη συνεπιθωνται οι υπεναντιοι µη ειπωσιν η χειρ ηµων η υψηλη και ουχι κυριος εποιησεν ταυτα παντα

28

οτι εθνος απολωλεκος βουλην εστιν και ουκ εστιν εν αυτοις επιστηµη

29

ουκ εφρονησαν συνιεναι ταυτα καταδεξασθωσαν εις τον επιοντα χρονον

30

πως διωξεται εις χιλιους και δυο µετακινησουσιν µυριαδας ει µη ο θεος απεδοτο αυτους και κυριος παρεδωκεν αυτους
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οτι ουκ εστιν ως ο θεος ηµων οι θεοι αυτων οι δε εχθροι ηµων ανοητοι

32

εκ γαρ αµπελου σοδοµων η αµπελος αυτων και η κληµατις αυτων εκ γοµορρας η σταφυλη αυτων σταφυλη χολης βοτρυς πικριας αυτοις

33

θυµος δρακοντων ο οινος αυτων και θυµος ασπιδων ανιατος

34

ουκ ιδου ταυτα συνηκται παρ' εµοι και εσφραγισται εν τοις θησαυροις µου

35

εν ηµερα εκδικησεως ανταποδωσω εν καιρω οταν σφαλη ο πους αυτων οτι εγγυς ηµερα απωλειας αυτων και παρεστιν ετοιµα υµιν

36

οτι κρινει κυριος τον λαον αυτου και επι τοις δουλοις αυτου παρακληθησεται ειδεν γαρ παραλελυµενους αυτους και εκλελοιποτας εν επαγωγη και παρειµενους

37

και ειπεν κυριος που εισιν οι θεοι αυτων εφ' οις επεποιθεισαν επ' αυτοις

38

ων το στεαρ των θυσιων αυτων ησθιετε και επινετε τον οινον των σπονδων αυτων αναστητωσαν και βοηθησατωσαν υµιν και γενηθητωσαν υµιν σκεπασται

39

ιδετε ιδετε οτι εγω ειµι και ουκ εστιν θεος πλην εµου εγω αποκτενω και ζην ποιησω παταξω καγω ιασοµαι και ουκ εστιν ος εξελειται εκ των χειρων µου

40

οτι αρω εις τον ουρανον την χειρα µου και οµουµαι τη δεξια µου και ερω ζω εγω εις τον αιωνα

41

οτι παροξυνω ως αστραπην την µαχαιραν µου και ανθεξεται κριµατος η χειρ µου και ανταποδωσω δικην τοις εχθροις και τοις µισουσιν µε ανταποδωσω

42

µεθυσω τα βελη µου αφ' αιµατος και η µαχαιρα µου καταφαγεται κρεα αφ' αιµατος τραυµατιων και αιχµαλωσιας απο κεφαλης αρχοντων εχθρων

43

ευφρανθητε ουρανοι αµα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω παντες υιοι θεου ευφρανθητε εθνη µετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν αυτω παντες αγγελοι θεου οτι το αιµ
α των υιων αυτου εκδικαται και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοις εχθροις και τοις µισουσιν ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριος την γην του λαου αυτου

44

και εγραψεν µωυσης την ωδην ταυτην εν εκεινη τη ηµερα και εδιδαξεν αυτην τους υιους ισραηλ και εισηλθεν µωυσης και ελαλησεν παντας τους λογους του νοµου τουτου ει
ς τα ωτα του λαου αυτος και ιησους ο του ναυη

45

και συνετελεσεν µωυσης λαλων παντι ισραηλ

46

και ειπεν προς αυτους προσεχετε τη καρδια επι παντας τους λογους τουτους ους εγω διαµαρτυροµαι υµιν σηµερον α εντελεισθε τοις υιοις υµων φυλασσειν και ποιειν παντας
τους λογους του νοµου τουτου

47

οτι ουχι λογος κενος ουτος υµιν οτι αυτη η ζωη υµων και ενεκεν του λογου τουτου µακροηµερευσετε επι της γης εις ην υµεις διαβαινετε τον ιορδανην εκει κληρονοµησαι αυτ
ην

48

και ελαλησεν κυριος προς µωυσην εν τη ηµερα ταυτη λεγων

49

αναβηθι εις το ορος το αβαριν τουτο ορος ναβαυ ο εστιν εν γη µωαβ κατα προσωπον ιεριχω και ιδε την γην χανααν ην εγω διδωµι τοις υιοις ισραηλ εις κατασχεσιν

50

και τελευτα εν τω ορει εις ο αναβαινεις εκει και προστεθητι προς τον λαον σου ον τροπον απεθανεν ααρων ο αδελφος σου εν ωρ τω ορει και προσετεθη προς τον λαον αυτου

51

διοτι ηπειθησατε τω ρηµατι µου εν τοις υιοις ισραηλ επι του υδατος αντιλογιας καδης εν τη ερηµω σιν διοτι ουχ ηγιασατε µε εν τοις υιοις ισραηλ

52

οτι απεναντι οψη την γην και εκει ουκ εισελευση

1

και αυτη η ευλογια ην ευλογησεν µωυσης ανθρωπος του θεου τους υιους ισραηλ προ της τελευτης αυτου

2

και ειπεν κυριος εκ σινα ηκει και επεφανεν εκ σηιρ ηµιν και κατεσπευσεν εξ ορους φαραν συν µυριασιν καδης εκ δεξιων αυτου αγγελοι µετ' αυτου

3

και εφεισατο του λαου αυτου και παντες οι ηγιασµενοι υπο τας χειρας σου και ουτοι υπο σε εισιν και εδεξατο απο των λογων αυτου

4

νοµον ον ενετειλατο ηµιν µωυσης κληρονοµιαν συναγωγαις ιακωβ

5

και εσται εν τω ηγαπηµενω αρχων συναχθεντων αρχοντων λαων αµα φυλαις ισραηλ

6

ζητω ρουβην και µη αποθανετω και εστω πολυς εν αριθµω

7

και αυτη ιουδα εισακουσον κυριε φωνης ιουδα και εις τον λαον αυτου εισελθοισαν αι χειρες αυτου διακρινουσιν αυτω και βοηθος εκ των εχθρων αυτου εση

8

και τω λευι ειπεν δοτε λευι δηλους αυτου και αληθειαν αυτου τω ανδρι τω οσιω ον επειρασαν αυτον εν πειρα ελοιδορησαν αυτον επι υδατος αντιλογιας

9

ο λεγων τω πατρι και τη µητρι ουχ εορακα σε και τους αδελφους αυτου ουκ επεγνω και τους υιους αυτου απεγνω εφυλαξεν τα λογια σου και την διαθηκην σου διετηρησεν
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10

δηλωσουσιν τα δικαιωµατα σου τω ιακωβ και τον νοµον σου τω ισραηλ επιθησουσιν θυµιαµα εν οργη σου δια παντος επι το θυσιαστηριον σου

11

ευλογησον κυριε την ισχυν αυτου και τα εργα των χειρων αυτου δεξαι καταξον οσφυν εχθρων επανεστηκοτων αυτω και οι µισουντες αυτον µη αναστητωσαν

12

και τω βενιαµιν ειπεν ηγαπηµενος υπο κυριου κατασκηνωσει πεποιθως και ο θεος σκιαζει επ' αυτω πασας τας ηµερας και ανα µεσον των ωµων αυτου κατεπαυσεν

13

και τω ιωσηφ ειπεν απ' ευλογιας κυριου η γη αυτου απο ωρων ουρανου και δροσου και απο αβυσσων πηγων κατωθεν

14

και καθ' ωραν γενηµατων ηλιου τροπων και απο συνοδων µηνων

15

και απο κορυφης ορεων αρχης και απο κορυφης βουνων αεναων

16

και καθ' ωραν γης πληρωσεως και τα δεκτα τω οφθεντι εν τω βατω ελθοισαν επι κεφαλην ιωσηφ και επι κορυφης δοξασθεις εν αδελφοις

17

πρωτοτοκος ταυρου το καλλος αυτου κερατα µονοκερωτος τα κερατα αυτου εν αυτοις εθνη κερατιει αµα εως επ' ακρου γης αυται µυριαδες εφραιµ και αυται χιλιαδες µανασ
ση

18

και τω ζαβουλων ειπεν ευφρανθητι ζαβουλων εν εξοδια σου και ισσαχαρ εν τοις σκηνωµασιν αυτου

19

εθνη εξολεθρευσουσιν και επικαλεσεσθε εκει και θυσετε θυσιαν δικαιοσυνης οτι πλουτος θαλασσης θηλασει σε και εµπορια παραλιον κατοικουντων

20

και τω γαδ ειπεν ευλογηµενος εµπλατυνων γαδ ως λεων ανεπαυσατο συντριψας βραχιονα και αρχοντα

21

και ειδεν απαρχην αυτου οτι εκει εµερισθη γη αρχοντων συνηγµενων αµα αρχηγοις λαων δικαιοσυνην κυριος εποιησεν και κρισιν αυτου µετα ισραηλ

22

και τω δαν ειπεν δαν σκυµνος λεοντος και εκπηδησεται εκ του βασαν

23

και τω νεφθαλι ειπεν νεφθαλι πλησµονη δεκτων και εµπλησθητω ευλογιαν παρα κυριου θαλασσαν και λιβα κληρονοµησει

24

και τω ασηρ ειπεν ευλογητος απο τεκνων ασηρ και εσται δεκτος τοις αδελφοις αυτου βαψει εν ελαιω τον ποδα αυτου

25

σιδηρος και χαλκος το υποδηµα αυτου εσται και ως αι ηµεραι σου η ισχυς σου

26

ουκ εστιν ωσπερ ο θεος του ηγαπηµενου ο επιβαινων επι τον ουρανον βοηθος σου και ο µεγαλοπρεπης του στερεωµατος

27

και σκεπασις θεου αρχης και υπο ισχυν βραχιονων αεναων και εκβαλει απο προσωπου σου εχθρον λεγων απολοιο

28

και κατασκηνωσει ισραηλ πεποιθως µονος επι γης ιακωβ επι σιτω και οινω και ο ουρανος αυτω συννεφης δροσω

29

µακαριος συ ισραηλ τις οµοιος σοι λαος σωζοµενος υπο κυριου υπερασπιει ο βοηθος σου και η µαχαιρα καυχηµα σου και ψευσονται σε οι εχθροι σου και συ επι τον τραχηλον
αυτων επιβηση

1

και ανεβη µωυσης απο αραβωθ µωαβ επι το ορος ναβαυ επι κορυφην φασγα η εστιν επι προσωπου ιεριχω και εδειξεν αυτω κυριος πασαν την γην γαλααδ εως δαν

2

και πασαν την γην νεφθαλι και πασαν την γην εφραιµ και µανασση και πασαν την γην ιουδα εως της θαλασσης της εσχατης

3

και την ερηµον και τα περιχωρα ιεριχω πολιν φοινικων εως σηγωρ

4

και ειπεν κυριος προς µωυσην αυτη η γη ην ωµοσα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ λεγων τω σπερµατι υµων δωσω αυτην και εδειξα αυτην τοις οφθαλµοις σου και εκει ουκ ει
σελευση

5

και ετελευτησεν µωυσης οικετης κυριου εν γη µωαβ δια ρηµατος κυριου

6

και εθαψαν αυτον εν γαι εν γη µωαβ εγγυς οικου φογωρ και ουκ οιδεν ουδεις την ταφην αυτου εως της ηµερας ταυτης

7

µωυσης δε ην εκατον και εικοσι ετων εν τω τελευταν αυτον ουκ ηµαυρωθησαν οι οφθαλµοι αυτου ουδε εφθαρησαν τα χελυνια αυτου

8

και εκλαυσαν οι υιοι ισραηλ τον µωυσην εν αραβωθ µωαβ επι του ιορδανου κατα ιεριχω τριακοντα ηµερας και συνετελεσθησαν αι ηµεραι πενθους κλαυθµου µωυση

9

και ιησους υιος ναυη ενεπλησθη πνευµατος συνεσεως επεθηκεν γαρ µωυσης τας χειρας αυτου επ' αυτον και εισηκουσαν αυτου οι υιοι ισραηλ και εποιησαν καθοτι ενετειλατο
κυριος τω µωυση

10

και ουκ ανεστη ετι προφητης εν ισραηλ ως µωυσης ον εγνω κυριος αυτον προσωπον κατα προσωπον

11

εν πασι τοις σηµειοις και τερασιν ον απεστειλεν αυτον κυριος ποιησαι αυτα εν γη αιγυπτω φαραω και τοις θεραπουσιν αυτου και παση τη γη αυτου
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12

τα θαυµασια τα µεγαλα και την χειρα την κραταιαν α εποιησεν µωυσης εναντι παντος ισραηλ .

1

και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριος τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων

2

µωυσης ο θεραπων µου τετελευτηκεν νυν ουν αναστας διαβηθι τον ιορδανην συ και πας ο λαος ουτος εις την γην ην εγω διδωµι αυτοις

3

πας ο τοπος εφ' ον αν επιβητε τω ιχνει των ποδων υµων υµιν δωσω αυτον ον τροπον ειρηκα τω µωυση

4

την ερηµον και τον αντιλιβανον εως του ποταµου του µεγαλου ποταµου ευφρατου και εως της θαλασσης της εσχατης αφ' ηλιου δυσµων εσται τα ορια υµων

5

ουκ αντιστησεται ανθρωπος κατενωπιον υµων πασας τας ηµερας της ζωης σου και ωσπερ ηµην µετα µωυση ουτως εσοµαι και µετα σου και ουκ εγκαταλειψω σε ουδε υπερο
ψοµαι σε

6

ισχυε και ανδριζου συ γαρ αποδιαστελεις τω λαω τουτω την γην ην ωµοσα τοις πατρασιν υµων δουναι αυτοις

7

ισχυε ουν και ανδριζου φυλασσεσθαι και ποιειν καθοτι ενετειλατο σοι µωυσης ο παις µου και ουκ εκκλινεις απ' αυτων εις δεξια ουδε εις αριστερα ινα συνης εν πασιν οις εαν
πρασσης

8

και ουκ αποστησεται η βιβλος του νοµου τουτου εκ του στοµατος σου και µελετησεις εν αυτω ηµερας και νυκτος ινα συνης ποιειν παντα τα γεγραµµενα τοτε ευοδωθηση και
ευοδωσεις τας οδους σου και τοτε συνησεις

9

ιδου εντεταλµαι σοι ισχυε και ανδριζου µη δειλιασης µηδε φοβηθης οτι µετα σου κυριος ο θεος σου εις παντα ου εαν πορευη

10

και ενετειλατο ιησους τοις γραµµατευσιν του λαου λεγων

11

εισελθατε κατα µεσον της παρεµβολης του λαου και εντειλασθε τω λαω λεγοντες ετοιµαζεσθε επισιτισµον οτι ετι τρεις ηµεραι και υµεις διαβαινετε τον ιορδανην τουτον εισε
λθοντες κατασχειν την γην ην κυριος ο θεος των πατερων υµων διδωσιν υµιν

12

και τω ρουβην και τω γαδ και τω ηµισει φυλης µανασση ειπεν ιησους

13

µνησθητε το ρηµα κυριου ο ενετειλατο υµιν µωυσης ο παις κυριου λεγων κυριος ο θεος υµων κατεπαυσεν υµας και εδωκεν υµιν την γην ταυτην

14

αι γυναικες υµων και τα παιδια υµων και τα κτηνη υµων κατοικειτωσαν εν τη γη η εδωκεν υµιν υµεις δε διαβησεσθε ευζωνοι προτεροι των αδελφων υµων πας ο ισχυων και
συµµαχησετε αυτοις

15

εως αν καταπαυση κυριος ο θεος υµων τους αδελφους υµων ωσπερ και υµας και κληρονοµησωσιν και ουτοι την γην ην κυριος ο θεος ηµων διδωσιν αυτοις και απελευσεσθε
εκαστος εις την κληρονοµιαν αυτου ην δεδωκεν υµιν µωυσης εις το περαν του ιορδανου απ' ανατολων ηλιου

16

και αποκριθεντες τω ιησοι ειπαν παντα οσα αν εντειλη ηµιν ποιησοµεν και εις παντα τοπον ου εαν αποστειλης ηµας πορευσοµεθα

17

κατα παντα οσα ηκουσαµεν µωυση ακουσοµεθα σου πλην εστω κυριος ο θεος ηµων µετα σου ον τροπον ην µετα µωυση

18

ο δε ανθρωπος ος εαν απειθηση σοι και οστις µη ακουση των ρηµατων σου καθοτι αν αυτω εντειλη αποθανετω αλλα ισχυε και ανδριζου

1

και απεστειλεν ιησους υιος ναυη εκ σαττιν δυο νεανισκους κατασκοπευσαι λεγων αναβητε και ιδετε την γην και την ιεριχω και πορευθεντες εισηλθοσαν οι δυο νεανισκοι εις ι
εριχω και εισηλθοσαν εις οικιαν γυναικος πορνης η ονοµα ρααβ και κατελυσαν εκει

2

και απηγγελη τω βασιλει ιεριχω λεγοντες εισπεπορευνται ωδε ανδρες των υιων ισραηλ κατασκοπευσαι την γην

3

και απεστειλεν ο βασιλευς ιεριχω και ειπεν προς ρααβ λεγων εξαγαγε τους ανδρας τους εισπεπορευµενους εις την οικιαν σου την νυκτα κατασκοπευσαι γαρ την γην ηκασιν

4

και λαβουσα η γυνη τους ανδρας εκρυψεν αυτους και ειπεν αυτοις λεγουσα εισεληλυθασιν προς µε οι ανδρες

5

ως δε η πυλη εκλειετο εν τω σκοτει και οι ανδρες εξηλθον ουκ επισταµαι που πεπορευνται καταδιωξατε οπισω αυτων ει καταληµψεσθε αυτους

6

αυτη δε ανεβιβασεν αυτους επι το δωµα και εκρυψεν αυτους εν τη λινοκαλαµη τη εστοιβασµενη αυτη επι του δωµατος

7

και οι ανδρες κατεδιωξαν οπισω αυτων οδον την επι του ιορδανου επι τας διαβασεις και η πυλη εκλεισθη και εγενετο ως εξηλθοσαν οι διωκοντες οπισω αυτων

8

και αυτοι δε πριν η κοιµηθηναι αυτους και αυτη ανεβη επι το δωµα προς αυτους

9

και ειπεν προς αυτους επισταµαι οτι δεδωκεν υµιν κυριος την γην επιπεπτωκεν γαρ ο φοβος υµων εφ' ηµας
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10

ακηκοαµεν γαρ οτι κατεξηρανεν κυριος ο θεος την ερυθραν θαλασσαν απο προσωπου υµων οτε εξεπορευεσθε εκ γης αιγυπτου και οσα εποιησεν τοις δυσι βασιλευσιν των αµο
ρραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων και ωγ ους εξωλεθρευσατε αυτους

11

και ακουσαντες ηµεις εξεστηµεν τη καρδια ηµων και ουκ εστη ετι πνευµα εν ουδενι ηµων απο προσωπου υµων οτι κυριος ο θεος υµων θεος εν ουρανω ανω και επι της γης κ
ατω

12

και νυν οµοσατε µοι κυριον τον θεον οτι ποιω υµιν ελεος και ποιησετε και υµεις ελεος εν τω οικω του πατρος µου

13

και ζωγρησετε τον οικον του πατρος µου και την µητερα µου και τους αδελφους µου και παντα τον οικον µου και παντα οσα εστιν αυτοις και εξελεισθε την ψυχην µου εκ θα
νατου

14

και ειπαν αυτη οι ανδρες η ψυχη ηµων ανθ' υµων εις θανατον και αυτη ειπεν ως αν παραδω κυριος υµιν την πολιν ποιησετε εις εµε ελεος και αληθειαν

15

και κατεχαλασεν αυτους δια της θυριδος

16

και ειπεν αυτοις εις την ορεινην απελθετε µη συναντησωσιν υµιν οι καταδιωκοντες και κρυβησεσθε εκει τρεις ηµερας εως αν αποστρεψωσιν οι καταδιωκοντες οπισω υµων κ
αι µετα ταυτα απελευσεσθε εις την οδον υµων

17

και ειπαν οι ανδρες προς αυτην αθωοι εσµεν τω ορκω σου τουτω

18

ιδου ηµεις εισπορευοµεθα εις µερος της πολεως και θησεις το σηµειον το σπαρτιον το κοκκινον τουτο εκδησεις εις την θυριδα δι' ης κατεβιβασας ηµας δι' αυτης τον δε πατε
ρα σου και την µητερα σου και τους αδελφους σου και παντα τον οικον του πατρος σου συναξεις προς σεαυτην εις την οικιαν σου

19

και εσται πας ος αν εξελθη την θυραν της οικιας σου εξω ενοχος εαυτω εσται ηµεις δε αθωοι τω ορκω σου τουτω και οσοι εαν γενωνται µετα σου εν τη οικια σου ηµεις ενοχο
ι εσοµεθα

20

εαν δε τις ηµας αδικηση η και αποκαλυψη τους λογους ηµων τουτους εσοµεθα αθωοι τω ορκω σου τουτω

21

και ειπεν αυτοις κατα το ρηµα υµων ουτως εστω και εξαπεστειλεν αυτους

22

και επορευθησαν και ηλθοσαν εις την ορεινην και κατεµειναν εκει τρεις ηµερας και εξεζητησαν οι καταδιωκοντες πασας τας οδους και ουχ ευροσαν

23

και υπεστρεψαν οι δυο νεανισκοι και κατεβησαν εκ του ορους και διεβησαν προς ιησουν υιον ναυη και διηγησαντο αυτω παντα τα συµβεβηκοτα αυτοις

24

και ειπαν προς ιησουν οτι παρεδωκεν κυριος πασαν την γην εν χειρι ηµων και κατεπτηκεν πας ο κατοικων την γην εκεινην αφ' ηµων

1

και ωρθρισεν ιησους το πρωι και απηραν εκ σαττιν και ηλθοσαν εως του ιορδανου και κατελυσαν εκει προ του διαβηναι

2

και εγενετο µετα τρεις ηµερας διηλθον οι γραµµατεις δια της παρεµβολης

3

και ενετειλαντο τω λαω λεγοντες οταν ιδητε την κιβωτον της διαθηκης κυριου του θεου ηµων και τους ιερεις ηµων και τους λευιτας αιροντας αυτην απαρειτε απο των τοπω
ν υµων και πορευεσθε οπισω αυτης

4

αλλα µακραν εστω ανα µεσον υµων και εκεινης οσον δισχιλιους πηχεις στησεσθε µη προσεγγισητε αυτη ιν' επιστησθε την οδον ην πορευεσθε αυτην ου γαρ πεπορευσθε την ο
δον απ' εχθες και τριτης ηµερας

5

και ειπεν ιησους τω λαω αγνισασθε εις αυριον οτι αυριον ποιησει εν υµιν κυριος θαυµαστα

6

και ειπεν ιησους τοις ιερευσιν αρατε την κιβωτον της διαθηκης κυριου και προπορευεσθε του λαου και ηραν οι ιερεις την κιβωτον της διαθηκης κυριου και επορευοντο εµπρ
οσθεν του λαου

7

και ειπεν κυριος προς ιησουν εν τη ηµερα ταυτη αρχοµαι υψωσαι σε κατενωπιον παντων υιων ισραηλ ινα γνωσιν καθοτι ηµην µετα µωυση ουτως εσοµαι και µετα σου

8

και νυν εντειλαι τοις ιερευσιν τοις αιρουσιν την κιβωτον της διαθηκης λεγων ως αν εισελθητε επι µερους του υδατος του ιορδανου και εν τω ιορδανη στησεσθε

9

και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ προσαγαγετε ωδε και ακουσατε το ρηµα κυριου του θεου ηµων

10

εν τουτω γνωσεσθε οτι θεος ζων εν υµιν και ολεθρευων ολεθρευσει απο προσωπου ηµων τον χαναναιον και τον χετταιον και τον φερεζαιον και τον ευαιον και τον αµορραιον
και τον γεργεσαιον και τον ιεβουσαιον

11

ιδου η κιβωτος διαθηκης κυριου πασης της γης διαβαινει τον ιορδανην

12

προχειρισασθε υµιν δωδεκα ανδρας απο των υιων ισραηλ ενα αφ' εκαστης φυλης
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και εσται ως αν καταπαυσωσιν οι ποδες των ιερεων των αιροντων την κιβωτον της διαθηκης κυριου πασης της γης εν τω υδατι του ιορδανου το υδωρ του ιορδανου εκλειψει
το δε υδωρ το καταβαινον στησεται

14

και απηρεν ο λαος εκ των σκηνωµατων αυτων διαβηναι τον ιορδανην οι δε ιερεις ηροσαν την κιβωτον της διαθηκης κυριου προτεροι του λαου

15

ως δε εισεπορευοντο οι ιερεις οι αιροντες την κιβωτον της διαθηκης επι τον ιορδανην και οι ποδες των ιερεων των αιροντων την κιβωτον της διαθηκης κυριου εβαφησαν εις
µερος του υδατος του ιορδανου ο δε ιορδανης επληρου καθ' ολην την κρηπιδα αυτου ωσει ηµεραι θερισµου πυρων

16

και εστη τα υδατα τα καταβαινοντα ανωθεν εστη πηγµα εν αφεστηκος µακραν σφοδρα σφοδρως εως µερους καριαθιαριµ το δε καταβαινον κατεβη εις την θαλασσαν αραβα
θαλασσαν αλος εως εις το τελος εξελιπεν και ο λαος ειστηκει απεναντι ιεριχω

17

και εστησαν οι ιερεις οι αιροντες την κιβωτον της διαθηκης κυριου επι ξηρας εν µεσω του ιορδανου και παντες οι υιοι ισραηλ διεβαινον δια ξηρας εως συνετελεσεν πας ο λαο
ς διαβαινων τον ιορδανην

1

και επει συνετελεσεν πας ο λαος διαβαινων τον ιορδανην και ειπεν κυριος τω ιησοι λεγων

2

παραλαβων ανδρας απο του λαου ενα αφ' εκαστης φυλης

3

συνταξον αυτοις λεγων ανελεσθε εκ µεσου του ιορδανου ετοιµους δωδεκα λιθους και τουτους διακοµισαντες αµα υµιν αυτοις θετε αυτους εν τη στρατοπεδεια υµων ου εαν πα
ρεµβαλητε εκει την νυκτα

4

και ανακαλεσαµενος ιησους δωδεκα ανδρας των ενδοξων απο των υιων ισραηλ ενα αφ' εκαστης φυλης

5

ειπεν αυτοις προσαγαγετε εµπροσθεν µου προ προσωπου κυριου εις µεσον του ιορδανου και ανελοµενος εκειθεν εκαστος λιθον αρατω επι των ωµων αυτου κατα τον αριθµον
των δωδεκα φυλων του ισραηλ

6

ινα υπαρχωσιν υµιν ουτοι εις σηµειον κειµενον δια παντος ινα οταν ερωτα σε ο υιος σου αυριον λεγων τι εισιν οι λιθοι ουτοι υµιν

7

και συ δηλωσεις τω υιω σου λεγων οτι εξελιπεν ο ιορδανης ποταµος απο προσωπου κιβωτου διαθηκης κυριου πασης της γης ως διεβαινεν αυτον και εσονται οι λιθοι ουτοι υ
µιν µνηµοσυνον τοις υιοις ισραηλ εως του αιωνος

8

και εποιησαν ουτως οι υιοι ισραηλ καθοτι ενετειλατο κυριος τω ιησοι και λαβοντες δωδεκα λιθους εκ µεσου του ιορδανου καθαπερ συνεταξεν κυριος τω ιησοι εν τη συντελει
α της διαβασεως των υιων ισραηλ και διεκοµισαν αµα εαυτοις εις την παρεµβολην και απεθηκαν εκει

9

εστησεν δε ιησους και αλλους δωδεκα λιθους εν αυτω τω ιορδανη εν τω γενοµενω τοπω υπο τους ποδας των ιερεων των αιροντων την κιβωτον της διαθηκης κυριου και εισι
ν εκει εως της σηµερον ηµερας

10

ειστηκεισαν δε οι ιερεις οι αιροντες την κιβωτον της διαθηκης εν τω ιορδανη εως ου συνετελεσεν ιησους παντα α ενετειλατο κυριος αναγγειλαι τω λαω και εσπευσεν ο λαος
και διεβησαν

11

και εγενετο ως συνετελεσεν πας ο λαος διαβηναι και διεβη η κιβωτος της διαθηκης κυριου και οι λιθοι εµπροσθεν αυτων

12

και διεβησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και οι ηµισεις φυλης µανασση διεσκευασµενοι εµπροσθεν των υιων ισραηλ καθαπερ ενετειλατο αυτοις µωυσης

13

τετρακισµυριοι ευζωνοι εις µαχην διεβησαν εναντιον κυριου εις πολεµον προς την ιεριχω πολιν

14

εν εκεινη τη ηµερα ηυξησεν κυριος τον ιησουν εναντιον παντος του γενους ισραηλ και εφοβουντο αυτον ωσπερ µωυσην οσον χρονον εζη

15

και ειπεν κυριος τω ιησοι λεγων

16

εντειλαι τοις ιερευσιν τοις αιρουσιν την κιβωτον της διαθηκης του µαρτυριου κυριου εκβηναι εκ του ιορδανου

17

και ενετειλατο ιησους τοις ιερευσιν λεγων εκβητε εκ του ιορδανου

18

και εγενετο ως εξεβησαν οι ιερεις οι αιροντες την κιβωτον της διαθηκης κυριου εκ του ιορδανου και εθηκαν τους ποδας επι της γης ωρµησεν το υδωρ του ιορδανου κατα χω
ραν και επορευετο καθα εχθες και τριτην ηµεραν δι' ολης της κρηπιδος

19

και ο λαος ανεβη εκ του ιορδανου δεκατη του µηνος του πρωτου και κατεστρατοπεδευσαν οι υιοι ισραηλ εν γαλγαλοις κατα µερος το προς ηλιου ανατολας απο της ιεριχω

20

και τους δωδεκα λιθους τουτους ους ελαβεν εκ του ιορδανου εστησεν ιησους εν γαλγαλοις

21

λεγων οταν ερωτωσιν υµας οι υιοι υµων λεγοντες τι εισιν οι λιθοι ουτοι
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22

αναγγειλατε τοις υιοις υµων οτι επι ξηρας διεβη ισραηλ τον ιορδανην

23

αποξηραναντος κυριου του θεου ηµων το υδωρ του ιορδανου εκ του εµπροσθεν αυτων µεχρι ου διεβησαν καθαπερ εποιησεν κυριος ο θεος ηµων την ερυθραν θαλασσαν ην απ
εξηρανεν κυριος ο θεος ηµων εµπροσθεν ηµων εως παρηλθοµεν

24

οπως γνωσιν παντα τα εθνη της γης οτι η δυναµις του κυριου ισχυρα εστιν και ινα υµεις σεβησθε κυριον τον θεον υµων εν παντι χρονω

1

και εγενετο ως ηκουσαν οι βασιλεις των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου και οι βασιλεις της φοινικης οι παρα την θαλασσαν οτι απεξηρανεν κυριος ο θεος τον ιορδαν
ην ποταµον εκ των εµπροσθεν των υιων ισραηλ εν τω διαβαινειν αυτους και ετακησαν αυτων αι διανοιαι και κατεπλαγησαν και ουκ ην εν αυτοις φρονησις ουδεµια απο προσ
ωπου των υιων ισραηλ

2

υπο δε τουτον τον καιρον ειπεν κυριος τω ιησοι ποιησον σεαυτω µαχαιρας πετρινας εκ πετρας ακροτοµου και καθισας περιτεµε τους υιους ισραηλ

3

και εποιησεν ιησους µαχαιρας πετρινας ακροτοµους και περιετεµεν τους υιους ισραηλ επι του καλουµενου τοπου βουνος των ακροβυστιων

4

ον δε τροπον περιεκαθαρεν ιησους τους υιους ισραηλ οσοι ποτε εγενοντο εν τη οδω και οσοι ποτε απεριτµητοι ησαν των εξεληλυθοτων εξ αιγυπτου

5

παντας τουτους περιετεµεν ιησους

6

τεσσαρακοντα γαρ και δυο ετη ανεστραπται ισραηλ εν τη ερηµω τη µαδβαριτιδι διο απεριτµητοι ησαν οι πλειστοι αυτων των µαχιµων των εξεληλυθοτων εκ γης αιγυπτου οι
απειθησαντες των εντολων του θεου οις και διωρισεν µη ιδειν αυτους την γην ην ωµοσεν κυριος τοις πατρασιν αυτων δουναι ηµιν γην ρεουσαν γαλα και µελι

7

αντι δε τουτων αντικατεστησεν τους υιους αυτων ους ιησους περιετεµεν δια το αυτους γεγενησθαι κατα την οδον απεριτµητους

8

περιτµηθεντες δε ησυχιαν ειχον αυτοθι καθηµενοι εν τη παρεµβολη εως υγιασθησαν

9

και ειπεν κυριος τω ιησοι υιω ναυη εν τη σηµερον ηµερα αφειλον τον ονειδισµον αιγυπτου αφ' υµων και εκαλεσεν το ονοµα του τοπου εκεινου γαλγαλα

10

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος απο εσπερας επι δυσµων ιεριχω εν τω περαν του ιορδανου εν τω πεδιω

11

και εφαγοσαν απο του σιτου της γης αζυµα και νεα εν ταυτη τη ηµερα

12

εξελιπεν το µαννα µετα το βεβρωκεναι αυτους εκ του σιτου της γης και ουκετι υπηρχεν τοις υιοις ισραηλ µαννα εκαρπισαντο δε την χωραν των φοινικων εν τω ενιαυτω εκειν
ω

13

και εγενετο ως ην ιησους εν ιεριχω και αναβλεψας τοις οφθαλµοις ειδεν ανθρωπον εστηκοτα εναντιον αυτου και η ροµφαια εσπασµενη εν τη χειρι αυτου και προσελθων ιησο
υς ειπεν αυτω ηµετερος ει η των υπεναντιων

14

ο δε ειπεν αυτω εγω αρχιστρατηγος δυναµεως κυριου νυνι παραγεγονα και ιησους επεσεν επι προσωπον επι την γην και ειπεν αυτω δεσποτα τι προστασσεις τω σω οικετη

15

και λεγει ο αρχιστρατηγος κυριου προς ιησουν λυσαι το υποδηµα εκ των ποδων σου ο γαρ τοπος εφ' ω συ εστηκας αγιος εστιν

1

και ιεριχω συγκεκλεισµενη και ωχυρωµενη και ουθεις εξεπορευετο εξ αυτης ουδε εισεπορευετο

2

και ειπεν κυριος προς ιησουν ιδου εγω παραδιδωµι υποχειριον σου την ιεριχω και τον βασιλεα αυτης τον εν αυτη δυνατους οντας εν ισχυι

3

συ δε περιστησον αυτη τους µαχιµους κυκλω

5

και εσται ως αν σαλπισητε τη σαλπιγγι ανακραγετω πας ο λαος αµα και ανακραγοντων αυτων πεσειται αυτοµατα τα τειχη της πολεως και εισελευσεται πας ο λαος ορµησας
εκαστος κατα προσωπον εις την πολιν

6

και εισηλθεν ιησους ο του ναυη προς τους ιερεις

7

και ειπεν αυτοις λεγων παραγγειλατε τω λαω περιελθειν και κυκλωσαι την πολιν και οι µαχιµοι παραπορευεσθωσαν ενωπλισµενοι εναντιον κυριου

8

και επτα ιερεις εχοντες επτα σαλπιγγας ιερας παρελθετωσαν ωσαυτως εναντιον του κυριου και σηµαινετωσαν ευτονως και η κιβωτος της διαθηκης κυριου επακολουθειτω

9

οι δε µαχιµοι εµπροσθεν παραπορευεσθωσαν και οι ιερεις οι ουραγουντες οπισω της κιβωτου της διαθηκης κυριου πορευοµενοι και σαλπιζοντες

10

τω δε λαω ενετειλατο ιησους λεγων µη βοατε µηδε ακουσατω µηθεις υµων την φωνην εως αν ηµεραν αυτος διαγγειλη αναβοησαι και τοτε αναβοησετε

11

και περιελθουσα η κιβωτος της διαθηκης του θεου την πολιν ευθεως απηλθεν εις την παρεµβολην και εκοιµηθη εκει

12

και τη ηµερα τη δευτερα ανεστη ιησους το πρωι και ηραν οι ιερεις την κιβωτον της διαθηκης κυριου
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13

και οι επτα ιερεις οι φεροντες τας σαλπιγγας τας επτα προεπορευοντο εναντιον κυριου και µετα ταυτα εισεπορευοντο οι µαχιµοι και ο λοιπος οχλος οπισθε της κιβωτου της δι
αθηκης κυριου και οι ιερεις εσαλπισαν ταις σαλπιγξι και ο λοιπος οχλος απας περιεκυκλωσε την πολιν εγγυθεν

14

και απηλθεν παλιν εις την παρεµβολην ουτως εποιει επι εξ ηµερας

15

και τη ηµερα τη εβδοµη ανεστησαν ορθρου και περιηλθοσαν την πολιν εξακις

16

και τη περιοδω τη εβδοµη εσαλπισαν οι ιερεις και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ κεκραξατε παρεδωκεν γαρ κυριος υµιν την πολιν

17

και εσται η πολις αναθεµα αυτη και παντα οσα εστιν εν αυτη κυριω σαβαωθ πλην ρααβ την πορνην περιποιησασθε αυτην και οσα εστιν εν τω οικω αυτης

18

αλλα υµεις φυλαξασθε σφοδρα απο του αναθεµατος µηποτε ενθυµηθεντες υµεις αυτοι λαβητε απο του αναθεµατος και ποιησητε την παρεµβολην των υιων ισραηλ αναθεµα κ
αι εκτριψητε ηµας

19

και παν αργυριον η χρυσιον η χαλκος η σιδηρος αγιον εσται τω κυριω εις θησαυρον κυριου εισενεχθησεται

20

και εσαλπισαν ταις σαλπιγξιν οι ιερεις ως δε ηκουσεν ο λαος την φωνην των σαλπιγγων ηλαλαξεν πας ο λαος αµα αλαλαγµω µεγαλω και ισχυρω και επεσεν απαν το τειχος κυ
κλω και ανεβη πας ο λαος εις την πολιν

21

και ανεθεµατισεν αυτην ιησους και οσα ην εν τη πολει απο ανδρος και εως γυναικος απο νεανισκου και εως πρεσβυτου και εως µοσχου και υποζυγιου εν στοµατι ροµφαιας

22

και τοις δυσιν νεανισκοις τοις κατασκοπευσασιν ειπεν ιησους εισελθατε εις την οικιαν της γυναικος και εξαγαγετε αυτην εκειθεν και οσα εστιν αυτη

23

και εισηλθον οι δυο νεανισκοι οι κατασκοπευσαντες την πολιν εις την οικιαν της γυναικος και εξηγαγοσαν ρααβ την πορνην και τον πατερα αυτης και την µητερα αυτης και
τους αδελφους αυτης και παντα οσα ην αυτη και πασαν την συγγενειαν αυτης και κατεστησαν αυτην εξω της παρεµβολης ισραηλ

24

και η πολις ενεπρησθη εµπυρισµω συν πασιν τοις εν αυτη πλην αργυριου και χρυσιου και χαλκου και σιδηρου εδωκαν εις θησαυρον κυριου εισενεχθηναι

25

και ρααβ την πορνην και παντα τον οικον τον πατρικον αυτης εζωγρησεν ιησους και κατωκησεν εν τω ισραηλ εως της σηµερον ηµερας διοτι εκρυψεν τους κατασκοπευσαντ
ας ους απεστειλεν ιησους κατασκοπευσαι την ιεριχω

26

και ωρκισεν ιησους εν τη ηµερα εκεινη εναντιον κυριου λεγων επικαταρατος ο ανθρωπος ος οικοδοµησει την πολιν εκεινην εν τω πρωτοτοκω αυτου θεµελιωσει αυτην και εν
τω ελαχιστω αυτου επιστησει τας πυλας αυτης και ουτως εποιησεν οζαν ο εκ βαιθηλ εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω εθεµελιωσεν αυτην και εν τω ελαχιστω διασωθεντι επεστ
ησεν τας πυλας αυτης

27

και ην κυριος µετα ιησου και ην το ονοµα αυτου κατα πασαν την γην

1

και επληµµελησαν οι υιοι ισραηλ πληµµελειαν µεγαλην και ενοσφισαντο απο του αναθεµατος και ελαβεν αχαρ υιος χαρµι υιου ζαµβρι υιου ζαρα εκ της φυλης ιουδα απο του
αναθεµατος και εθυµωθη οργη κυριος τοις υιοις ισραηλ

2

και απεστειλεν ιησους ανδρας εις γαι η εστιν κατα βαιθηλ λεγων κατασκεψασθε την γαι και ανεβησαν οι ανδρες και κατεσκεψαντο την γαι

3

και ανεστρεψαν προς ιησουν και ειπαν προς αυτον µη αναβητω πας ο λαος αλλ' ως δισχιλιοι η τρισχιλιοι ανδρες αναβητωσαν και εκπολιορκησατωσαν την πολιν µη αναγαγη
ς εκει τον λαον παντα ολιγοι γαρ εισιν

4

και ανεβησαν ωσει τρισχιλιοι ανδρες και εφυγον απο προσωπου των ανδρων γαι

5

και απεκτειναν απ' αυτων ανδρες γαι εις τριακοντα και εξ ανδρας και κατεδιωξαν αυτους απο της πυλης και συνετριψαν αυτους επι του καταφερους και επτοηθη η καρδια τ
ου λαου και εγενετο ωσπερ υδωρ

6

και διερρηξεν ιησους τα ιµατια αυτου και επεσεν ιησους επι την γην επι προσωπον εναντιον κυριου εως εσπερας αυτος και οι πρεσβυτεροι ισραηλ και επεβαλοντο χουν επι τα
ς κεφαλας αυτων

7

και ειπεν ιησους δεοµαι κυριε ινα τι διεβιβασεν ο παις σου τον λαον τουτον τον ιορδανην παραδουναι αυτον τω αµορραιω απολεσαι ηµας και ει κατεµειναµεν και κατωκισθη
µεν παρα τον ιορδανην

8

και τι ερω επει µετεβαλεν ισραηλ αυχενα απεναντι του εχθρου αυτου

9

και ακουσας ο χαναναιος και παντες οι κατοικουντες την γην περικυκλωσουσιν ηµας και εκτριψουσιν ηµας απο της γης και τι ποιησεις το ονοµα σου το µεγα

10

και ειπεν κυριος προς ιησουν αναστηθι ινα τι τουτο συ πεπτωκας επι προσωπον σου
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11

ηµαρτηκεν ο λαος και παρεβη την διαθηκην ην διεθεµην προς αυτους και κλεψαντες απο του αναθεµατος ενεβαλον εις τα σκευη αυτων

12

ου µη δυνωνται οι υιοι ισραηλ υποστηναι κατα προσωπον των εχθρων αυτων αυχενα επιστρεψουσιν εναντι των εχθρων αυτων οτι εγενηθησαν αναθεµα ου προσθησω ετι εινα
ι µεθ' υµων εαν µη εξαρητε το αναθεµα εξ υµων αυτων

13

αναστας αγιασον τον λαον και ειπον αγιασθηναι εις αυριον ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ το αναθεµα εν υµιν εστιν ου δυνησεσθε αντιστηναι απεναντι των εχθρων υµων εω
ς αν εξαρητε το αναθεµα εξ υµων

14

και συναχθησεσθε παντες το πρωι κατα φυλας και εσται η φυλη ην αν δειξη κυριος προσαξετε κατα δηµους και τον δηµον ον εαν δειξη κυριος προσαξετε κατ' οικον και τον
οικον ον εαν δειξη κυριος προσαξετε κατ' ανδρα

15

και ος αν ενδειχθη κατακαυθησεται εν πυρι και παντα οσα εστιν αυτω οτι παρεβη την διαθηκην κυριου και εποιησεν ανοµηµα εν ισραηλ

16

και ωρθρισεν ιησους και προσηγαγεν τον λαον κατα φυλας και ενεδειχθη η φυλη ιουδα

17

και προσηχθη κατα δηµους και ενεδειχθη δηµος ο ζαραι και προσηχθη κατα ανδρα

18

και ενεδειχθη αχαρ υιος ζαµβρι υιου ζαρα

19

και ειπεν ιησους τω αχαρ δος δοξαν σηµερον τω κυριω θεω ισραηλ και δος την εξοµολογησιν και αναγγειλον µοι τι εποιησας και µη κρυψης απ' εµου

20

και απεκριθη αχαρ τω ιησοι και ειπεν αληθως ηµαρτον εναντιον κυριου θεου ισραηλ ουτως και ουτως εποιησα

21

ειδον εν τη προνοµη ψιλην ποικιλην καλην και διακοσια διδραχµα αργυριου και γλωσσαν µιαν χρυσην πεντηκοντα διδραχµων και ενθυµηθεις αυτων ελαβον και ιδου αυτα ε
γκεκρυπται εν τη γη εν τη σκηνη µου και το αργυριον κεκρυπται υποκατω αυτων

22

και απεστειλεν ιησους αγγελους και εδραµον εις την σκηνην εις την παρεµβολην και ταυτα ην εγκεκρυµµενα εις την σκηνην και το αργυριον υποκατω αυτων

23

και εξηνεγκαν αυτα εκ της σκηνης και ηνεγκαν προς ιησουν και τους πρεσβυτερους ισραηλ και εθηκαν αυτα εναντι κυριου

24

και ελαβεν ιησους τον αχαρ υιον ζαρα και ανηγαγεν αυτον εις φαραγγα αχωρ και τους υιους αυτου και τας θυγατερας αυτου και τους µοσχους αυτου και τα υποζυγια αυτου κ
αι παντα τα προβατα αυτου και την σκηνην αυτου και παντα τα υπαρχοντα αυτου και πας ο λαος µετ' αυτου και ανηγαγεν αυτους εις εµεκαχωρ

25

και ειπεν ιησους τω αχαρ τι ωλεθρευσας ηµας εξολεθρευσαι σε κυριος καθα και σηµερον και ελιθοβολησαν αυτον λιθοις πας ισραηλ

26

και επεστησαν αυτω σωρον λιθων µεγαν και επαυσατο κυριος του θυµου της οργης δια τουτο επωνοµασεν αυτο εµεκαχωρ εως της ηµερας ταυτης

1

και ειπεν κυριος προς ιησουν µη φοβηθης µηδε δειλιασης λαβε µετα σου τους ανδρας παντας τους πολεµιστας και αναστας αναβηθι εις γαι ιδου δεδωκα εις τας χειρας σου το
ν βασιλεα γαι και την γην αυτου

2

και ποιησεις την γαι ον τροπον εποιησας την ιεριχω και τον βασιλεα αυτης και την προνοµην των κτηνων προνοµευσεις σεαυτω καταστησον δε σεαυτω ενεδρα τη πολει εις τ
α οπισω

3

και ανεστη ιησους και πας ο λαος ο πολεµιστης ωστε αναβηναι εις γαι επελεξεν δε ιησους τριακοντα χιλιαδας ανδρων δυνατους εν ισχυι και απεστειλεν αυτους νυκτος

4

και ενετειλατο αυτοις λεγων υµεις ενεδρευσατε οπισω της πολεως µη µακραν γινεσθε απο της πολεως και εσεσθε παντες ετοιµοι

5

και εγω και παντες οι µετ' εµου προσαξοµεν προς την πολιν και εσται ως αν εξελθωσιν οι κατοικουντες γαι εις συναντησιν ηµιν καθαπερ και πρωην και φευξοµεθα απο προσ
ωπου αυτων

6

και ως αν εξελθωσιν οπισω ηµων αποσπασοµεν αυτους απο της πολεως και ερουσιν φευγουσιν ουτοι απο προσωπου ηµων ον τροπον και εµπροσθεν

7

υµεις δε εξαναστησεσθε εκ της ενεδρας και πορευσεσθε εις την πολιν

8

κατα το ρηµα τουτο ποιησετε ιδου εντεταλµαι υµιν

9

και απεστειλεν αυτους ιησους και επορευθησαν εις την ενεδραν και ενεκαθισαν ανα µεσον βαιθηλ και ανα µεσον γαι απο θαλασσης της γαι

10

και ορθρισας ιησους το πρωι επεσκεψατο τον λαον και ανεβησαν αυτος και οι πρεσβυτεροι κατα προσωπον του λαου επι γαι

11

και πας ο λαος ο πολεµιστης µετ' αυτου ανεβησαν και πορευοµενοι ηλθον εξ εναντιας της πολεως απ' ανατολων

12

και τα ενεδρα της πολεως απο θαλασσης
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14

και εγενετο ως ειδεν βασιλευς γαι εσπευσεν και εξηλθεν εις συναντησιν αυτοις επ' ευθειας εις τον πολεµον αυτος και πας ο λαος ο µετ' αυτου και αυτος ουκ ηδει οτι ενεδρα α
υτω εστιν οπισω της πολεως

15

και ειδεν και ανεχωρησεν ιησους και ισραηλ απο προσωπου αυτων

16

και κατεδιωξαν οπισω των υιων ισραηλ και αυτοι απεστησαν απο της πολεως

17

ου κατελειφθη ουθεις εν τη γαι ος ου κατεδιωξεν οπισω ισραηλ και κατελιπον την πολιν ανεωγµενην και κατεδιωξαν οπισω ισραηλ

18

και ειπεν κυριος προς ιησουν εκτεινον την χειρα σου εν τω γαισω τω εν τη χειρι σου επι την πολιν εις γαρ τας χειρας σου παραδεδωκα αυτην και τα ενεδρα εξαναστησονται ε
ν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξετεινεν ιησους την χειρα αυτου τον γαισον επι την πολιν

19

και τα ενεδρα εξανεστησαν εν ταχει εκ του τοπου αυτων και εξηλθοσαν οτε εξετεινεν την χειρα και ηλθοσαν επι την πολιν και κατελαβοντο αυτην και σπευσαντες ενεπρησαν
την πολιν εν πυρι

20

και περιβλεψαντες οι κατοικοι γαι εις τα οπισω αυτων και εθεωρουν καπνον αναβαινοντα εκ της πολεως εις τον ουρανον και ουκετι ειχον που φυγωσιν ωδε η ωδε

21

και ιησους και πας ισραηλ ειδον οτι ελαβον τα ενεδρα την πολιν και οτι ανεβη ο καπνος της πολεως εις τον ουρανον και µεταβαλοµενοι επαταξαν τους ανδρας της γαι

22

και ουτοι εξηλθοσαν εκ της πολεως εις συναντησιν και εγενηθησαν ανα µεσον της παρεµβολης ουτοι εντευθεν και ουτοι εντευθεν και επαταξαν εως του µη καταλειφθηναι αυ
των σεσωσµενον και διαπεφευγοτα

23

και τον βασιλεα της γαι συνελαβον ζωντα και προσηγαγον αυτον προς ιησουν

24

και ως επαυσαντο οι υιοι ισραηλ αποκτεννοντες παντας τους εν τη γαι τους εν τοις πεδιοις και εν τω ορει επι της καταβασεως ου κατεδιωξαν αυτους απ' αυτης εις τελος και
απεστρεψεν ιησους εις γαι και επαταξεν αυτην εν στοµατι ροµφαιας

25

και εγενηθησαν οι πεσοντες εν τη ηµερα εκεινη απο ανδρος και εως γυναικος δωδεκα χιλιαδες παντας τους κατοικουντας γαι

27

πλην των κτηνων και των σκυλων των εν τη πολει παντα α επρονοµευσαν οι υιοι ισραηλ κατα προσταγµα κυριου ον τροπον συνεταξεν κυριος τω ιησοι

28

και ενεπυρισεν ιησους την πολιν εν πυρι χωµα αοικητον εις τον αιωνα εθηκεν αυτην εως της ηµερας ταυτης

29

και τον βασιλεα της γαι εκρεµασεν επι ξυλου διδυµου και ην επι του ξυλου εως εσπερας και επιδυνοντος του ηλιου συνεταξεν ιησους και καθειλοσαν αυτου το σωµα απο του
ξυλου και ερριψαν αυτον εις τον βοθρον και επεστησαν αυτω σωρον λιθων εως της ηµερας ταυτης

1

ως δ' ηκουσαν οι βασιλεις των αµορραιων οι εν τω περαν του ιορδανου οι εν τη ορεινη και οι εν τη πεδινη και οι εν παση τη παραλια της θαλασσης της µεγαλης και οι προς τ
ω αντιλιβανω και οι χετταιοι και οι χαναναιοι και οι φερεζαιοι και οι ευαιοι και οι αµορραιοι και οι γεργεσαιοι και οι ιεβουσαιοι

2

συνηλθοσαν επι το αυτο εκπολεµησαι ιησουν και ισραηλ αµα παντες [2α] τοτε ωκοδοµησεν ιησους θυσιαστηριον κυριω τω θεω ισραηλ εν ορει γαιβαλ [2β] καθοτι ενετειλατο
µωυσης ο θεραπων κυριου τοις υιοις ισραηλ καθα γεγραπται εν τω νοµω µωυση θυσιαστηριον λιθων ολοκληρων εφ' ους ουκ επεβληθη σιδηρος και ανεβιβασεν εκει ολοκαυτ
ωµατα κυριω και θυσιαν σωτηριου [2χ] και εγραψεν ιησους επι των λιθων το δευτερονοµιον νοµον µωυση ον εγραψεν ενωπιον υιων ισραηλ [2δ] και πας ισραηλ και οι πρεσβ
υτεροι αυτων και οι δικασται και οι γραµµατεις αυτων παρεπορευοντο ενθεν και ενθεν της κιβωτου απεναντι και οι ιερεις και οι λευιται ηραν την κιβωτον της διαθηκης κυρ
ιου και ο προσηλυτος και ο αυτοχθων οι ησαν ηµισυ πλησιον ορους γαριζιν και οι ησαν ηµισυ πλησιον ορους γαιβαλ καθοτι ενετειλατο µωυσης ο θεραπων κυριου ευλογησαι
τον λαον εν πρωτοις [2ε] και µετα ταυτα ουτως ανεγνω ιησους παντα τα ρηµατα του νοµου τουτου τας ευλογιας και τας καταρας κατα παντα τα γεγραµµενα εν τω νοµω µωυ
ση [2φ] ουκ ην ρηµα απο παντων ων ενετειλατο µωυσης τω ιησοι ο ουκ ανεγνω ιησους εις τα ωτα πασης εκκλησιας υιων ισραηλ τοις ανδρασιν και ταις γυναιξιν και τοις παι
διοις και τοις προσηλυτοις τοις προσπορευοµενοις τω ισραηλ

3

και οι κατοικουντες γαβαων ηκουσαν παντα οσα εποιησεν κυριος τη ιεριχω και τη γαι

4

και εποιησαν και γε αυτοι µετα πανουργιας και ελθοντες επεσιτισαντο και ητοιµασαντο και λαβοντες σακκους παλαιους επι των ονων αυτων και ασκους οινου παλαιους και
κατερρωγοτας αποδεδεµενους

5

και τα κοιλα των υποδηµατων αυτων και τα σανδαλια αυτων παλαια και καταπεπελµατωµενα εν τοις ποσιν αυτων και τα ιµατια αυτων πεπαλαιωµενα επανω αυτων και ο α
ρτος αυτων του επισιτισµου ξηρος και ευρωτιων και βεβρωµενος

6

και ηλθοσαν προς ιησουν εις την παρεµβολην ισραηλ εις γαλγαλα και ειπαν προς ιησουν και ισραηλ εκ γης µακροθεν ηκαµεν και νυν διαθεσθε ηµιν διαθηκην

7

και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς τον χορραιον ορα µη εν εµοι κατοικεις και πως σοι διαθωµαι διαθηκην
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8

και ειπαν προς ιησουν οικεται σου εσµεν και ειπεν προς αυτους ιησους ποθεν εστε και ποθεν παραγεγονατε

9

και ειπαν εκ γης µακροθεν σφοδρα ηκασιν οι παιδες σου εν ονοµατι κυριου του θεου σου ακηκοαµεν γαρ το ονοµα αυτου και οσα εποιησεν εν αιγυπτω

10

και οσα εποιησεν τοις βασιλευσιν των αµορραιων οι ησαν περαν του ιορδανου τω σηων βασιλει εσεβων και τω ωγ βασιλει της βασαν ος κατωκει εν ασταρωθ και εν εδραιν

11

και ακουσαντες ειπαν προς ηµας οι πρεσβυτεροι ηµων και παντες οι κατοικουντες την γην ηµων λεγοντες λαβετε εαυτοις επισιτισµον εις την οδον και πορευθητε εις συναντη
σιν αυτων και ερειτε προς αυτους οικεται σου εσµεν και νυν διαθεσθε ηµιν διαθηκην

12

ουτοι οι αρτοι θερµους εφωδιασθηµεν αυτους εν τη ηµερα η εξηλθοµεν παραγενεσθαι προς υµας νυν δε εξηρανθησαν και γεγονασιν βεβρωµενοι

13

και ουτοι οι ασκοι του οινου ους επλησαµεν καινους και ουτοι ερρωγασιν και τα ιµατια ηµων και τα υποδηµατα ηµων πεπαλαιωται απο της πολλης οδου σφοδρα

14

και ελαβον οι αρχοντες του επισιτισµου αυτων και κυριον ουκ επηρωτησαν

15

και εποιησεν ιησους προς αυτους ειρηνην και διεθετο προς αυτους διαθηκην του διασωσαι αυτους και ωµοσαν αυτοις οι αρχοντες της συναγωγης

16

και εγενετο µετα τρεις ηµερας µετα το διαθεσθαι προς αυτους διαθηκην ηκουσαν οτι εγγυθεν αυτων εισιν και οτι εν αυτοις κατοικουσιν

17

και απηραν οι υιοι ισραηλ και ηλθον εις τας πολεις αυτων αι δε πολεις αυτων γαβαων και κεφιρα και βηρωθ και πολις ιαριν

18

και ουκ εµαχεσαντο αυτοις οι υιοι ισραηλ οτι ωµοσαν αυτοις παντες οι αρχοντες κυριον τον θεον ισραηλ και διεγογγυσαν πασα η συναγωγη επι τοις αρχουσιν

19

και ειπαν οι αρχοντες παση τη συναγωγη ηµεις ωµοσαµεν αυτοις κυριον τον θεον ισραηλ και νυν ου δυνησοµεθα αψασθαι αυτων

20

τουτο ποιησοµεν ζωγρησαι αυτους και περιποιησοµεθα αυτους και ουκ εσται καθ' ηµων οργη δια τον ορκον ον ωµοσαµεν αυτοις

21

ζησονται και εσονται ξυλοκοποι και υδροφοροι παση τη συναγωγη καθαπερ ειπαν αυτοις οι αρχοντες

22

και συνεκαλεσεν αυτους ιησους και ειπεν αυτοις δια τι παρελογισασθε µε λεγοντες µακραν απο σου εσµεν σφοδρα υµεις δε εγχωριοι εστε των κατοικουντων εν ηµιν

23

και νυν επικαταρατοι εστε ου µη εκλιπη εξ υµων δουλος ουδε ξυλοκοπος εµοι και τω θεω µου

24

και απεκριθησαν τω ιησοι λεγοντες ανηγγελη ηµιν οσα συνεταξεν κυριος ο θεος σου µωυση τω παιδι αυτου δουναι υµιν την γην ταυτην και εξολεθρευσαι ηµας και παντας το
υς κατοικουντας επ' αυτης απο προσωπου υµων και εφοβηθηµεν σφοδρα περι των ψυχων ηµων απο προσωπου υµων και εποιησαµεν το πραγµα τουτο

25

και νυν ιδου ηµεις υποχειριοι υµιν ως αρεσκει υµιν και ως δοκει υµιν ποιησατε ηµιν

26

και εποιησαν αυτοις ουτως και εξειλατο αυτους ιησους εν τη ηµερα εκεινη εκ χειρων υιων ισραηλ και ουκ ανειλον αυτους

27

και κατεστησεν αυτους ιησους εν τη ηµερα εκεινη ξυλοκοπους και υδροφορους παση τη συναγωγη και τω θυσιαστηριω του θεου δια τουτο εγενοντο οι κατοικουντες γαβαων
ξυλοκοποι και υδροφοροι του θυσιαστηριου του θεου εως της σηµερον ηµερας και εις τον τοπον ον εαν εκλεξηται κυριος

1

ως δε ηκουσεν αδωνιβεζεκ βασιλευς ιερουσαληµ οτι ελαβεν ιησους την γαι και εξωλεθρευσεν αυτην ον τροπον εποιησαν την ιεριχω και τον βασιλεα αυτης ουτως εποιησαν τ
ην γαι και τον βασιλεα αυτης και οτι αυτοµολησαν οι κατοικουντες γαβαων προς ιησουν και προς ισραηλ

2

και εφοβηθησαν εν αυτοις σφοδρα ηδει γαρ οτι µεγαλη πολις γαβαων ωσει µια των µητροπολεων και παντες οι ανδρες αυτης ισχυροι

3

και απεστειλεν αδωνιβεζεκ βασιλευς ιερουσαληµ προς αιλαµ βασιλεα χεβρων και προς φιδων βασιλεα ιεριµουθ και προς ιεφθα βασιλεα λαχις και προς δαβιρ βασιλεα οδολλα
µ λεγων

4

δευτε αναβητε προς µε και βοηθησατε µοι και εκπολεµησωµεν γαβαων αυτοµολησαν γαρ προς ιησουν και προς τους υιους ισραηλ

5

και ανεβησαν οι πεντε βασιλεις των ιεβουσαιων βασιλευς ιερουσαληµ και βασιλευς χεβρων και βασιλευς ιεριµουθ και βασιλευς λαχις και βασιλευς οδολλαµ αυτοι και πας ο λ
αος αυτων και περιεκαθισαν την γαβαων και εξεπολιορκουν αυτην

6

και απεστειλαν οι κατοικουντες γαβαων προς ιησουν εις την παρεµβολην ισραηλ εις γαλγαλα λεγοντες µη εκλυσης τας χειρας σου απο των παιδων σου αναβηθι προς ηµας το
ταχος και εξελου ηµας και βοηθησον ηµιν οτι συνηγµενοι εισιν εφ' ηµας παντες οι βασιλεις των αµορραιων οι κατοικουντες την ορεινην

7

και ανεβη ιησους εκ γαλγαλων αυτος και πας ο λαος ο πολεµιστης µετ' αυτου πας δυνατος εν ισχυι

8

και ειπεν κυριος προς ιησουν µη φοβηθης αυτους εις γαρ τας χειρας σου παραδεδωκα αυτους ουχ υπολειφθησεται εξ αυτων ουθεις ενωπιον υµων

9

και επιπαρεγενετο επ' αυτους ιησους αφνω ολην την νυκτα εισεπορευθη εκ γαλγαλων
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10

και εξεστησεν αυτους κυριος απο προσωπου των υιων ισραηλ και συνετριψεν αυτους κυριος συντριψιν µεγαλην εν γαβαων και κατεδιωξαν αυτους οδον αναβασεως ωρωνιν
και κατεκοπτον αυτους εως αζηκα και εως µακηδα

11

εν τω δε φευγειν αυτους απο προσωπου των υιων ισραηλ επι της καταβασεως ωρωνιν και κυριος επερριψεν αυτοις λιθους χαλαζης εκ του ουρανου εως αζηκα και εγενοντο π
λειους οι αποθανοντες δια τους λιθους της χαλαζης η ους απεκτειναν οι υιοι ισραηλ µαχαιρα εν τω πολεµω

12

τοτε ελαλησεν ιησους προς κυριον η ηµερα παρεδωκεν ο θεος τον αµορραιον υποχειριον ισραηλ ηνικα συνετριψεν αυτους εν γαβαων και συνετριβησαν απο προσωπου υιων ι
σραηλ και ειπεν ιησους στητω ο ηλιος κατα γαβαων και η σεληνη κατα φαραγγα αιλων

13

και εστη ο ηλιος και η σεληνη εν στασει εως ηµυνατο ο θεος τους εχθρους αυτων και εστη ο ηλιος κατα µεσον του ουρανου ου προεπορευετο εις δυσµας εις τελος ηµερας µια
ς

14

και ουκ εγενετο ηµερα τοιαυτη ουδε το προτερον ουδε το εσχατον ωστε επακουσαι θεον ανθρωπου οτι κυριος συνεπολεµησεν τω ισραηλ

16

και εφυγον οι πεντε βασιλεις ουτοι και κατεκρυβησαν εις το σπηλαιον το εν µακηδα

17

και απηγγελη τω ιησου λεγοντες ευρηνται οι πεντε βασιλεις κεκρυµµενοι εν τω σπηλαιω τω εν µακηδα

18

και ειπεν ιησους κυλισατε λιθους επι το στοµα του σπηλαιου και καταστησατε ανδρας φυλασσειν επ' αυτους

19

υµεις δε µη εστηκατε καταδιωκοντες οπισω των εχθρων υµων και καταλαβετε την ουραγιαν αυτων και µη αφητε εισελθειν εις τας πολεις αυτων παρεδωκεν γαρ αυτους κυρι
ος ο θεος ηµων εις τας χειρας ηµων

20

και εγενετο ως κατεπαυσεν ιησους και πας υιος ισραηλ κοπτοντες αυτους κοπην µεγαλην σφοδρα εως εις τελος και οι διασωζοµενοι διεσωθησαν εις τας πολεις τας οχυρας

21

και απεστραφη πας ο λαος προς ιησουν εις µακηδα υγιεις και ουκ εγρυξεν ουθεις των υιων ισραηλ τη γλωσση αυτου

22

και ειπεν ιησους ανοιξατε το σπηλαιον και εξαγαγετε τους πεντε βασιλεις τουτους εκ του σπηλαιου

23

και εξηγαγοσαν τους πεντε βασιλεις εκ του σπηλαιου τον βασιλεα ιερουσαληµ και τον βασιλεα χεβρων και τον βασιλεα ιεριµουθ και τον βασιλεα λαχις και τον βασιλεα οδολλ
αµ

24

και επει εξηγαγον αυτους προς ιησουν και συνεκαλεσεν ιησους παντα ισραηλ και τους εναρχοµενους του πολεµου τους συµπορευοµενους αυτω λεγων αυτοις προπορευεσθε κ
αι επιθετε τους ποδας υµων επι τους τραχηλους αυτων και προσελθοντες επεθηκαν τους ποδας αυτων επι τους τραχηλους αυτων

25

και ειπεν προς αυτους ιησους µη φοβηθητε αυτους µηδε δειλιασητε ανδριζεσθε και ισχυετε οτι ουτως ποιησει κυριος πασι τοις εχθροις υµων ους υµεις καταπολεµειτε αυτους

26

και απεκτεινεν αυτους ιησους και εκρεµασεν αυτους επι πεντε ξυλων και ησαν κρεµαµενοι επι των ξυλων εως εσπερας

27

και εγενηθη προς ηλιου δυσµας ενετειλατο ιησους και καθειλον αυτους απο των ξυλων και ερριψαν αυτους εις το σπηλαιον εις ο κατεφυγοσαν εκει και επεκυλισαν λιθους επι
το σπηλαιον εως της σηµερον ηµερας

28

και την µακηδα ελαβοσαν εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφους και εξωλεθρευσαν παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη εν αυτη ουδεις διασεσωσµεν
ος και διαπεφευγως και εποιησαν τω βασιλει µακηδα ον τροπον εποιησαν τω βασιλει ιεριχω

29

και απηλθεν ιησους και πας ισραηλ µετ' αυτου εκ µακηδα εις λεβνα και επολιορκει λεβνα

30

και παρεδωκεν αυτην κυριος εις χειρας ισραηλ και ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτης και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφους και παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελειφθη
εν αυτη ουδε εις διασεσωσµενος και διαπεφευγως και εποιησαν τω βασιλει αυτης ον τροπον εποιησαν τω βασιλει ιεριχω

31

και απηλθεν ιησους και πας ισραηλ µετ' αυτου εκ λεβνα εις λαχις και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκει αυτην

32

και παρεδωκεν κυριος την λαχις εις τας χειρας ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα τη δευτερα και εφονευσαν αυτην εν στοµατι ξιφους και εξωλεθρευσαν αυτην ον τροπον
εποιησαν την λεβνα

33

τοτε ανεβη αιλαµ βασιλευς γαζερ βοηθησων τη λαχις και επαταξεν αυτον ιησους εν στοµατι ξιφους και τον λαον αυτου εως του µη καταλειφθηναι αυτων σεσωσµενον και δια
πεφευγοτα

34

και απηλθεν ιησους και πας ισραηλ µετ' αυτου εκ λαχις εις οδολλαµ και περιεκαθισεν αυτην και επολιορκησεν αυτην
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35

και παρεδωκεν αυτην κυριος εν χειρι ισραηλ και ελαβεν αυτην εν τη ηµερα εκεινη και εφονευσεν αυτην εν στοµατι ξιφους και παν εµπνεον εν αυτη εφονευσαν ον τροπον εποι
ησαν τη λαχις

36

και απηλθεν ιησους και πας ισραηλ µετ' αυτου εις χεβρων και περιεκαθισεν αυτην

37

και επαταξεν αυτην εν στοµατι ξιφους και παν εµπνεον οσα ην εν αυτη ουκ ην διασεσωσµενος ον τροπον εποιησαν την οδολλαµ εξωλεθρευσαν αυτην και οσα ην εν αυτη

38

και απεστρεψεν ιησους και πας ισραηλ εις δαβιρ και περικαθισαντες αυτην

39

ελαβον αυτην και τον βασιλεα αυτης και τας κωµας αυτης και επαταξαν αυτην εν στοµατι ξιφους και εξωλεθρευσαν αυτην και παν εµπνεον εν αυτη και ου κατελιπον αυτη ο
υδενα διασεσωσµενον ον τροπον εποιησαν την χεβρων και τω βασιλει αυτης ουτως εποιησαν τη δαβιρ και τω βασιλει αυτης

40

και επαταξεν ιησους πασαν την γην της ορεινης και την ναγεβ και την πεδινην και την ασηδωθ και τους βασιλεις αυτης ου κατελιπον αυτων σεσωσµενον και παν εµπνεον ζω
ης εξωλεθρευσεν ον τροπον ενετειλατο κυριος ο θεος ισραηλ

41

απο καδης βαρνη εως γαζης πασαν την γοσοµ εως της γαβαων

42

και παντας τους βασιλεις αυτων και την γην αυτων επαταξεν ιησους εις απαξ οτι κυριος ο θεος ισραηλ συνεπολεµει τω ισραηλ

1

ως δε ηκουσεν ιαβιν βασιλευς ασωρ απεστειλεν προς ιωβαβ βασιλεα µαρρων και προς βασιλεα συµοων και προς βασιλεα αζιφ

2

και προς τους βασιλεις τους κατα σιδωνα την µεγαλην εις την ορεινην και εις την ραβα απεναντι κενερωθ και εις το πεδιον και εις ναφεδδωρ

3

και εις τους παραλιους χαναναιους απο ανατολων και εις τους παραλιους αµορραιους και ευαιους και ιεβουσαιους και φερεζαιους τους εν τω ορει και τους χετταιους τους υπ
ο την αερµων εις γην µασσηφα

4

και εξηλθον αυτοι και οι βασιλεις αυτων µετ' αυτων ωσπερ η αµµος της θαλασσης τω πληθει και ιπποι και αρµατα πολλα σφοδρα

5

και συνηλθον παντες οι βασιλεις ουτοι και παρεγενοντο επι το αυτο και παρενεβαλον επι του υδατος µαρρων πολεµησαι τον ισραηλ

6

και ειπεν κυριος προς ιησουν µη φοβηθης απο προσωπου αυτων οτι αυριον ταυτην την ωραν εγω παραδιδωµι τετροπωµενους αυτους εναντιον του ισραηλ τους ιππους αυτων
νευροκοπησεις και τα αρµατα αυτων κατακαυσεις εν πυρι

7

και ηλθεν ιησους και πας ο λαος ο πολεµιστης επ' αυτους επι το υδωρ µαρρων εξαπινα και επεπεσαν επ' αυτους εν τη ορεινη

8

και παρεδωκεν αυτους κυριος υποχειριους ισραηλ και κοπτοντες αυτους κατεδιωκον εως σιδωνος της µεγαλης και εως µασερων και εως των πεδιων µασσωχ κατ' ανατολας
και κατεκοψαν αυτους εως του µη καταλειφθηναι αυτων διασεσωσµενον

9

και εποιησεν αυτοις ιησους ον τροπον ενετειλατο αυτω κυριος τους ιππους αυτων ενευροκοπησεν και τα αρµατα αυτων ενεπρησεν εν πυρι

10

και απεστραφη ιησους εν τω καιρω εκεινω και κατελαβετο ασωρ και τον βασιλεα αυτης ην δε ασωρ το προτερον αρχουσα πασων των βασιλειων τουτων

11

και απεκτειναν παν εµπνεον εν αυτη εν ξιφει και εξωλεθρευσαν παντας και ου κατελειφθη εν αυτη εµπνεον και την ασωρ ενεπρησαν εν πυρι

12

και πασας τας πολεις των βασιλεων και τους βασιλεις αυτων ελαβεν ιησους και ανειλεν αυτους εν στοµατι ξιφους και εξωλεθρευσαν αυτους ον τροπον συνεταξεν µωυσης ο π
αις κυριου

13

αλλα πασας τας πολεις τας κεχωµατισµενας ουκ ενεπρησεν ισραηλ πλην ασωρ µονην ενεπρησεν ιησους

14

και παντα τα σκυλα αυτης επρονοµευσαν εαυτοις οι υιοι ισραηλ αυτους δε παντας εξωλεθρευσαν εν στοµατι ξιφους εως απωλεσεν αυτους ου κατελιπον εξ αυτων ουδε εν εµπ
νεον

15

ον τροπον συνεταξεν κυριος τω µωυση τω παιδι αυτου και µωυσης ωσαυτως ενετειλατο τω ιησοι και ουτως εποιησεν ιησους ου παρεβη ουδεν απο παντων ων συνεταξεν αυτ
ω µωυσης

16

και ελαβεν ιησους πασαν την γην την ορεινην και πασαν την ναγεβ και πασαν την γην γοσοµ και την πεδινην και την προς δυσµαις και το ορος ισραηλ και τα ταπεινα

17

τα προς τω ορει απο ορους αχελ και ο προσαναβαινει εις σηιρ και εως βααλγαδ και τα πεδια του λιβανου υπο το ορος το αερµων και παντας τους βασιλεις αυτων ελαβεν και
ανειλεν αυτους και απεκτεινεν

18

και πλειους ηµερας εποιησεν ιησους προς τους βασιλεις τουτους τον πολεµον

19

και ουκ ην πολις ην ουκ ελαβεν ισραηλ παντα ελαβοσαν εν πολεµω
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20

οτι δια κυριου εγενετο κατισχυσαι αυτων την καρδιαν συνανταν εις πολεµον προς ισραηλ ινα εξολεθρευθωσιν οπως µη δοθη αυτοις ελεος αλλ' ινα εξολεθρευθωσιν ον τροπον
ειπεν κυριος προς µωυσην

21

και ηλθεν ιησους εν τω καιρω εκεινω και εξωλεθρευσεν τους ενακιµ εκ της ορεινης εκ χεβρων και εκ δαβιρ και εξ αναβωθ και εκ παντος γενους ισραηλ και εκ παντος ορους
ιουδα συν ταις πολεσιν αυτων και εξωλεθρευσεν αυτους ιησους

22

ου κατελειφθη των ενακιµ απο των υιων ισραηλ αλλα πλην εν γαζη και εν γεθ και εν ασεδωθ κατελειφθη

23

και ελαβεν ιησους πασαν την γην καθοτι ενετειλατο κυριος τω µωυση και εδωκεν αυτους ιησους εν κληρονοµια ισραηλ εν µερισµω κατα φυλας αυτων και η γη κατεπαυσεν
πολεµουµενη

1

και ουτοι οι βασιλεις της γης ους ανειλον οι υιοι ισραηλ και κατεκληρονοµησαν την γην αυτων περαν του ιορδανου αφ' ηλιου ανατολων απο φαραγγος αρνων εως του ορους
αερµων και πασαν την γην αραβα απ' ανατολων

2

σηων τον βασιλεα των αµορραιων ος κατωκει εν εσεβων κυριευων απο αροηρ η εστιν εν τη φαραγγι κατα µερος της φαραγγος και το ηµισυ της γαλααδ εως ιαβοκ ορια υιων
αµµων

3

και αραβα εως της θαλασσης χενερεθ κατ' ανατολας και εως της θαλασσης αραβα θαλασσαν των αλων απο ανατολων οδον την κατα ασιµωθ απο θαιµαν την υπο ασηδωθ φα
σγα

4

και ωγ βασιλευς βασαν υπελειφθη εκ των γιγαντων ο κατοικων εν ασταρωθ και εν εδραιν

5

αρχων απο ορους αερµων και απο σελχα και πασαν την βασαν εως οριων γεσουρι και την µαχατι και το ηµισυ γαλααδ οριων σηων βασιλεως εσεβων

6

µωυσης ο παις κυριου και οι υιοι ισραηλ επαταξαν αυτους και εδωκεν αυτην µωυσης εν κληρονοµια ρουβην και γαδ και τω ηµισει φυλης µανασση

7

και ουτοι οι βασιλεις των αµορραιων ους ανειλεν ιησους και οι υιοι ισραηλ εν τω περαν του ιορδανου παρα θαλασσαν βααλγαδ εν τω πεδιω του λιβανου και εως του ορους χε
λχα αναβαινοντων εις σηιρ και εδωκεν αυτην ιησους ταις φυλαις ισραηλ κληρονοµειν κατα κληρον αυτων

8

εν τω ορει και εν τω πεδιω και εν αραβα και εν ασηδωθ και εν τη ερηµω και εν ναγεβ τον χετταιον και τον αµορραιον και τον χαναναιον και τον φερεζαιον και τον ευαιον και
τον ιεβουσαιον

9

τον βασιλεα ιεριχω και τον βασιλεα της γαι η εστιν πλησιον βαιθηλ

10

βασιλεα ιερουσαληµ βασιλεα χεβρων

11

βασιλεα ιεριµουθ βασιλεα λαχις

12

βασιλεα αιλαµ βασιλεα γαζερ

13

βασιλεα δαβιρ βασιλεα γαδερ

14

βασιλεα ερµαθ βασιλεα αραθ

15

βασιλεα λεβνα βασιλεα οδολλαµ

16

βασιλεα µακηδα

17

βασιλεα ταφουγ βασιλεα οφερ

18

βασιλεα αφεκ της σαρων

19

βασιλεα ασωρ

20

βασιλεα συµοων βασιλεα µαρρων βασιλεα αζιφ

21

βασιλεα καδης βασιλεα ταναχ

22

βασιλεα µαγεδων βασιλεα ιεκοναµ του χερµελ

23

βασιλεα δωρ του ναφεδδωρ βασιλεα γωιµ της γαλιλαιας

24

βασιλεα θαρσα παντες ουτοι βασιλεις εικοσι εννεα
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1

και ιησους πρεσβυτερος προβεβηκως των ηµερων και ειπεν κυριος προς ιησουν συ προβεβηκας των ηµερων και η γη υπολελειπται πολλη εις κληρονοµιαν

2

και αυτη η γη η καταλελειµµενη ορια φυλιστιιµ ο γεσιρι και ο χαναναιος

3

απο της αοικητου της κατα προσωπον αιγυπτου εως των οριων ακκαρων εξ ευωνυµων των χαναναιων προσλογιζεται ταις πεντε σατραπειαις των φυλιστιιµ τω γαζαιω και τ
ω αζωτιω και τω ασκαλωνιτη και τω γεθθαιω και τω ακκαρωνιτη και τω ευαιω

4

εκ θαιµαν και παση γη χανααν εναντιον γαζης και οι σιδωνιοι εως αφεκ εως των οριων των αµορραιων

5

και πασαν την γην γαβλι φυλιστιιµ και παντα τον λιβανον απο ανατολων ηλιου απο γαλγαλ υπο το ορος το αερµων εως της εισοδου εµαθ

6

πας ο κατοικων την ορεινην απο του λιβανου εως της µασερεφωθµαιµ παντας τους σιδωνιους εγω αυτους εξολεθρευσω απο προσωπου ισραηλ αλλα διαδος αυτην εν κληρω τ
ω ισραηλ ον τροπον σοι ενετειλαµην

7

και νυν µερισον την γην ταυτην εν κληρονοµια ταις εννεα φυλαις και τω ηµισει φυλης µανασση απο του ιορδανου εως της θαλασσης της µεγαλης κατα δυσµας ηλιου δωσεις
αυτην η θαλασσα η µεγαλη οριει

8

ταις δε δυο φυλαις και τω ηµισει φυλης µανασση τω ρουβην και τω γαδ εδωκεν µωυσης εν τω περαν του ιορδανου κατ' ανατολας ηλιου δεδωκεν αυτην µωυσης ο παις κυριο
υ

9

απο αροηρ η εστιν επι του χειλους χειµαρρου αρνων και την πολιν την εν µεσω της φαραγγος και πασαν την µισωρ απο µαιδαβα εως δαιβαν

10

πασας τας πολεις σηων βασιλεως αµορραιων ος εβασιλευσεν εν εσεβων εως των οριων υιων αµµων

11

και την γαλααδιτιδα και τα ορια γεσιρι και του µαχατι παν ορος αερµων και πασαν την βασανιτιν εως σελχα

12

πασαν την βασιλειαν ωγ εν τη βασανιτιδι ος εβασιλευσεν εν ασταρωθ και εν εδραιν ουτος κατελειφθη απο των γιγαντων και επαταξεν αυτον µωυσης και εξωλεθρευσεν

13

και ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ τον γεσιρι και τον µαχατι και τον χαναναιον και κατωκει βασιλευς γεσιρι και ο µαχατι εν τοις υιοις ισραηλ εως της σηµερον ηµερας

14

πλην της φυλης λευι ουκ εδοθη κληρονοµια κυριος ο θεος ισραηλ ουτος αυτων κληρονοµια καθα ειπεν αυτοις κυριος και ουτος ο καταµερισµος ον κατεµερισεν µωυσης τοις
υιοις ισραηλ εν αραβωθ µωαβ εν τω περαν του ιορδανου κατα ιεριχω

15

και εδωκεν µωυσης τη φυλη ρουβην κατα δηµους αυτων

16

και εγενηθη αυτων τα ορια απο αροηρ η εστιν κατα προσωπον φαραγγος αρνων και η πολις η εν τη φαραγγι αρνων και πασαν την µισωρ

17

εως εσεβων και πασας τας πολεις τας ουσας εν τη µισωρ και δαιβων και βαµωθβααλ και οικου βεελµων

18

και ιασσα και κεδηµωθ και µεφααθ

19

και καριαθαιµ και σεβαµα και σεραδα και σιωρ εν τω ορει εµακ

20

και βαιθφογωρ και ασηδωθ φασγα και βαιθασιµωθ

21

και πασας τας πολεις του µισωρ και πασαν την βασιλειαν του σηων βασιλεως των αµορραιων ον επαταξεν µωυσης αυτον και τους ηγουµενους µαδιαµ και τον ευι και τον ρο
κοµ και τον σουρ και τον ουρ και τον ροβε αρχοντας παρα σηων και τους κατοικουντας την γην

22

και τον βαλααµ τον του βεωρ τον µαντιν απεκτειναν εν τη ροπη

23

εγενετο δε τα ορια ρουβην ιορδανης οριον αυτη η κληρονοµια υιων ρουβην κατα δηµους αυτων αι πολεις αυτων και αι επαυλεις αυτων

24

εδωκεν δε µωυσης τοις υιοις γαδ κατα δηµους αυτων

25

και εγενετο τα ορια αυτων ιαζηρ πασαι αι πολεις γαλααδ και το ηµισυ γης υιων αµµων εως αροηρ η εστιν κατα προσωπον ραββα

26

και απο εσεβων εως ραµωθ κατα την µασσηφα και βοτανιν και µααναιν εως των οριων δαβιρ

27

και εν εµεκ βαιθαραµ και βαιθαναβρα και σοκχωθα και σαφαν και την λοιπην βασιλειαν σηων βασιλεως εσεβων και ο ιορδανης οριει εως µερους της θαλασσης χενερεθ περα
ν του ιορδανου απ' ανατολων

28

αυτη η κληρονοµια υιων γαδ κατα δηµους αυτων αι πολεις αυτων και αι επαυλεις αυτων

29

και εδωκεν µωυσης τω ηµισει φυλης µανασση κατα δηµους αυτων
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30

και εγενετο τα ορια αυτων απο µααναιµ και πασα βασιλεια βασανι και πασα βασιλεια ωγ βασιλεως βασαν και πασας τας κωµας ιαιρ αι εισιν εν τη βασανιτιδι εξηκοντα πολει
ς

31

και το ηµισυ της γαλααδ και εν ασταρωθ και εν εδραιν πολεις βασιλειας ωγ εν βασανιτιδι και εδοθησαν τοις υιοις µαχιρ υιου µανασση και τοις ηµισεσιν υιοις µαχιρ υιου µαν
ασση κατα δηµους αυτων

32

ουτοι ους κατεκληρονοµησεν µωυσης περαν του ιορδανου εν αραβωθ µωαβ εν τω περαν του ιορδανου κατα ιεριχω απο ανατολων

1

και ουτοι οι κατακληρονοµησαντες υιων ισραηλ εν τη γη χανααν οις κατεκληρονοµησεν αυτοις ελεαζαρ ο ιερευς και ιησους ο του ναυη και οι αρχοντες πατριων φυλων των υ
ιων ισραηλ

2

κατα κληρους εκληρονοµησαν ον τροπον ενετειλατο κυριος εν χειρι ιησου ταις εννεα φυλαις και τω ηµισει φυλης

3

απο του περαν του ιορδανου και τοις λευιταις ουκ εδωκεν κληρον εν αυτοις

4

οτι ησαν οι υιοι ιωσηφ δυο φυλαι µανασση και εφραιµ και ουκ εδοθη µερις εν τη γη τοις λευιταις αλλ' η πολεις κατοικειν και τα αφωρισµενα αυτων τοις κτηνεσιν και τα κτη
νη αυτων

5

ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση ουτως εποιησαν οι υιοι ισραηλ και εµερισαν την γην

6

και προσηλθοσαν οι υιοι ιουδα προς ιησουν εν γαλγαλ και ειπεν προς αυτον χαλεβ ο του ιεφοννη ο κενεζαιος συ επιστη το ρηµα ο ελαλησεν κυριος προς µωυσην ανθρωπον το
υ θεου περι εµου και σου εν καδης βαρνη

7

τεσσαρακοντα γαρ ετων ηµην οτε απεστειλεν µε µωυσης ο παις του θεου εκ καδης βαρνη κατασκοπευσαι την γην και απεκριθην αυτω λογον κατα τον νουν αυτου

8

οι δε αδελφοι µου οι αναβαντες µετ' εµου µετεστησαν την καρδιαν του λαου εγω δε προσετεθην επακολουθησαι κυριω τω θεω µου

9

και ωµοσεν µωυσης εν εκεινη τη ηµερα λεγων η γη εφ' ην επεβης σοι εσται εν κληρω και τοις τεκνοις σου εις τον αιωνα οτι προσετεθης επακολουθησαι οπισω κυριου του θε
ου ηµων

10

και νυν διεθρεψεν µε κυριος ον τροπον ειπεν τουτο τεσσαρακοστον και πεµπτον ετος αφ' ου ελαλησεν κυριος το ρηµα τουτο προς µωυσην και επορευθη ισραηλ εν τη ερηµω
και νυν ιδου εγω σηµερον ογδοηκοντα και πεντε ετων

11

ετι ειµι σηµερον ισχυων ωσει οτε απεστειλεν µε µωυσης ωσαυτως ισχυω νυν εξελθειν και εισελθειν εις τον πολεµον

12

και νυν αιτουµαι σε το ορος τουτο καθα ειπεν κυριος τη ηµερα εκεινη οτι συ ακηκοας το ρηµα τουτο τη ηµερα εκεινη νυνι δε οι ενακιµ εκει εισιν πολεις οχυραι και µεγαλαι ε
αν ουν κυριος µετ' εµου η εξολεθρευσω αυτους ον τροπον ειπεν µοι κυριος

13

και ευλογησεν αυτον ιησους και εδωκεν την χεβρων τω χαλεβ υιω ιεφοννη υιου κενεζ εν κληρω

14

δια τουτο εγενηθη η χεβρων τω χαλεβ τω του ιεφοννη του κενεζαιου εν κληρω εως της ηµερας ταυτης δια το αυτον επακολουθησαι τω προσταγµατι κυριου θεου ισραηλ

15

το δε ονοµα της χεβρων ην το προτερον πολις αρβοκ µητροπολις των ενακιµ αυτη και η γη εκοπασεν του πολεµου

1

και εγενετο τα ορια φυλης ιουδα κατα δηµους αυτων απο των οριων της ιδουµαιας απο της ερηµου σιν εως καδης προς λιβα

2

και εγενηθη αυτων τα ορια απο λιβος εως µερους της θαλασσης της αλυκης απο της λοφιας της φερουσης επι λιβα

3

και διαπορευεται απεναντι της προσαναβασεως ακραβιν και εκπεριπορευεται σεννα και αναβαινει απο λιβος επι καδης βαρνη και εκπορευεται ασωρων και προσαναβαινει ει
ς αδδαρα και περιπορευεται την κατα δυσµας καδης

4

και πορευεται επι ασεµωνα και διεκβαλει εως φαραγγος αιγυπτου και εσται αυτου η διεξοδος των οριων επι την θαλασσαν τουτο εστιν αυτων ορια απο λιβος

5

και τα ορια απο ανατολων πασα η θαλασσα η αλυκη εως του ιορδανου και τα ορια αυτων απο βορρα και απο της λοφιας της θαλασσης και απο του µερους του ιορδανου

6

επιβαινει τα ορια επι βαιθαγλα και παραπορευεται απο βορρα επι βαιθαραβα και προσαναβαινει τα ορια επι λιθον βαιων υιου ρουβην

7

και προσαναβαινει τα ορια επι το τεταρτον της φαραγγος αχωρ και καταβαινει επι γαλγαλ η εστιν απεναντι της προσβασεως αδδαµιν η εστιν κατα λιβα τη φαραγγι και διεκβ
αλει επι το υδωρ πηγης ηλιου και εσται αυτου η διεξοδος πηγη ρωγηλ

8

και αναβαινει τα ορια εις φαραγγα ονοµ επι νωτου ιεβους απο λιβος αυτη εστιν ιερουσαληµ και διεκβαλλει τα ορια επι κορυφην ορους η εστιν κατα προσωπον φαραγγος ονοµ
προς θαλασσης η εστιν εκ µερους γης ραφαιν επι βορρα
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9

και διεκβαλλει το οριον απο κορυφης του ορους επι πηγην υδατος ναφθω και διεκβαλλει εις το ορος εφρων και εξαξει το οριον εις βααλ αυτη εστιν πολις ιαριµ

10

και περιελευσεται οριον απο βααλ επι θαλασσαν και παρελευσεται εις ορος ασσαρες επι νωτου πολιν ιαριµ απο βορρα αυτη εστιν χασλων και καταβησεται επι πολιν ηλιου κα
ι παρελευσεται επι λιβα

11

και διεκβαλει το οριον κατα νωτου ακκαρων επι βορραν και διεκβαλει τα ορια εις σακχαρωνα και παρελευσεται ορος της βαλα και διεκβαλει επι ιαβνηλ και εσται η διεξοδος
των οριων επι θαλασσαν

12

και τα ορια αυτων απο θαλασσης η θαλασσα η µεγαλη οριει ταυτα τα ορια υιων ιουδα κυκλω κατα δηµους αυτων

13

και τω χαλεβ υιω ιεφοννη εδωκεν µεριδα εν µεσω υιων ιουδα δια προσταγµατος του θεου και εδωκεν αυτω ιησους την πολιν αρβοκ µητροπολιν ενακ αυτη εστιν χεβρων

14

και εξωλεθρευσεν εκειθεν χαλεβ υιος ιεφοννη τους τρεις υιους ενακ τον σουσι και τον θολµι και τον αχιµα

15

και ανεβη εκειθεν χαλεβ επι τους κατοικουντας δαβιρ το δε ονοµα δαβιρ ην το προτερον πολις γραµµατων

16

και ειπεν χαλεβ ος εαν λαβη και εκκοψη την πολιν των γραµµατων και κυριευση αυτης δωσω αυτω την αχσαν θυγατερα µου εις γυναικα

17

και ελαβεν αυτην γοθονιηλ υιος κενεζ αδελφος χαλεβ ο νεωτερος και εδωκεν αυτω την αχσαν θυγατερα αυτου αυτω γυναικα

18

και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι αυτην και συνεβουλευσατο αυτω λεγουσα αιτησοµαι τον πατερα µου αγρον και εβοησεν εκ του ονου και ειπεν αυτη χαλεβ τι εστιν σοι

19

και ειπεν αυτω δος µοι ευλογιαν οτι εις γην ναγεβ δεδωκας µε δος µοι την γολαθµαιν και εδωκεν αυτη χαλεβ την γολαθµαιν την ανω και την γολαθµαιν την κατω

20

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων ιουδα

21

εγενηθησαν δε αι πολεις αυτων πολις πρωτη φυλης υιων ιουδα εφ' οριων εδωµ επι της ερηµου καιβαισελεηλ και αρα και ασωρ

22

και ικαµ και ρεγµα και αρουηλ

23

και καδης και ασοριωναιν

24

και µαιναµ και βαλµαιναν και αι κωµαι αυτων

25

και αι πολεις ασερων αυτη ασωρ

26

και σην και σαλµαα και µωλαδα

27

και σερι και βαιφαλαδ

28

και χολασεωλα και βηρσαβεε και αι κωµαι αυτων και αι επαυλεις αυτων

29

βαλα και βακωκ και ασοµ

30

και ελβωυδαδ και βαιθηλ και ερµα

31

και σεκελακ και µαχαριµ και σεθεννακ

32

και λαβως και σαλη και ερωµωθ πολεις κθ# και αι κωµαι αυτων

33

εν τη πεδινη ασταωλ και ραα και ασσα

34

και ραµεν και τανω και ιλουθωθ και µαιανι

35

και ιερµουθ και οδολλαµ και µεµβρα και σαωχω και αζηκα

36

και σακαριµ και γαδηρα και αι επαυλεις αυτης πολεις δεκα τεσσαρες και αι κωµαι αυτων

37

σεννα και αδασαν και µαγαδαγαδ

38

και δαλαλ και µασφα και ιακαρεηλ

39

και λαχης και βασηδωθ και ιδεαδαλεα

40

και χαβρα και µαχες και µααχως
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41

και γεδδωρ και βαγαδιηλ και νωµαν και µακηδαν πολεις δεκαεξ και αι κωµαι αυτων

42

λεµνα και ιθακ

43

και ανωχ και ιανα και νασιβ

44

και κειλαµ και ακιεζι και κεζιβ και βαθησαρ και αιλων πολεις δεκα και αι κωµαι αυτων

45

ακκαρων και αι κωµαι αυτης και αι επαυλεις αυτων

46

απο ακκαρων γεµνα και πασαι οσαι εισιν πλησιον ασηδωθ και αι κωµαι αυτων

47

ασιεδωθ και αι κωµαι αυτης και αι επαυλεις αυτης γαζα και αι κωµαι αυτης και αι επαυλεις αυτης εως του χειµαρρου αιγυπτου και η θαλασσα η µεγαλη διοριζει

48

και εν τη ορεινη σαµιρ και ιεθερ και σωχα

49

και ρεννα και πολις γραµµατων αυτη δαβιρ

50

και ανων και εσκαιµαν και αισαµ

51

και γοσοµ και χαλου και χαννα πολεις ενδεκα και αι κωµαι αυτων

52

αιρεµ και ρεµνα και σοµα

53

και ιεµαιν και βαιθαχου και φακουα

54

και ευµα και πολις αρβοκ αυτη εστιν χεβρων και σωρθ πολεις εννεα και αι επαυλεις αυτων

55

µαωρ και χερµελ και οζιβ και ιταν

56

και ιαριηλ και ιαρικαµ και ζακαναιµ

57

και γαβαα και θαµναθα πολεις εννεα και αι κωµαι αυτων

58

αλουα και βαιθσουρ και γεδδων

59

και µαγαρωθ και βαιθαναµ και θεκουµ πολεις εξ και αι κωµαι αυτων [59α] θεκω και εφραθα αυτη εστιν βαιθλεεµ και φαγωρ και αιταν και κουλον και ταταµ και εωβης και
καρεµ και γαλεµ και θεθηρ και µανοχω πολεις ενδεκα και αι κωµαι αυτων

60

καριαθβααλ αυτη η πολις ιαριµ και σωθηβα πολεις δυο και αι επαυλεις αυτων

61

και βαδδαργις και θαραβααµ και αινων και αιχιοζα

62

και ναφλαζων και αι πολεις σαδωµ και ανκαδης πολεις επτα και αι κωµαι αυτων

63

και ο ιεβουσαιος κατωκει εν ιερουσαληµ και ουκ ηδυνασθησαν οι υιοι ιουδα απολεσαι αυτους και κατωκησαν οι ιεβουσαιοι εν ιερουσαληµ εως της ηµερας εκεινης

1

και εγενετο τα ορια υιων ιωσηφ απο του ιορδανου του κατα ιεριχω απ' ανατολων και αναβησεται απο ιεριχω εις την ορεινην την ερηµον εις βαιθηλ λουζα

2

και εξελευσεται εις βαιθηλ και παρελευσεται επι τα ορια του χαταρωθι

3

και διελευσεται επι την θαλασσαν επι τα ορια απταλιµ εως των οριων βαιθωρων την κατω και εσται η διεξοδος αυτων επι την θαλασσαν

4

και εκληρονοµησαν οι υιοι ιωσηφ εφραιµ και µανασση

5

και εγενηθη ορια υιων εφραιµ κατα δηµους αυτων και εγενηθη τα ορια της κληρονοµιας αυτων απο ανατολων αταρωθ και εροκ εως βαιθωρων την ανω και γαζαρα

6

και διελευσεται τα ορια επι την θαλασσαν εις ικασµων απο βορρα θερµα περιελευσεται επι ανατολας εις θηνασα και σελλησα και παρελευσεται απ' ανατολων εις ιανωκα

7

και εις µαχω και αταρωθ και αι κωµαι αυτων και ελευσεται επι ιεριχω και διεκβαλει επι τον ιορδανην

8

και απο ταφου πορευσεται τα ορια επι θαλασσαν επι χελκανα και εσται η διεξοδος αυτων επι θαλασσαν αυτη η κληρονοµια φυλης εφραιµ κατα δηµους αυτων

9

και αι πολεις αι αφορισθεισαι τοις υιοις εφραιµ ανα µεσον της κληρονοµιας υιων µανασση πασαι αι πολεις και αι κωµαι αυτων
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10

και ουκ απωλεσεν εφραιµ τον χαναναιον τον κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο χαναναιος εν τω εφραιµ εως της ηµερας ταυτης εως ανεβη φαραω βασιλευς αιγυπτου και ε
λαβεν αυτην και ενεπρησεν αυτην εν πυρι και τους χαναναιους και τους φερεζαιους και τους κατοικουντας εν γαζερ εξεκεντησαν και εδωκεν αυτην φαραω εν φερνη τη θυγατ
ρι αυτου

1

και εγενετο τα ορια φυλης υιων µανασση οτι ουτος πρωτοτοκος τω ιωσηφ τω µαχιρ πρωτοτοκω µανασση πατρι γαλααδ ανηρ γαρ πολεµιστης ην εν τη γαλααδιτιδι και εν τη
βασανιτιδι

2

και εγενηθη τοις υιοις µανασση τοις λοιποις κατα δηµους αυτων τοις υιοις ιεζερ και τοις υιοις κελεζ και τοις υιοις ιεζιηλ και τοις υιοις συχεµ και τοις υιοις συµαριµ και τοις
υιοις οφερ ουτοι οι αρσενες κατα δηµους αυτων

3

και τω σαλπααδ υιω οφερ ουκ ησαν αυτω υιοι αλλ' η θυγατερες και ταυτα τα ονοµατα των θυγατερων σαλπααδ µααλα και νουα και εγλα και µελχα και θερσα

4

και εστησαν εναντιον ελεαζαρ του ιερεως και εναντιον ιησου και εναντιον των αρχοντων λεγουσαι ο θεος ενετειλατο δια χειρος µωυση δουναι ηµιν κληρονοµιαν εν µεσω των
αδελφων ηµων και εδοθη αυταις δια προσταγµατος κυριου κληρος εν τοις αδελφοις του πατρος αυτων

5

και επεσεν ο σχοινισµος αυτων απο ανασσα και πεδιον λαβεκ εκ της γαλααδ η εστιν περαν του ιορδανου

6

οτι θυγατερες υιων µανασση εκληρονοµησαν κληρον εν µεσω των αδελφων αυτων η δε γη γαλααδ εγενηθη τοις υιοις µανασση τοις καταλελειµµενοις

7

και εγενηθη ορια υιων µανασση δηλαναθ η εστιν κατα προσωπον υιων αναθ και πορευεται επι τα ορια επι ιαµιν και ιασσιβ επι πηγην θαφθωθ

8

τω µανασση εσται και θαφεθ επι των οριων µανασση τοις υιοις εφραιµ

9

και καταβησεται τα ορια επι φαραγγα καρανα επι λιβα κατα φαραγγα ιαριηλ τερεµινθος τω εφραιµ ανα µεσον πολεως µανασση και ορια µανασση επι τον βορραν εις τον χειµ
αρρουν και εσται αυτου η διεξοδος θαλασσα

10

απο λιβος τω εφραιµ και επι βορραν µανασση και εσται η θαλασσα ορια αυτοις και επι ασηρ συναψουσιν επι βορραν και τω ισσαχαρ απ' ανατολων

11

και εσται µανασση εν ισσαχαρ και εν ασηρ βαιθσαν και αι κωµαι αυτων και τους κατοικουντας δωρ και τας κωµας αυτης και τους κατοικουντας µαγεδδω και τας κωµας αυ
της και το τριτον της ναφετα και τας κωµας αυτης

12

και ουκ ηδυνασθησαν οι υιοι µανασση εξολεθρευσαι τας πολεις ταυτας και ηρχετο ο χαναναιος κατοικειν εν τη γη ταυτη

13

και εγενηθη και επει κατισχυσαν οι υιοι ισραηλ και εποιησαν τους χαναναιους υπηκοους εξολεθρευσαι δε αυτους ουκ εξωλεθρευσαν

14

αντειπαν δε οι υιοι ιωσηφ τω ιησου λεγοντες δια τι εκληρονοµησας ηµας κληρον ενα και σχοινισµα εν εγω δε λαος πολυς ειµι και ο θεος ευλογησεν µε

15

και ειπεν αυτοις ιησους ει λαος πολυς ει αναβηθι εις τον δρυµον και εκκαθαρον σεαυτω ει στενοχωρει σε το ορος το εφραιµ

16

και ειπαν ουκ αρκεσει ηµιν το ορος το εφραιµ και ιππος επιλεκτος και σιδηρος τω χαναναιω τω κατοικουντι εν αυτω εν βαιθσαν και εν ταις κωµαις αυτης εν τη κοιλαδι ιεζρ
αελ

17

και ειπεν ιησους τοις υιοις ιωσηφ ει λαος πολυς ει και ισχυν µεγαλην εχεις ουκ εσται σοι κληρος εις

18

ο γαρ δρυµος εσται σοι οτι δρυµος εστιν και εκκαθαριεις αυτον και εσται σοι και οταν εξολεθρευσης τον χαναναιον οτι ιππος επιλεκτος εστιν αυτω συ γαρ υπερισχυεις αυτου

1

και εξεκκλησιασθη πασα συναγωγη υιων ισραηλ εις σηλω και επηξαν εκει την σκηνην του µαρτυριου και η γη εκρατηθη υπ' αυτων

2

και κατελειφθησαν οι υιοι ισραηλ οι ουκ εκληρονοµησαν επτα φυλαι

3

και ειπεν ιησους τοις υιοις ισραηλ εως τινος εκλυθησεσθε κληρονοµησαι την γην ην εδωκεν κυριος ο θεος ηµων

4

δοτε εξ υµων τρεις ανδρας εκ φυλης και ανασταντες διελθετωσαν την γην και διαγραψατωσαν αυτην εναντιον µου καθα δεησει διελειν αυτην και ηλθοσαν προς αυτον

5

και διειλεν αυτοις επτα µεριδας ιουδας στησεται αυτοις οριον απο λιβος και οι υιοι ιωσηφ στησονται αυτοις απο βορρα

6

υµεις δε µερισατε την γην επτα µεριδας και ενεγκατε προς µε ωδε και εξοισω υµιν κληρον εναντι κυριου του θεου ηµων

7

ου γαρ εστιν µερις τοις υιοις λευι εν υµιν ιερατεια γαρ κυριου µερις αυτου και γαδ και ρουβην και το ηµισυ φυλης µανασση ελαβοσαν την κληρονοµιαν αυτων περαν του ιορ
δανου επ' ανατολας ην εδωκεν αυτοις µωυσης ο παις κυριου

8

και ανασταντες οι ανδρες επορευθησαν και ενετειλατο ιησους τοις ανδρασιν τοις πορευοµενοις χωροβατησαι την γην λεγων πορευεσθε και χωροβατησατε την γην και παραγ
ενηθητε προς µε και ωδε εξοισω υµιν κληρον εναντι κυριου εν σηλω
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9

και επορευθησαν και εχωροβατησαν την γην και ειδοσαν αυτην και εγραψαν αυτην κατα πολεις αυτης επτα µεριδας εις βιβλιον και ηνεγκαν προς ιησουν

10

και ενεβαλεν αυτοις ιησους κληρον εν σηλω εναντι κυριου

11

και εξηλθεν ο κληρος φυλης βενιαµιν πρωτος κατα δηµους αυτων και εξηλθεν ορια του κληρου αυτων ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον των υιων ιωσηφ

12

και εγενηθη αυτων τα ορια απο βορρα απο του ιορδανου προσαναβησεται τα ορια κατα νωτου ιεριχω απο βορρα και αναβησεται επι το ορος επι την θαλασσαν και εσται αυτ
ου η διεξοδος η µαδβαριτις βαιθων

13

και διελευσεται εκειθεν τα ορια λουζα επι νωτου λουζα απο λιβος αυτη εστιν βαιθηλ και καταβησεται τα ορια µααταρωθορεχ επι την ορεινην η εστιν προς λιβα βαιθωρων η
κατω

14

και διελευσεται τα ορια και περιελευσεται επι το µερος το βλεπον παρα θαλασσαν απο λιβος απο του ορους επι προσωπον βαιθωρων λιβα και εσται αυτου η διεξοδος εις καρι
αθβααλ αυτη εστιν καριαθιαριν πολις υιων ιουδα τουτο εστιν το µερος το προς θαλασσαν

15

και µερος το προς λιβα απο µερους καριαθβααλ και διελευσεται ορια εις γασιν επι πηγην υδατος ναφθω

16

και καταβησεται τα ορια επι µερους του ορους ο εστιν κατα προσωπον ναπης ονναµ ο εστιν εκ µερους εµεκραφαιν απο βορρα και καταβησεται γαιεννα επι νωτου ιεβουσαι α
πο λιβος και καταβησεται επι πηγην ρωγηλ

17

και διελευσεται επι πηγην βαιθσαµυς και παρελευσεται επι γαλιλωθ η εστιν απεναντι προς αναβασιν αιθαµιν και καταβησεται επι λιθον βαιων υιων ρουβην

18

και διελευσεται κατα νωτου βαιθαραβα απο βορρα και καταβησεται

19

επι τα ορια επι νωτου βαιθαγλα απο βορρα και εσται η διεξοδος των οριων επι λοφιαν της θαλασσης των αλων επι βορραν εις µερος του ιορδανου απο λιβος ταυτα τα ορια εσ
τιν απο λιβος

20

και ο ιορδανης οριει απο µερους ανατολων αυτη η κληρονοµια υιων βενιαµιν τα ορια αυτης κυκλω κατα δηµους

21

και εγενηθησαν αι πολεις των υιων βενιαµιν κατα δηµους αυτων ιεριχω και βαιθεγλιω και αµεκασις

22

και βαιθαβαρα και σαρα και βησανα

23

και αιιν και φαρα και εφραθα

24

και καραφα και κεφιρα και µονι και γαβαα πολεις δεκα δυο και αι κωµαι αυτων

25

γαβαων και ραµα και βεηρωθα

26

και µασσηµα και µιρων και αµωκη

27

και φιρα και καφαν και νακαν και σεληκαν και θαρεηλα

28

και ιεβους αυτη εστιν ιερουσαληµ και πολεις και γαβαωθιαριµ πολεις τρεις και δεκα και αι κωµαι αυτων αυτη η κληρονοµια υιων βενιαµιν κατα δηµους αυτων

1

και εξηλθεν ο δευτερος κληρος των υιων συµεων και εγενηθη η κληρονοµια αυτων ανα µεσον κληρων υιων ιουδα

2

και εγενηθη ο κληρος αυτων βηρσαβεε και σαµαα και κωλαδαµ

3

και αρσωλα και βωλα και ασοµ

4

και ελθουλα και βουλα και ερµα

5

και σικελακ και βαιθµαχερεβ και σαρσουσιν

6

και βαθαρωθ και οι αγροι αυτων πολεις δεκα τρεις και αι κωµαι αυτων

7

ερεµµων και θαλχα και εθερ και ασαν πολεις τεσσαρες και αι κωµαι αυτων

8

κυκλω των πολεων αυτων εως βαρεκ πορευοµενων βαµεθ κατα λιβα αυτη η κληρονοµια φυλης υιων συµεων κατα δηµους αυτων

9

απο του κληρου ιουδα η κληρονοµια φυλης υιων συµεων οτι εγενηθη η µερις υιων ιουδα µειζων της αυτων και εκληρονοµησαν οι υιοι συµεων εν µεσω του κληρου αυτων

10

και εξηλθεν ο κληρος ο τριτος τω ζαβουλων κατα δηµους αυτων εσται τα ορια της κληρονοµιας αυτων εσεδεκ
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11

γωλα ορια αυτων η θαλασσα και µαραγελλα και συναψει επι βαιθαραβα εις την φαραγγα η εστιν κατα προσωπον ιεκµαν

12

και ανεστρεψεν απο σεδδουκ εξ εναντιας απ' ανατολων βαιθσαµυς επι τα ορια χασελωθαιθ και διελευσεται επι δαβιρωθ και προσαναβησεται επι φαγγαι

13

και εκειθεν περιελευσεται εξ εναντιας επ' ανατολας επι γεβερε επι πολιν κατασεµ και διελευσεται επι ρεµµωνα αµαθαρ αοζα

14

και περιελευσεται ορια επι βορραν επι αµωθ και εσται η διεξοδος αυτων επι γαιφαηλ

15

και καταναθ και ναβααλ και συµοων και ιεριχω και βαιθµαν

16

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων ζαβουλων κατα δηµους αυτων πολεις και αι κωµαι αυτων

17

και τω ισσαχαρ εξηλθεν ο κληρος ο τεταρτος

18

και εγενηθη τα ορια αυτων ιαζηλ και χασαλωθ και σουναν

19

και αγιν και σιωνα και ρεηρωθ και αναχερεθ

20

και δαβιρων και κισων και ρεβες

21

και ρεµµας και ιεων και τοµµαν και αιµαρεκ και βηρσαφης

22

και συναψει τα ορια επι γαιθβωρ και επι σαλιµ κατα θαλασσαν και βαιθσαµυς και εσται αυτου η διεξοδος των οριων ο ιορδανης

23

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων ισσαχαρ κατα δηµους αυτων αι πολεις και αι κωµαι αυτων

24

και εξηλθεν ο κληρος ο πεµπτος ασηρ

25

και εγενηθη τα ορια αυτων εξ ελεκεθ και αλεφ και βαιθοκ και κεαφ

26

και ελιµελεκ και αµιηλ και µαασα και συναψει τω καρµηλω κατα θαλασσαν και τω σιων και λαβαναθ

27

και επιστρεψει απ' ανατολων ηλιου και βαιθεγενεθ και συναψει τω ζαβουλων και εκ γαι και φθαιηλ κατα βορραν και εισελευσεται ορια σαφθαιβαιθµε και ιναηλ και διελευσ
εται εις χωβα µασοµελ

28

και ελβων και ρααβ και εµεµαων και κανθαν εως σιδωνος της µεγαλης

29

και αναστρεψει τα ορια εις ραµα και εως πηγης µασφασσατ και των τυριων και αναστρεψει τα ορια επι ιασιφ και εσται η διεξοδος αυτου η θαλασσα και απο λεβ και εχοζοβ

30

και αρχωβ και αφεκ και ρααυ

31

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων ασηρ κατα δηµους αυτων πολεις και αι κωµαι αυτων

32

και τω νεφθαλι εξηλθεν ο κληρος ο εκτος

33

και εγενηθη τα ορια αυτων µοολαµ και µωλα και βεσεµιιν και αρµε και ναβωκ και ιεφθαµαι εως δωδαµ και εγενηθησαν αι διεξοδοι αυτου ο ιορδανης

34

και επιστρεψει τα ορια επι θαλασσαν εναθ θαβωρ και διελευσεται εκειθεν ιακανα και συναψει τω ζαβουλων απο νοτου και ασηρ συναψει κατα θαλασσαν και ο ιορδανης απ'
ανατολων ηλιου

35

και αι πολεις τειχηρεις των τυριων τυρος και ωµαθα δακεθ και κενερεθ

36

και αρµαιθ και αραηλ και ασωρ

37

και καδες και ασσαρι και πηγη ασορ

38

και κερωε και µεγαλα αριµ και βαιθθαµε και θεσσαµυς

39

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων νεφθαλι

40

και τω δαν εξηλθεν ο κληρος ο εβδοµος

41

και εγενηθη τα ορια αυτων σαραθ και ασα πολεις σαµµαυς

42

και σαλαβιν και αµµων και σιλαθα
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43

και αιλων και θαµναθα και ακκαρων

44

και αλκαθα και βεγεθων και γεβεελαν

45

και αζωρ και βαναιβακατ και γεθρεµµων

46

και απο θαλασσης ιερακων οριον πλησιον ιοππης

47

αυτη η κληρονοµια φυλης υιων δαν κατα δηµους αυτων αι πολεις αυτων και αι κωµαι αυτων [47α] και ουκ εξεθλιψαν οι υιοι δαν τον αµορραιον τον θλιβοντα αυτους εν τω ο
ρει και ουκ ειων αυτους οι αµορραιοι καταβηναι εις την κοιλαδα και εθλιψαν απ' αυτων το οριον της µεριδος αυτων

48

και επορευθησαν οι υιοι ιουδα και επολεµησαν την λαχις και κατελαβοντο αυτην και επαταξαν αυτην εν στοµατι µαχαιρας και κατωκησαν αυτην και εκαλεσαν το ονοµα αυτ
ης λασενδακ [48α] και ο αµορραιος υπεµεινεν του κατοικειν εν ελωµ και εν σαλαµιν και εβαρυνθη η χειρ του εφραιµ επ' αυτους και εγενοντο αυτοις εις φορον

49

και επορευθησαν εµβατευσαι την γην κατα το οριον αυτων και εδωκαν οι υιοι ισραηλ κληρον ιησοι τω υιω ναυη εν αυτοις

50

δια προσταγµατος του θεου και εδωκαν αυτω την πολιν ην ητησατο θαµνασαραχ η εστιν εν τω ορει εφραιµ και ωκοδοµησεν την πολιν και κατωκει εν αυτη

51

αυται αι διαιρεσεις ας κατεκληρονοµησεν ελεαζαρ ο ιερευς και ιησους ο του ναυη και οι αρχοντες των πατριων εν ταις φυλαις ισραηλ κατα κληρους εν σηλω εναντιον κυριου
παρα τας θυρας της σκηνης του µαρτυριου και επορευθησαν εµβατευσαι την γην

1

και ελαλησεν κυριος τω ιησοι λεγων

2

λαλησον τοις υιοις ισραηλ λεγων δοτε τας πολεις των φυγαδευτηριων ας ειπα προς υµας δια µωυση

3

φυγαδευτηριον τω φονευτη τω παταξαντι ψυχην ακουσιως και εσονται υµιν αι πολεις φυγαδευτηριον και ουκ αποθανειται ο φονευτης υπο του αγχιστευοντος το αιµα εως αν
καταστη εναντιον της συναγωγης εις κρισιν

7

και διεστειλεν την καδης εν τη γαλιλαια εν τω ορει τω νεφθαλι και συχεµ εν τω ορει τω εφραιµ και την πολιν αρβοκ αυτη εστιν χεβρων εν τω ορει τω ιουδα

8

και εν τω περαν του ιορδανου εδωκεν βοσορ εν τη ερηµω εν τω πεδιω απο της φυλης ρουβην και αρηµωθ εν τη γαλααδ εκ της φυλης γαδ και την γαυλων εν τη βασανιτιδι εκ
της φυλης µανασση

9

αυται αι πολεις αι επικλητοι τοις υιοις ισραηλ και τω προσηλυτω τω προσκειµενω εν αυτοις καταφυγειν εκει παντι παιοντι ψυχην ακουσιως ινα µη αποθανη εν χειρι του αγχι
στευοντος το αιµα εως αν καταστη εναντι της συναγωγης εις κρισιν

1

και προσηλθοσαν οι αρχιπατριωται των υιων λευι προς ελεαζαρ τον ιερεα και προς ιησουν τον του ναυη και προς τους αρχιφυλους πατριων εκ των φυλων ισραηλ

2

και ειπον προς αυτους εν σηλω εν γη χανααν λεγοντες ενετειλατο κυριος εν χειρι µωυση δουναι ηµιν πολεις κατοικειν και τα περισπορια τοις κτηνεσιν ηµων

3

και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις εν τω κατακληρονοµειν δια προσταγµατος κυριου τας πολεις και τα περισπορια αυτων

4

και εξηλθεν ο κληρος τω δηµω κααθ και εγενετο τοις υιοις ααρων τοις ιερευσιν τοις λευιταις απο φυλης ιουδα και απο φυλης συµεων και απο φυλης βενιαµιν κληρωτι πολεις
δεκα τρεις

5

και τοις υιοις κααθ τοις καταλελειµµενοις εκ της φυλης εφραιµ και εκ της φυλης δαν και απο του ηµισους φυλης µανασση κληρωτι πολεις δεκα

6

και τοις υιοις γεδσων απο της φυλης ισσαχαρ και απο της φυλης ασηρ και απο της φυλης νεφθαλι και απο του ηµισους φυλης µανασση εν τω βασαν πολεις δεκα τρεις

7

και τοις υιοις µεραρι κατα δηµους αυτων απο φυλης ρουβην και απο φυλης γαδ και απο φυλης ζαβουλων κληρωτι πολεις δωδεκα

8

και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις τας πολεις και τα περισπορια αυτων ον τροπον ενετειλατο κυριος τω µωυση κληρωτι

9

και εδωκεν η φυλη υιων ιουδα και η φυλη υιων συµεων και απο της φυλης υιων βενιαµιν τας πολεις και επεκληθησαν

10

τοις υιοις ααρων απο του δηµου του κααθ των υιων λευι οτι τουτοις εγενηθη ο κληρος

11

και εδωκεν αυτοις την καριαθαρβοκ µητροπολιν των ενακ αυτη εστιν χεβρων εν τω ορει ιουδα τα δε περισπορια κυκλω αυτης

12

και τους αγρους της πολεως και τας κωµας αυτης εδωκεν ιησους τοις υιοις χαλεβ υιου ιεφοννη εν κατασχεσει

13

και τοις υιοις ααρων την πολιν φυγαδευτηριον τω φονευσαντι την χεβρων και τα αφωρισµενα τα συν αυτη και την λεµνα και τα αφωρισµενα τα προς αυτη

14

και την αιλωµ και τα αφωρισµενα αυτη και την τεµα και τα αφωρισµενα αυτη
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15

και την γελλα και τα αφωρισµενα αυτη και την δαβιρ και τα αφωρισµενα αυτη

16

και ασα και τα αφωρισµενα αυτη και τανυ και τα αφωρισµενα αυτη και βαιθσαµυς και τα αφωρισµενα αυτη πολεις εννεα παρα των δυο φυλων τουτων

17

και παρα της φυλης βενιαµιν την γαβαων και τα αφωρισµενα αυτη και γαθεθ και τα αφωρισµενα αυτη

18

και αναθωθ και τα αφωρισµενα αυτη και γαµαλα και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

19

πασαι αι πολεις υιων ααρων των ιερεων δεκα τρεις

20

και τοις δηµοις υιοις κααθ τοις λευιταις τοις καταλελειµµενοις απο των υιων κααθ και εγενηθη πολις των οριων αυτων απο φυλης εφραιµ

21

και εδωκαν αυτοις την πολιν του φυγαδευτηριου την του φονευσαντος την συχεµ και τα αφωρισµενα αυτη και γαζαρα και τα προς αυτην και τα αφωρισµενα αυτη

22

και την καβσαιµ και τα αφωρισµενα τα προς αυτη και την ανω βαιθωρων και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

23

και εκ της φυλης δαν την ελκωθαιµ και τα αφωρισµενα αυτη και την γεθεδαν και τα αφωρισµενα αυτη

24

και αιλων και τα αφωρισµενα αυτη και γεθερεµµων και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

25

και απο του ηµισους φυλης µανασση την ταναχ και τα αφωρισµενα αυτη και την ιεβαθα και τα αφωρισµενα αυτη πολεις δυο

26

πασαι πολεις δεκα και τα αφωρισµενα τα προς αυταις τοις δηµοις υιων κααθ τοις υπολελειµµενοις

27

και τοις υιοις γεδσων τοις λευιταις εκ του ηµισους φυλης µανασση τας πολεις τας αφωρισµενας τοις φονευσασι την γαυλων εν τη βασανιτιδι και τα αφωρισµενα αυτη και τη
ν βοσοραν και τα αφωρισµενα αυτη πολεις δυο

28

και εκ της φυλης ισσαχαρ την κισων και τα αφωρισµενα αυτη και δεββα και τα αφωρισµενα αυτη

29

και την ρεµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και πηγην γραµµατων και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

30

και εκ της φυλης ασηρ την βασελλαν και τα αφωρισµενα αυτη και δαββων και τα αφωρισµενα αυτη

31

και χελκατ και τα αφωρισµενα αυτη και ρααβ και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τεσσαρες

32

και εκ της φυλης νεφθαλι την πολιν την αφωρισµενην τω φονευσαντι την καδες εν τη γαλιλαια και τα αφωρισµενα αυτη και την εµµαθ και τα αφωρισµενα αυτη και θεµµων
και τα αφωρισµενα αυτη πολεις τρεις

33

πασαι αι πολεις του γεδσων κατα δηµους αυτων πολεις δεκα τρεις

34

και τω δηµω υιων µεραρι τοις λευιταις τοις λοιποις εκ της φυλης υιων ζαβουλων την µααν και τα περισπορια αυτης και την καδης και τα περισπορια αυτης

35

και δεµνα και τα περισπορια αυτης και σελλα και τα περισπορια αυτης πολεις τεσσαρες

36

και περαν του ιορδανου του κατα ιεριχω εκ της φυλης ρουβην την πολιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντος την βοσορ εν τη ερηµω τη µισωρ και τα περισπορια αυτης και τ
ην ιαζηρ και τα περισπορια αυτης

37

και την δεκµων και τα περισπορια αυτης και την µαφα και τα περισπορια αυτης πολεις τεσσαρες

38

και απο της φυλης γαδ την πολιν το φυγαδευτηριον του φονευσαντος την ραµωθ εν τη γαλααδ και τα περισπορια αυτης και την καµιν και τα περισπορια αυτης

39

και την εσεβων και τα περισπορια αυτης και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης αι πασαι πολεις τεσσαρες

40

πασαι πολεις τοις υιοις µεραρι κατα δηµους αυτων των καταλελειµµενων απο της φυλης λευι και εγενηθη τα ορια πολεις δεκα δυο

41

πασαι αι πολεις των λευιτων εν µεσω κατασχεσεως υιων ισραηλ τεσσαρακοντα οκτω πολεις και τα περισπορια αυτων

42

κυκλω των πολεων τουτων πολις και τα περισπορια κυκλω της πολεως πασαις ταις πολεσιν ταυταις [42α] και συνετελεσεν ιησους διαµερισας την γην εν τοις οριοις αυτων
[42β] και εδωκαν οι υιοι ισραηλ µεριδα τω ιησοι κατα προσταγµα κυριου εδωκαν αυτω την πολιν ην ητησατο την θαµνασαραχ εδωκαν αυτω εν τω ορει εφραιµ [42χ] και ωκ
οδοµησεν ιησους την πολιν και ωκησεν εν αυτη [42δ] και ελαβεν ιησους τας µαχαιρας τας πετρινας εν αις περιετεµεν τους υιους ισραηλ τους γενοµενους εν τη οδω εν τη ερη
µω και εθηκεν αυτας εν θαµνασαραχ

43

και εδωκεν κυριος τω ισραηλ πασαν την γην ην ωµοσεν δουναι τοις πατρασιν αυτων και κατεκληρονοµησαν αυτην και κατωκησαν εν αυτη
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44

και κατεπαυσεν αυτους κυριος κυκλοθεν καθοτι ωµοσεν τοις πατρασιν αυτων ουκ ανεστη ουθεις κατενωπιον αυτων απο παντων των εχθρων αυτων παντας τους εχθρους αυτ
ων παρεδωκεν κυριος εις τας χειρας αυτων

45

ου διεπεσεν απο παντων των ρηµατων των καλων ων ελαλησεν κυριος τοις υιοις ισραηλ παντα παρεγενετο

1

τοτε συνεκαλεσεν ιησους τους υιους ρουβην και τους υιους γαδ και το ηµισυ φυλης µανασση

2

και ειπεν αυτοις υµεις ακηκοατε παντα οσα ενετειλατο υµιν µωυσης ο παις κυριου και επηκουσατε της φωνης µου κατα παντα οσα ενετειλαµην υµιν

3

ουκ εγκαταλελοιπατε τους αδελφους υµων ταυτας τας ηµερας και πλειους εως της σηµερον ηµερας εφυλαξασθε την εντολην κυριου του θεου υµων

4

νυν δε κατεπαυσεν κυριος ο θεος ηµων τους αδελφους ηµων ον τροπον ειπεν αυτοις νυν ουν αποστραφεντες απελθατε εις τους οικους υµων και εις την γην της κατασχεσεως
υµων ην εδωκεν υµιν µωυσης εν τω περαν του ιορδανου

5

αλλα φυλαξασθε ποιειν σφοδρα τας εντολας και τον νοµον ον ενετειλατο ηµιν ποιειν µωυσης ο παις κυριου αγαπαν κυριον τον θεον υµων πορευεσθαι πασαις ταις οδοις αυτου
φυλαξασθαι τας εντολας αυτου και προσκεισθαι αυτω και λατρευειν αυτω εξ ολης της διανοιας υµων και εξ ολης της ψυχης υµων

6

και ηυλογησεν αυτους ιησους και εξαπεστειλεν αυτους και επορευθησαν εις τους οικους αυτων

7

και τω ηµισει φυλης µανασση εδωκεν µωυσης εν τη βασανιτιδι και τω ηµισει εδωκεν ιησους µετα των αδελφων αυτου εν τω περαν του ιορδανου παρα θαλασσαν και ηνικα ε
ξαπεστειλεν αυτους ιησους εις τους οικους αυτων και ευλογησεν αυτους

8

και εν χρηµασιν πολλοις απηλθοσαν εις τους οικους αυτων και κτηνη πολλα σφοδρα και αργυριον και χρυσιον και σιδηρον και ιµατισµον πολυν και διειλαντο την προνοµην
των εχθρων µετα των αδελφων αυτων

9

και επορευθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλης υιων µανασση απο των υιων ισραηλ εκ σηλω εν γη χανααν απελθειν εις γην γαλααδ εις γην κατασχεσεως
αυτων ην εκληρονοµησαν αυτην δια προσταγµατος κυριου εν χειρι µωυση

10

και ηλθον εις γαλγαλα του ιορδανου η εστιν εν γη χανααν και ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ρουβην και το ηµισυ φυλης µανασση εκει βωµον επι του ιορδανου βωµον µε
γαν του ιδειν

11

και ηκουσαν οι υιοι ισραηλ λεγοντων ιδου ωκοδοµησαν οι υιοι γαδ και οι υιοι ρουβην και το ηµισυ φυλης µανασση βωµον εφ' οριων γης χανααν επι του γαλααδ του ιορδανο
υ εν τω περαν υιων ισραηλ

12

και συνηθροισθησαν παντες οι υιοι ισραηλ εις σηλω ωστε αναβαντες εκπολεµησαι αυτους

13

και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ προς τους υιους ρουβην και προς τους υιους γαδ και προς το ηµισυ φυλης µανασση εις γην γαλααδ τον τε φινεες υιον ελεαζαρ υιου ααρων του
αρχιερεως

14

και δεκα των αρχοντων µετ' αυτου αρχων εις απο οικου πατριας απο πασων φυλων ισραηλ αρχοντες οικων πατριων εισιν χιλιαρχοι ισραηλ

15

και παρεγενοντο προς τους υιους γαδ και προς τους υιους ρουβην και προς τους ηµισεις φυλης µανασση εις γην γαλααδ και ελαλησαν προς αυτους λεγοντες

16

ταδε λεγει πασα η συναγωγη κυριου τις η πληµµελεια αυτη ην επληµµελησατε εναντιον του θεου ισραηλ αποστραφηναι σηµερον απο κυριου οικοδοµησαντες υµιν εαυτοις β
ωµον αποστατας υµας γενεσθαι απο κυριου

17

µη µικρον ηµιν το αµαρτηµα φογωρ οτι ουκ εκαθαρισθηµεν απ' αυτου εως της ηµερας ταυτης και εγενηθη πληγη εν τη συναγωγη κυριου

18

και υµεις αποστραφησεσθε σηµερον απο κυριου και εσται εαν αποστητε σηµερον απο κυριου και αυριον επι παντα ισραηλ εσται η οργη

19

και νυν ει µικρα υµιν η γη της κατασχεσεως υµων διαβητε εις την γην της κατασχεσεως κυριου ου κατασκηνοι εκει η σκηνη κυριου και κατακληρονοµησατε εν ηµιν και µη
αποσταται απο θεου γενηθητε και µη αποστητε απο κυριου δια το οικοδοµησαι υµας βωµον εξω του θυσιαστηριου κυριου του θεου ηµων

20

ουκ ιδου αχαρ ο του ζαρα πληµµελεια επληµµελησεν απο του αναθεµατος και επι πασαν συναγωγην ισραηλ εγενηθη οργη και ουτος εις µονος ην µη µονος ουτος απεθανεν τη
εαυτου αµαρτια

21

και απεκριθησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλης µανασση και ελαλησαν τοις χιλιαρχοις ισραηλ λεγοντες

22

ο θεος θεος εστιν κυριος και ο θεος θεος κυριος αυτος οιδεν και ισραηλ αυτος γνωσεται ει εν αποστασια επληµµελησαµεν εναντι του κυριου µη ρυσαιτο ηµας εν ταυτη
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23

και ει ωκοδοµησαµεν αυτοις βωµον ωστε αποστηναι απο κυριου του θεου ηµων ωστε αναβιβασαι επ' αυτον θυσιαν ολοκαυτωµατων η ωστε ποιησαι επ' αυτου θυσιαν σωτηρ
ιου κυριος εκζητησει

24

αλλ' ενεκεν ευλαβειας ρηµατος εποιησαµεν τουτο λεγοντες ινα µη ειπωσιν αυριον τα τεκνα υµων τοις τεκνοις ηµων τι υµιν κυριω τω θεω ισραηλ

25

και ορια εθηκεν κυριος ανα µεσον ηµων και υµων τον ιορδανην και ουκ εστιν υµιν µερις κυριου και απαλλοτριωσουσιν οι υιοι υµων τους υιους ηµων ινα µη σεβωνται κυριον

26

και ειπαµεν ποιησαι ουτως του οικοδοµησαι τον βωµον τουτον ουχ ενεκεν καρπωµατων ουδε ενεκεν θυσιων

27

αλλ' ινα η τουτο µαρτυριον ανα µεσον ηµων και υµων και ανα µεσον των γενεων ηµων µεθ' ηµας του λατρευειν λατρειαν κυριω εναντιον αυτου εν τοις καρπωµασιν ηµων κα
ι εν ταις θυσιαις ηµων και εν ταις θυσιαις των σωτηριων ηµων και ουκ ερουσιν τα τεκνα υµων τοις τεκνοις ηµων αυριον ουκ εστιν υµιν µερις κυριου

28

και ειπαµεν εαν γενηται ποτε και λαλησωσιν προς ηµας και ταις γενεαις ηµων αυριον και ερουσιν ιδετε οµοιωµα του θυσιαστηριου κυριου ο εποιησαν οι πατερες ηµων ουχ ε
νεκεν καρπωµατων ουδε ενεκεν θυσιων αλλα µαρτυριον εστιν ανα µεσον υµων και ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των υιων ηµων

29

µη γενοιτο ουν ηµας αποστραφηναι απο κυριου εν ταις σηµερον ηµεραις αποστηναι απο κυριου ωστε οικοδοµησαι ηµας θυσιαστηριον τοις καρπωµασιν και ταις θυσιαις σαλ
αµιν και τη θυσια του σωτηριου πλην του θυσιαστηριου κυριου ο εστιν εναντιον της σκηνης αυτου

30

και ακουσας φινεες ο ιερευς και παντες οι αρχοντες της συναγωγης ισραηλ οι ησαν µετ' αυτου τους λογους ους ελαλησαν οι υιοι ρουβην και οι υιοι γαδ και το ηµισυ φυλης µ
ανασση και ηρεσεν αυτοις

31

και ειπεν φινεες ο ιερευς τοις υιοις ρουβην και τοις υιοις γαδ και τω ηµισει φυλης µανασση σηµερον εγνωκαµεν οτι µεθ' ηµων κυριος διοτι ουκ επληµµελησατε εναντιον κυρι
ου πληµµελειαν και οτι ερρυσασθε τους υιους ισραηλ εκ χειρος κυριου

32

και απεστρεψεν φινεες ο ιερευς και οι αρχοντες απο των υιων ρουβην και απο των υιων γαδ και απο του ηµισους φυλης µανασση εκ γης γαλααδ εις γην χανααν προς τους υιο
υς ισραηλ και απεκριθησαν αυτοις τους λογους

33

και ηρεσεν τοις υιοις ισραηλ και ελαλησαν προς τους υιους ισραηλ και ευλογησαν τον θεον υιων ισραηλ και ειπαν µηκετι αναβηναι προς αυτους εις πολεµον εξολεθρευσαι τη
ν γην των υιων ρουβην και των υιων γαδ και του ηµισους φυλης µανασση και κατωκησαν επ' αυτης

34

και επωνοµασεν ιησους τον βωµον των ρουβην και των γαδ και του ηµισους φυλης µανασση και ειπεν οτι µαρτυριον εστιν ανα µεσον αυτων οτι κυριος ο θεος αυτων εστιν

1

και εγενετο µεθ' ηµερας πλειους µετα το καταπαυσαι κυριον τον ισραηλ απο παντων των εχθρων αυτων κυκλοθεν και ιησους πρεσβυτερος προβεβηκως ταις ηµεραις

2

και συνεκαλεσεν ιησους παντας τους υιους ισραηλ και την γερουσιαν αυτων και τους αρχοντας αυτων και τους γραµµατεις αυτων και τους δικαστας αυτων και ειπεν προς α
υτους εγω γεγηρακα και προβεβηκα ταις ηµεραις

3

υµεις δε εωρακατε οσα εποιησεν κυριος ο θεος υµων πασιν τοις εθνεσιν τουτοις απο προσωπου υµων οτι κυριος ο θεος υµων ο εκπολεµησας υµιν

4

ιδετε οτι επερριφα υµιν τα εθνη τα καταλελειµµενα υµιν ταυτα εν τοις κληροις εις τας φυλας υµων απο του ιορδανου παντα τα εθνη α εξωλεθρευσα και απο της θαλασσης τη
ς µεγαλης οριει επι δυσµας ηλιου

5

κυριος δε ο θεος υµων ουτος εξολεθρευσει αυτους απο προσωπου υµων εως αν απολωνται και αποστελει αυτοις τα θηρια τα αγρια εως αν εξολεθρευση αυτους και τους βασιλ
εις αυτων απο προσωπου υµων και κατακληρονοµησατε την γην αυτων καθα ελαλησεν κυριος ο θεος υµων υµιν

6

κατισχυσατε ουν σφοδρα φυλασσειν και ποιειν παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω του νοµου µωυση ινα µη εκκλινητε εις δεξιαν η ευωνυµα

7

οπως µη εισελθητε εις τα εθνη τα καταλελειµµενα ταυτα και τα ονοµατα των θεων αυτων ουκ ονοµασθησεται εν υµιν ουδε µη προσκυνησητε αυτοις ουδε µη λατρευσητε αυτ
οις

8

αλλα κυριω τω θεω υµων προσκολληθησεσθε καθαπερ εποιησατε εως της ηµερας ταυτης

9

και εξωλεθρευσεν αυτους κυριος απο προσωπου υµων εθνη µεγαλα και ισχυρα και υµιν ουθεις αντεστη κατενωπιον υµων εως της ηµερας ταυτης

10

εις υµων εδιωξεν χιλιους οτι κυριος ο θεος υµων εξεπολεµει υµιν καθαπερ ειπεν υµιν

11

και φυλαξασθε σφοδρα του αγαπαν κυριον τον θεον υµων

12

εαν γαρ αποστραφητε και προσθησθε τοις υπολειφθεισιν εθνεσιν τουτοις τοις µεθ' υµων και επιγαµιας ποιησητε προς αυτους και συγκαταµιγητε αυτοις και αυτοι υµιν
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13

γινωσκετε οτι ου µη προσθη κυριος του εξολεθρευσαι τα εθνη ταυτα απο προσωπου υµων και εσονται υµιν εις παγιδας και εις σκανδαλα και εις ηλους εν ταις πτερναις υµων
και εις βολιδας εν τοις οφθαλµοις υµων εως αν απολησθε απο της γης της αγαθης ταυτης ην εδωκεν υµιν κυριος ο θεος υµων

14

εγω δε αποτρεχω την οδον καθα και παντες οι επι της γης και γνωσεσθε τη καρδια υµων και τη ψυχη υµων διοτι ου διεπεσεν εις λογος απο παντων των λογων ων ειπεν κυρι
ος ο θεος υµων προς παντα τα ανηκοντα υµιν ου διεφωνησεν εξ αυτων

15

και εσται ον τροπον ηκει εφ' υµας παντα τα ρηµατα τα καλα α ελαλησεν κυριος προς υµας ουτως επαξει κυριος ο θεος εφ' υµας παντα τα ρηµατα τα πονηρα εως αν εξολεθρε
υση υµας απο της γης της αγαθης ταυτης ης εδωκεν κυριος υµιν

16

εν τω παραβηναι υµας την διαθηκην κυριου του θεου υµων ην ενετειλατο υµιν και πορευθεντες λατρευσητε θεοις ετεροις και προσκυνησητε αυτοις

1

και συνηγαγεν ιησους πασας φυλας ισραηλ εις σηλω και συνεκαλεσεν τους πρεσβυτερους αυτων και τους γραµµατεις αυτων και τους δικαστας αυτων και εστησεν αυτους απ
εναντι του θεου

2

και ειπεν ιησους προς παντα τον λαον ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ περαν του ποταµου κατωκησαν οι πατερες υµων το απ' αρχης θαρα ο πατηρ αβρααµ και ο πατηρ ναχω
ρ και ελατρευσαν θεοις ετεροις

3

και ελαβον τον πατερα υµων τον αβρααµ εκ του περαν του ποταµου και ωδηγησα αυτον εν παση τη γη και επληθυνα αυτου σπερµα και εδωκα αυτω τον ισαακ

4

και τω ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ και εδωκα τω ησαυ το ορος το σηιρ κληρονοµησαι αυτω και ιακωβ και οι υιοι αυτου κατεβησαν εις αιγυπτον και εγενοντο εκει εις εθν
ος µεγα και πολυ και κραταιον

5

και εκακωσαν αυτους οι αιγυπτιοι και επαταξεν κυριος την αιγυπτον εν οις εποιησεν αυτοις και µετα ταυτα εξηγαγεν υµας

6

εξ αιγυπτου και εισηλθατε εις την θαλασσαν την ερυθραν και κατεδιωξαν οι αιγυπτιοι οπισω των πατερων υµων εν αρµασιν και εν ιπποις εις την θαλασσαν την ερυθραν

7

και ανεβοησαµεν προς κυριον και εδωκεν νεφελην και γνοφον ανα µεσον ηµων και ανα µεσον των αιγυπτιων και επηγαγεν επ' αυτους την θαλασσαν και εκαλυψεν αυτους κα
ι ειδοσαν οι οφθαλµοι υµων οσα εποιησεν κυριος εν γη αιγυπτω και ητε εν τη ερηµω ηµερας πλειους

8

και ηγαγεν υµας εις γην αµορραιων των κατοικουντων περαν του ιορδανου και παρεταξαντο υµιν και παρεδωκεν αυτους κυριος εις τας χειρας υµων και κατεκληρονοµησατε
την γην αυτων και εξωλεθρευσατε αυτους απο προσωπου υµων

9

και ανεστη βαλακ ο του σεπφωρ βασιλευς µωαβ και παρεταξατο τω ισραηλ και αποστειλας εκαλεσεν τον βαλααµ αρασασθαι υµιν

10

και ουκ ηθελησεν κυριος ο θεος σου απολεσαι σε και ευλογιαν ευλογησεν υµας και εξειλατο υµας εκ χειρων αυτων και παρεδωκεν αυτους

11

και διεβητε τον ιορδανην και παρεγενηθητε εις ιεριχω και επολεµησαν προς υµας οι κατοικουντες ιεριχω ο αµορραιος και ο χαναναιος και ο φερεζαιος και ο ευαιος και ο ιεβο
υσαιος και ο χετταιος και ο γεργεσαιος και παρεδωκεν αυτους κυριος εις τας χειρας υµων

12

και εξαπεστειλεν προτεραν υµων την σφηκιαν και εξεβαλεν αυτους απο προσωπου υµων δωδεκα βασιλεις των αµορραιων ουκ εν τη ροµφαια σου ουδε εν τω τοξω σου

13

και εδωκεν υµιν γην εφ' ην ουκ εκοπιασατε επ' αυτης και πολεις ας ουκ ωκοδοµησατε και κατωκισθητε εν αυταις και αµπελωνας και ελαιωνας ους ουκ εφυτευσατε υµεις εδ
εσθε

14

και νυν φοβηθητε κυριον και λατρευσατε αυτω εν ευθυτητι και εν δικαιοσυνη και περιελεσθε τους θεους τους αλλοτριους οις ελατρευσαν οι πατερες υµων εν τω περαν του π
οταµου και εν αιγυπτω και λατρευετε κυριω

15

ει δε µη αρεσκει υµιν λατρευειν κυριω ελεσθε υµιν εαυτοις σηµερον τινι λατρευσητε ειτε τοις θεοις των πατερων υµων τοις εν τω περαν του ποταµου ειτε τοις θεοις των αµο
ρραιων εν οις υµεις κατοικειτε επι της γης αυτων εγω δε και η οικια µου λατρευσοµεν κυριω οτι αγιος εστιν

16

και αποκριθεις ο λαος ειπεν µη γενοιτο ηµιν καταλιπειν κυριον ωστε λατρευειν θεοις ετεροις

17

κυριος ο θεος ηµων αυτος θεος εστιν αυτος ανηγαγεν ηµας και τους πατερας ηµων εξ αιγυπτου και διεφυλαξεν ηµας εν παση τη οδω η επορευθηµεν εν αυτη και εν πασιν τοις
εθνεσιν ους παρηλθοµεν δι' αυτων

18

και εξεβαλεν κυριος τον αµορραιον και παντα τα εθνη τα κατοικουντα την γην απο προσωπου ηµων αλλα και ηµεις λατρευσοµεν κυριω ουτος γαρ θεος ηµων εστιν

19

και ειπεν ιησους προς τον λαον ου µη δυνησθε λατρευειν κυριω οτι θεος αγιος εστιν και ζηλωσας ουτος ουκ ανησει υµων τα αµαρτηµατα και τα ανοµηµατα υµων

20

ηνικα εαν εγκαταλιπητε κυριον και λατρευσητε θεοις ετεροις και επελθων κακωσει υµας και εξαναλωσει υµας ανθ' ων ευ εποιησεν υµας
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21

και ειπεν ο λαος προς ιησουν ουχι αλλα κυριω λατρευσοµεν

22

και ειπεν ιησους προς τον λαον µαρτυρες υµεις καθ' υµων οτι υµεις εξελεξασθε κυριον λατρευειν αυτω

23

και νυν περιελεσθε τους θεους τους αλλοτριους τους εν υµιν και ευθυνατε την καρδιαν υµων προς κυριον θεον ισραηλ

24

και ειπεν ο λαος προς ιησουν κυριω λατρευσοµεν και της φωνης αυτου ακουσοµεθα

25

και διεθετο ιησους διαθηκην προς τον λαον εν τη ηµερα εκεινη και εδωκεν αυτω νοµον και κρισιν εν σηλω ενωπιον της σκηνης του θεου ισραηλ

26

και εγραψεν τα ρηµατα ταυτα εις βιβλιον νοµον του θεου και ελαβεν λιθον µεγαν και εστησεν αυτον ιησους υπο την τερεµινθον απεναντι κυριου

27

και ειπεν ιησους προς τον λαον ιδου ο λιθος ουτος εσται εν υµιν εις µαρτυριον οτι αυτος ακηκοεν παντα τα λεχθεντα αυτω υπο κυριου ο τι ελαλησεν προς ηµας σηµερον και ε
σται ουτος εν υµιν εις µαρτυριον επ' εσχατων των ηµερων ηνικα εαν ψευσησθε κυριω τω θεω µου

28

και απεστειλεν ιησους τον λαον και επορευθησαν εκαστος εις τον τοπον αυτου

29

και ελατρευσεν ισραηλ τω κυριω πασας τας ηµερας ιησου και πασας τας ηµερας των πρεσβυτερων οσοι εφειλκυσαν τον χρονον µετα ιησου και οσοι ειδοσαν παντα τα εργα κ
υριου οσα εποιησεν τω ισραηλ

30

και εγενετο µετ' εκεινα και απεθανεν ιησους υιος ναυη δουλος κυριου εκατον δεκα ετων

31

και εθαψαν αυτον προς τοις οριοις του κληρου αυτου εν θαµναθασαχαρα εν τω ορει τω εφραιµ απο βορρα του ορους γαας [31α] εκει εθηκαν µετ' αυτου εις το µνηµα εις ο εθ
αψαν αυτον εκει τας µαχαιρας τας πετρινας εν αις περιετεµεν τους υιους ισραηλ εν γαλγαλοις οτε εξηγαγεν αυτους εξ αιγυπτου καθα συνεταξεν αυτοις κυριος και εκει εισιν ε
ως της σηµερον ηµερας

32

και τα οστα ιωσηφ ανηγαγον οι υιοι ισραηλ εξ αιγυπτου και κατωρυξαν εν σικιµοις εν τη µεριδι του αγρου ου εκτησατο ιακωβ παρα των αµορραιων των κατοικουντων εν σι
κιµοις αµναδων εκατον και εδωκεν αυτην ιωσηφ εν µεριδι

33

και εγενετο µετα ταυτα και ελεαζαρ υιος ααρων ο αρχιερευς ετελευτησεν και εταφη εν γαβααθ φινεες του υιου αυτου ην εδωκεν αυτω εν τω ορει τω εφραιµ [33α] εν εκεινη τ
η ηµερα λαβοντες οι υιοι ισραηλ την κιβωτον του θεου περιεφεροσαν εν εαυτοις και φινεες ιερατευσεν αντι ελεαζαρ του πατρος αυτου εως απεθανεν και κατωρυγη εν γαβαα
θ τη εαυτου [33β] οι δε υιοι ισραηλ απηλθοσαν εκαστος εις τον τοπον αυτων και εις την εαυτων πολιν και εσεβοντο οι υιοι ισραηλ την ασταρτην και ασταρωθ και τους θεους
των εθνων των κυκλω αυτων και παρεδωκεν αυτους κυριος εις χειρας εγλωµ τω βασιλει µωαβ και εκυριευσεν αυτων ετη δεκα οκτω .

1

και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντες τις αναβησεται ηµιν προς τον χαναναιον αφηγουµενος του πολεµησαι εν αυτω

2

και ειπεν κυριος ιουδας αναβησεται ιδου δεδωκα την γην εν χειρι αυτου

3

και ειπεν ιουδας προς συµεων τον αδελφον αυτου αναβηθι µετ' εµου εν τω κληρω µου και πολεµησωµεν εν τω χαναναιω και πορευσοµαι και γε εγω µετα σου εν τω κληρω σ
ου και επορευθη µετ' αυτου συµεων

4

και ανεβη ιουδας και εδωκεν κυριος τον χαναναιον και τον φερεζαιον εν χειρι αυτου και επαταξεν αυτους εν βεζεκ δεκα χιλιαδας ανδρων

5

και ευρον τον αδωνιβεζεκ εν βεζεκ και επολεµησαν εν αυτω και επαταξαν τον χαναναιον και τον φερεζαιον

6

και εφυγεν αδωνιβεζεκ και κατεδιωξαν οπισω αυτου και ελαβον αυτον και απεκοψαν τα ακρα των χειρων αυτου και των ποδων αυτου

7

και ειπεν αδωνιβεζεκ εβδοµηκοντα βασιλεις τα ακρα των χειρων αυτων και των ποδων αυτων αποκεκοµµενοι ησαν συλλεγοντες τα υποκατω της τραπεζης µου καθως ουν επ
οιησα ουτως ανταπεδωκεν µοι ο θεος και ηγαγον αυτον εις ιερουσαληµ και απεθανεν εκει

8

και επολεµησαν οι υιοι ιουδα εν ιερουσαληµ και κατελαβοντο αυτην και επαταξαν αυτην εν στοµατι ροµφαιας και την πολιν ενεπρησαν εν πυρι

9

και µετα ταυτα κατεβησαν οι υιοι ιουδα πολεµησαι εν τω χαναναιω τω κατοικουντι την ορεινην και τον νοτον και την πεδινην

10

και επορευθη ιουδας προς τον χαναναιον τον κατοικουντα εν χεβρων και εξηλθεν χεβρων εξ εναντιας το δε ονοµα χεβρων ην εµπροσθεν καριαθαρβοκσεφερ και επαταξεν τον
σεσι και τον αχιµαν και τον θολµι γεννηµατα του ενακ

11

και επορευθησαν εκειθεν προς τους κατοικουντας δαβιρ και το ονοµα δαβιρ ην εµπροσθεν πολις γραµµατων

12

και ειπεν χαλεβ ος αν παταξη την πολιν των γραµµατων και προκαταλαβηται αυτην δωσω αυτω την ασχαν θυγατερα µου εις γυναικα

13

και προκατελαβετο αυτην γοθονιηλ υιος κενεζ αδελφος χαλεβ ο νεωτερος και εδωκεν αυτω την ασχαν θυγατερα αυτου εις γυναικα
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14

και εγενετο εν τω εισπορευεσθαι αυτην και επεσεισεν αυτην αιτησαι παρα του πατρος αυτης τον αγρον και εγογγυζεν επανω του υποζυγιου και εκραξεν απο του υποζυγιου εις
γην νοτου εκδεδοσαι µε και ειπεν αυτη χαλεβ τι εστιν σοι

15

και ειπεν αυτω ασχα δος µοι ευλογιαν οτι εις γην νοτου εκδεδοσαι µε και δωσεις µοι λυτρωσιν υδατος και εδωκεν αυτη χαλεβ κατα την καρδιαν αυτης την λυτρωσιν µετεωρ
ων και την λυτρωσιν ταπεινων

16

και οι υιοι ιωβαβ του κιναιου πενθερου µωυση ανεβησαν εκ της πολεως των φοινικων προς τους υιους ιουδα εις την ερηµον την ουσαν εν τω νοτω επι καταβασεως αραδ και
επορευθη και κατωκησεν µετα του λαου

17

και επορευθη ιουδας µετα συµεων του αδελφου αυτου και επαταξαν τον χαναναιον τον κατοικουντα σεφεθ και ανεθεµατισαν αυτην και εξωλεθρευσαν αυτην και εκαλεσαν το
ονοµα της πολεως εξολεθρευσις

18

και ουκ εκληρονοµησεν ιουδας την γαζαν και το οριον αυτης και την ασκαλωνα και το οριον αυτης και την ακκαρων και το οριον αυτης και την αζωτον και τα περισπορια α
υτης

19

και ην κυριος µετα ιουδα και εκληρονοµησεν το ορος οτι ουκ εδυνατο κληρονοµησαι τους κατοικουντας την κοιλαδα οτι ρηχαβ διεστειλατο αυτην

20

και εδωκεν τω χαλεβ την χεβρων καθα ελαλησεν µωυσης και εκληρονοµησεν εκειθεν τας τρεις πολεις και εξηρεν εκειθεν τους τρεις υιους ενακ

21

και τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα εν ιερουσαληµ ουκ εξηραν οι υιοι βενιαµιν και κατωκησεν ο ιεβουσαιος µετα των υιων βενιαµιν εως της ηµερας ταυτης

22

και ανεβησαν οι υιοι ιωσηφ και γε αυτοι εις βαιθηλ και ιουδας µετ' αυτων

23

και παρενεβαλον οικος ισραηλ κατα βαιθηλ το δε ονοµα της πολεως ην εµπροσθεν λουζα

24

και ειδον οι φυλασσοντες ανδρα εκπορευοµενον εκ της πολεως και ελαβαν αυτον και ειπον αυτω δειξον ηµιν την εισοδον της πολεως και ποιησοµεν µετα σου ελεος

25

και εδειξεν αυτοις την εισοδον της πολεως και επαταξαν την πολιν εν στοµατι ροµφαιας τον δε ανδρα και την συγγενειαν αυτου εξαπεστειλαν

26

και απηλθεν ο ανηρ εις γην χεττιιµ και ωκοδοµησεν εκει πολιν και εκαλεσεν το ονοµα αυτης λουζα τουτο ονοµα αυτης εως της ηµερας ταυτης

27

και ουκ εκληρονοµησεν µανασσης την βαιθσαν η εστιν σκυθων πολις ουδε τας θυγατερας αυτης ουδε τα περισπορια αυτης ουδε την εκθανααδ και τας θυγατερας αυτης ουδε
τους κατοικουντας δωρ και τας θυγατερας αυτης και τους κατοικουντας βαλααµ και τας θυγατερας αυτης και τους κατοικουντας µαγεδων και τας θυγατερας αυτης ουδε το
υς κατοικουντας ιεβλααµ ουδε τας θυγατερας αυτης και ηρξατο ο χαναναιος κατοικειν εν τη γη ταυτη

28

και εγενετο οτε ενισχυσεν ισραηλ και εθετο τον χαναναιον εις φορον και εξαιρων ουκ εξηρεν αυτον

29

και εφραιµ ουκ εξηρεν τον χαναναιον τον κατοικουντα εν γαζερ και κατωκει ο χαναναιος εν µεσω αυτου εν γαζερ και εγενετο εις φορον

30

και ζαβουλων ουκ εξηρεν τους κατοικουντας κεδρων και τους κατοικουντας ενααλα και κατωκησεν ο χαναναιος εν µεσω αυτου και εγενετο εις φορον

31

και ασηρ ουκ εξηρεν τους κατοικουντας ακχω και εγενετο αυτω εις φορον και τους κατοικουντας δωρ και τους κατοικουντας σιδωνα και τους κατοικουντας ααλαφ και τον
αχαζιβ και την χελβα και την αφεκ και την ροωβ

32

και κατωκησεν ασηρ εν µεσω του χαναναιου του κατοικουντος την γην οτι ουκ εδυνασθη εξαραι αυτον

33

και νεφθαλι ουκ εξηρεν τους κατοικουντας βαιθσαµυς ουδε τους κατοικουντας βαιθενεθ και κατωκησεν ισραηλ εν µεσω του χαναναιου του κατοικουντος την γην οι δε κατοι
κουντες βαιθσαµυς και την βαιθενεθ εγενηθησαν αυτοις εις φορον

34

και εξεθλιψεν ο αµορραιος τους υιους δαν εις το ορος οτι ουκ αφηκεν αυτον καταβηναι εις την κοιλαδα

35

και ηρξατο ο αµορραιος κατοικειν εν τω ορει του µυρσινωνος ου αι αρκοι και αι αλωπεκες και εβαρυνθη η χειρ οικου ιωσηφ επι τον αµορραιον και εγενετο εις φορον

36

και το οριον του αµορραιου ο ιδουµαιος επανω ακραβιν επι της πετρας και επανω

1

και ανεβη αγγελος κυριου απο γαλγαλ επι τον κλαυθµωνα και επι βαιθηλ και επι τον οικον ισραηλ και ειπεν προς αυτους κυριος κυριος ανεβιβασεν υµας εξ αιγυπτου και ειση
γαγεν υµας εις την γην ην ωµοσεν τοις πατρασιν υµων του δουναι υµιν και ειπεν υµιν ου διασκεδασω την διαθηκην µου την µεθ' υµων εις τον αιωνα

2

και υµεις ου διαθησεσθε διαθηκην τοις εγκαθηµενοις εις την γην ταυτην ουδε τοις θεοις αυτων ου µη προσκυνησητε αλλα τα γλυπτα αυτων συντριψετε και τα θυσιαστηρια
αυτων κατασκαψετε και ουκ εισηκουσατε της φωνης µου οτε ταυτα εποιησατε
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3

και εγω ειπα ου προσθησω του µετοικισαι τον λαον ον ειπα του εξολεθρευσαι αυτους εκ προσωπου υµων και εσονται υµιν εις συνοχας και οι θεοι αυτων εσονται υµιν εις σκα
νδαλον

4

και εγενετο ως ελαλησεν ο αγγελος κυριου τους λογους τουτους προς παντα ισραηλ και επηρεν ο λαος την φωνην αυτων και εκλαυσαν

5

δια τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου κλαυθµων και εθυσαν εκει τω κυριω

6

και εξαπεστειλεν ιησους τον λαον και απηλθαν οι υιοι ισραηλ εκαστος εις τον οικον αυτου και εις την κληρονοµιαν αυτου του κατακληρονοµησαι την γην

7

και εδουλευσεν ο λαος τω κυριω πασας τας ηµερας ιησου και πασας τας ηµερας των πρεσβυτερων οσοι εµακροηµερευσαν µετα ιησουν οσοι εγνωσαν παν το εργον κυριου το
µεγα ο εποιησεν τω ισραηλ

8

και ετελευτησεν ιησους υιος ναυη δουλος κυριου υιος εκατον δεκα ετων

9

και εθαψαν αυτον εν οριω της κληρονοµιας αυτου εν θαµναθαρες εν ορει εφραιµ απο βορρα του ορους γαας

10

και πασα η γενεα εκεινη προσετεθησαν προς τους πατερας αυτων και ανεστη γενεα ετερα µετ' αυτους οσοι ουκ εγνωσαν τον κυριον και το εργον ο εποιησεν τω ισραηλ

11

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντιον κυριου και ελατρευον τοις βααλιµ

12

και εγκατελιπον τον κυριον θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτους εκ γης αιγυπτου και επορευθησαν οπισω θεων ετερων απο των θεων των λαων των περικυκλω
αυτων και προσεκυνησαν αυτοις και παρωργισαν τον κυριον

13

και εγκατελιπον τον κυριον και ελατρευσαν τη βααλ και ταις ασταρταις

14

και ωργισθη θυµω κυριος τω ισραηλ και παρεδωκεν αυτους εν χειρι προνοµευοντων και επρονοµευσαν αυτους και απεδοτο αυτους εν χειρι των εχθρων αυτων κυκλοθεν και
ουκ ηδυνασθησαν αντιστηναι κατα προσωπον των εχθρων αυτων

15

εν πασιν οις επορνευον και χειρ κυριου ην αυτοις εις κακα καθως ελαλησεν κυριος και καθως ωµοσεν κυριος και εξεθλιψεν αυτους σφοδρα

16

και ηγειρεν αυτοις κυριος κριτας και εσωσεν αυτους εκ χειρος των προνοµευοντων αυτους

17

και γε των κριτων αυτων ουκ επηκουσαν οτι εξεπορνευσαν οπισω θεων ετερων και προσεκυνησαν αυτοις και παρωργισαν τον κυριον και εξεκλιναν ταχυ εκ της οδου ης επορ
ευθησαν οι πατερες αυτων του εισακουειν εντολας κυριου ουκ εποιησαν ουτως

18

και οτι ηγειρεν αυτοις κυριος κριτας και ην κυριος µετα του κριτου και εσωσεν αυτους εκ χειρος των εχθρων αυτων πασας τας ηµερας του κριτου οτι παρεκληθη κυριος απο
του στεναγµου αυτων απο προσωπου των πολιορκουντων αυτους και κακουντων αυτους

19

και εγενετο ως απεθνησκεν ο κριτης και απεστρεψαν και παλιν διεφθειραν υπερ τους πατερας αυτων πορευθηναι οπισω θεων ετερων λατρευειν αυτοις και προσκυνειν αυτοις
ουκ απερριψαν τα επιτηδευµατα αυτων και ουκ απεστησαν απο της οδου αυτων της σκληρας

20

και ωργισθη θυµω κυριος εν τω ισραηλ και ειπεν ανθ' ων οσα εγκατελιπαν το εθνος τουτο την διαθηκην µου ην ενετειλαµην τοις πατρασιν αυτων και ουχ υπηκουσαν της φω
νης µου

21

και εγω ου προσθησω του εξαραι ανδρα εκ προσωπου αυτων απο των εθνων ων κατελιπεν ιησους και αφηκεν

22

του πειρασαι εν αυτοις τον ισραηλ ει φυλασσονται την οδον κυριου πορευεσθαι εν αυτη ον τροπον εφυλαξαντο οι πατερες αυτων η ου

23

και αφηκεν κυριος τα εθνη ταυτα του µη εξαραι αυτα το ταχος και ου παρεδωκεν αυτα εν χειρι ιησου

1

και ταυτα τα εθνη αφηκεν ιησους ωστε πειρασαι εν αυτοις τον ισραηλ παντας τους µη εγνωκοτας παντας τους πολεµους χανααν

2

πλην δια τας γενεας των υιων ισραηλ του διδαξαι αυτους πολεµον πλην οι εµπροσθεν αυτων ουκ εγνωσαν αυτα

3

τας πεντε σατραπειας των αλλοφυλων και παντα τον χαναναιον και τον σιδωνιον και τον ευαιον τον κατοικουντα τον λιβανον απο του ορους του βαλαερµων εως λοβωηµαθ

4

και εγενετο ωστε πειρασαι εν αυτοις τον ισραηλ γνωναι ει ακουσονται τας εντολας κυριου ας ενετειλατο τοις πατρασιν αυτων εν χειρι µωυση

5

και οι υιοι ισραηλ κατωκησαν εν µεσω του χαναναιου και του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου

6

και ελαβον τας θυγατερας αυτων εαυτοις εις γυναικας και τας θυγατερας αυτων εδωκαν τοις υιοις αυτων και ελατρευσαν τοις θεοις αυτων

7

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριου και επελαθοντο κυριου θεου αυτων και ελατρευσαν ταις βααλιµ και τοις αλσεσιν
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8

και ωργισθη θυµω κυριος εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτους εις χειρας χουσαρσαθωµ βασιλεως συριας ποταµων και εδουλευσαν αυτω οκτω ετη

9

και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον και ηγειρεν κυριος σωτηρα τω ισραηλ και εσωσεν αυτους τον γοθονιηλ υιον κενεζ αδελφον χαλεβ τον νεωτερον αυτου και εισηκου
σεν αυτου

10

και εγενετο επ' αυτον πνευµα κυριου και εκρινεν τον ισραηλ και εξηλθεν επι τον πολεµον και παρεδωκεν κυριος εν χειρι αυτου τον χουσαρσαθωµ βασιλεα συριας και εκρατα
ιωθη η χειρ αυτου επι τον χουσαρσαθωµ

11

και ησυχασεν η γη ετη πεντηκοντα και απεθανεν γοθονιηλ υιος κενεζ

12

και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και ενισχυσεν κυριος τον εγλωµ βασιλεα µωαβ επι τον ισραηλ δια το πεποιηκεναι αυτους το πονηρον εναντι
κυριου

13

και προσηγαγεν προς αυτον παντας τους υιους αµµων και αµαληκ και επορευθη και επαταξεν τον ισραηλ και εκληρονοµησεν την πολιν των φοινικων

14

και εδουλευσαν οι υιοι ισραηλ τω εγλωµ βασιλει µωαβ ετη δεκα οκτω

15

και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον και ηγειρεν αυτοις κυριος σωτηρα τον αωδ υιον γηρα υιου του ιεµενι ανδρα αµφοτεροδεξιον και απεστειλαν οι υιοι ισραηλ δωρα εν
χειρι αυτου τω εγλωµ βασιλει µωαβ

16

και εποιησεν εαυτω αωδ µαχαιραν διστοµον σπιθαµης το µηκος και περιεζωσατο αυτην υπο τον µανδυαν επι τον µηρον τον δεξιον αυτου

17

και προσηνεγκεν τα δωρα τω εγλωµ βασιλει µωαβ και εγλωµ ανηρ αστειος σφοδρα

18

και εγενετο ως συνετελεσεν αωδ προσφερων τα δωρα και εξαπεστειλεν τους αιροντας τα δωρα

19

και εγλωµ ανεστρεψεν απο των γλυπτων µετα της γαλγαλ και ειπεν αωδ λογος µοι κρυφιος προς σε βασιλευ και ειπεν εγλωµ πασιν εκ µεσου και εξηλθον απ' αυτου παντες οι
παραστηκοντες αυτω

20

και αωδ εισηλθεν προς αυτον και αυτος εκαθητο εν τω υπερωω τω θερινω αυτου µονωτατος και ειπεν αωδ λογος θεου µοι προς σε βασιλευ και εξανεστη απο του θρονου εγλ
ωµ εγγυς αυτου

21

και εγενετο αµα του αναστηναι εξετεινεν αωδ την χειρα την αριστεραν αυτου και ελαβεν την µαχαιραν απο του µηρου του δεξιου αυτου και ενεπηξεν αυτην εις την κοιλιαν ε
γλωµ

22

και επεισηνεγκεν και γε την λαβην οπισω της φλογος και απεκλεισεν το στεαρ κατα της φλογος οτι ουκ εξεσπασεν την µαχαιραν εκ της κοιλιας αυτου

23

και εξηλθεν αωδ εις την προσταδα και απεκλεισεν τας θυρας του υπερωου επ' αυτον και εσφηνωσεν

24

και αυτος εξηλθεν και οι παιδες αυτου εισηλθον και ειδον και ιδου αι θυραι του υπερωου αποκεκλεισµεναι και ειπαν µηποτε προς διφρους καθηται εν τη αποχωρησει του κοι
τωνος

25

και προσεµειναν αισχυνοµενοι και ιδου ουκ ην ο ανοιγων τας θυρας του υπερωου και ελαβον την κλειδα και ηνοιξαν και ιδου ο κυριος αυτων πεπτωκως επι την γην τεθνηκω
ς

26

και αωδ διεσωθη εως εθορυβουντο και ουκ ην ο προσνοων αυτω και αυτος παρηλθεν τα γλυπτα και διεσωθη εις σειρωθα

27

και εγενετο ηνικα ηλθεν και εσαλπισεν κερατινη εν ορει εφραιµ και κατεβησαν συν αυτω οι υιοι ισραηλ και αυτος εµπροσθεν αυτων

28

και ειπεν προς αυτους καταβαινετε οπισω µου οτι παρεδωκεν κυριος ο θεος τους εχθρους υµων την µωαβ εν χειρι υµων και κατεβησαν οπισω αυτου και προκατελαβοντο τας
διαβασεις του ιορδανου της µωαβ και ουκ αφηκαν ανδρα διαβηναι

29

και επαταξαν την µωαβ εν τω καιρω εκεινω ωσει δεκα χιλιαδας ανδρων παντας τους µαχητας τους εν αυτοις και παντα ανδρα δυναµεως και ου διεσωθη ανηρ

30

και ενετραπη µωαβ εν τη ηµερα εκεινη υπο την χειρα ισραηλ και ησυχασεν η γη ογδοηκοντα ετη και εκρινεν αυτους αωδ εως ου απεθανεν

31

και µετα τουτον ανεστη σαµεγαρ υιος αναθ και επαταξεν τους αλλοφυλους εις εξακοσιους ανδρας εκτος µοσχων των βοων και εσωσεν αυτος τον ισραηλ

1

και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου

2

και απεδοτο αυτους κυριος εν χειρι ιαβιν βασιλεως χανααν ος εβασιλευσεν εν ασωρ και ο αρχων της δυναµεως αυτου σισαρα και αυτος κατωκει εν αρισωθ των εθνων

3

και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και αυτος εθλιψεν τον ισραηλ κατα κρατος εικοσι ετη
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4

και δεββωρα γυνη προφητις γυνη λαφιδωθ αυτη εκρινεν τον ισραηλ εν τω καιρω εκεινω

5

και αυτη εκαθητο υπο φοινικα δεββωρα ανα µεσον ραµα και ανα µεσον βαιθηλ εν ορει εφραιµ και ανεβαινον προς αυτην οι υιοι ισραηλ εκει του κρινεσθαι

6

και απεστειλεν δεββωρα και εκαλεσεν τον βαρακ υιον αβινεεµ εκ κεδες νεφθαλι και ειπεν προς αυτον ουχι σοι ενετειλατο κυριος ο θεος ισραηλ και απελευση εις ορος θαβωρ
και ληµψη µετα σεαυτου δεκα χιλιαδας ανδρων απο των υιων νεφθαλι και απο των υιων ζαβουλων

7

και απαξω προς σε εις τον χειµαρρουν κισων τον σισαρα αρχοντα της δυναµεως ιαβιν και τα αρµατα αυτου και το πληθος αυτου και παραδωσω αυτον εν τη χειρι σου

8

και ειπεν προς αυτην βαρακ εαν πορευθης µετ' εµου πορευσοµαι και εαν µη πορευθης µετ' εµου ου πορευσοµαι οτι ουκ οιδα την ηµεραν εν η ευοδοι κυριος τον αγγελον µετ'
εµου

9

και ειπεν προς αυτον δεββωρα πορευοµενη πορευσοµαι µετα σου πλην γινωσκε οτι ουκ εσται το προτερηµα σου εις την οδον ην συ πορευη οτι εν χειρι γυναικος αποδωσεται
κυριος τον σισαρα και ανεστη δεββωρα και επορευθη µετα του βαρακ εις κεδες

10

και παρηγγειλεν βαρακ τω ζαβουλων και τω νεφθαλι εις κεδες και ανεβησαν κατα ποδας αυτου δεκα χιλιαδες ανδρων και δεββωρα ανεβη µετ' αυτου

11

και οι πλησιον του κιναιου εχωρισθησαν απο των υιων ιωβαβ γαµβρου µωυση και επηξεν την σκηνην αυτου προς δρυν αναπαυοµενων η εστιν εχοµενα κεδες

12

και ανηγγειλαν τω σισαρα οτι ανεβη βαρακ υιος αβινεεµ επ' ορος θαβωρ

13

και εκαλεσεν σισαρα παντα τα αρµατα αυτου οτι εννακοσια αρµατα σιδηρα ην αυτω και παντα τον λαον τον µετ' αυτου απο αρισωθ των εθνων εις τον χειµαρρουν κισων

14

και ειπεν δεββωρα προς βαρακ αναστηθι οτι αυτη η ηµερα εν η παρεδωκεν κυριος τον σισαρα εν χειρι σου ουκ ιδου κυριος ελευσεται εµπροσθεν σου και κατεβη βαρακ απο
του ορους θαβωρ και δεκα χιλιαδες ανδρων οπισω αυτου

15

και εξεστησεν κυριος τον σισαρα και παντα τα αρµατα αυτου και πασαν την παρεµβολην αυτου εν στοµατι ροµφαιας ενωπιον βαρακ και κατεβη σισαρα απο του αρµατος αυ
του και εφυγεν τοις ποσιν αυτου

16

και βαρακ διωκων οπισω των αρµατων και οπισω της παρεµβολης εως δρυµου των εθνων και επεσεν πασα η παρεµβολη σισαρα εν στοµατι ροµφαιας ου κατελειφθη εως ενο
ς

17

και σισαρα ανεχωρησεν τοις ποσιν αυτου εις σκηνην ιαηλ γυναικος χαβερ του κιναιου οτι ειρηνη ανα µεσον ιαβιν βασιλεως ασωρ και ανα µεσον οικου χαβερ του κιναιου

18

και εξηλθεν ιαηλ εις απαντησιν σισαρα και ειπεν προς αυτον εκνευσον κυριε µου εκνευσον προς µε µη φοβου και εξενευσεν προς αυτην εις την σκηνην και συνεκαλυψεν αυτο
ν εν τη δερρει αυτης

19

και ειπεν σισαρα προς αυτην ποτισον µε δη µικρον υδωρ οτι εδιψησα και ηνοιξεν τον ασκον του γαλακτος και εποτισεν αυτον και συνεκαλυψεν το προσωπον αυτου

20

και ειπεν προς αυτην στηθι εν τη θυρα της σκηνης και εσται εαν τις ελθη προς σε και ερωτηση σε και ειπη σοι εστιν ενταυθα ανηρ και ερεις ουκ εστιν και συνεκαλυψεν αυτο
ν εν τη δερρει αυτης

21

και ελαβεν ιαηλ γυνη χαβερ τον πασσαλον της σκηνης και εθηκεν την σφυραν εν τη χειρι αυτης και εισηλθεν προς αυτον ησυχη και ενεκρουσεν τον πασσαλον εν τη γναθω αυ
του και διηλασεν εν τη γη και αυτος απεσκαρισεν ανα µεσον των γονατων αυτης και εξεψυξεν και απεθανεν

22

και ιδου βαρακ διωκων τον σισαρα και εξηλθεν ιαηλ εις απαντην αυτου και ειπεν αυτω δευρο και δειξω σοι τον ανδρα ον συ ζητεις και εισηλθεν προς αυτην και ιδου σισαρα
πεπτωκως νεκρος και ο πασσαλος εν τη γναθω αυτου

23

και εταπεινωσεν κυριος ο θεος τον ιαβιν βασιλεα χανααν εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον υιων ισραηλ

24

και επορευθη χειρ των υιων ισραηλ πορευοµενη και σκληρυνοµενη επι ιαβιν βασιλεα χανααν εως εξωλεθρευσαν αυτον

1

και ησεν δεββωρα και βαρακ υιος αβινεεµ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν

2

εν τω αρξασθαι αρχηγους εν ισραηλ εν προαιρεσει λαου ευλογειτε τον κυριον

3

ακουσατε βασιλεις ενωτιζεσθε σατραπαι δυνατοι εγω τω κυριω ασοµαι ψαλω τω θεω ισραηλ

4

κυριε εν τη εξοδω σου εκ σηιρ εν τω απαιρειν σε εξ αγρου εδωµ γη εσεισθη και ο ουρανος εξεσταθη και αι νεφελαι εσταξαν υδωρ

5

ορη εσαλευθησαν απο προσωπου κυριου τουτο σινα απο προσωπου κυριου θεου ισραηλ

6

εν ηµεραις σαµεγαρ υιου αναθ εν ηµεραις ιαηλ εξελιπον βασιλεις και επορευθησαν τριβους επορευθησαν οδους διεστραµµενας
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7

εξελιπεν φραζων εν τω ισραηλ εξελιπεν εως ου εξανεστη δεββωρα οτι ανεστη µητηρ εν τω ισραηλ

8

ηρετισαν θεους καινους ως αρτον κριθινον σκεπην εαν ιδω σιροµαστων εν τεσσαρακοντα χιλιασιν

9

η καρδια µου επι τα διατεταγµενα τω ισραηλ οι δυνασται του λαου ευλογειτε τον κυριον

10

επιβεβηκοτες επι υποζυγιων καθηµενοι επι λαµπηνων

11

φθεγξασθε φωνην ανακρουοµενων ανα µεσον ευφραινοµενων εκει δωσουσιν δικαιοσυνην κυριω δικαιοι ενισχυσαν εν τω ισραηλ τοτε κατεβη εις τας πολεις αυτου ο λαος κυρ
ιου

12

εξεγειρου εξεγειρου δεββωρα εξεγειρον µυριαδας µετα λαου εξεγειρου εξεγειρου λαλει µετ' ωδης ενισχυων εξανιστασο βαρακ και ενισχυσον δεββωρα τον βαρακ αιχµαλωτιζε
αιχµαλωσιαν σου υιος αβινεεµ

13

ποτε εµεγαλυνθη η ισχυς αυτου κυριε ταπεινωσον µοι τους ισχυροτερους µου

14

λαος εφραιµ ετιµωρησατο αυτους εν κοιλαδι αδελφου σου βενιαµιν εν λαοις σου εξ εµου µαχιρ κατεβησαν εξερευνωντες και εκ ζαβουλων κυριος επολεµει µοι εν δυνατοις εκε
ιθεν εν σκηπτρω ενισχυοντος ηγησεως

15

εν ισσαχαρ µετα δεββωρας εξαπεστειλεν πεζους αυτου εις την κοιλαδα ινα τι συ κατοικεις εν µεσω χειλεων εξετεινεν εν τοις ποσιν αυτου εν διαιρεσεσιν ρουβην µεγαλοι ακρι
βασµοι καρδιας

16

ινα τι µοι καθησαι ανα µεσον των µοσφαθαιµ του εισακουειν συρισµους εξεγειροντων του διελθειν εις τα του ρουβην µεγαλοι εξιχνιασµοι καρδιας

17

γαλααδ εν τω περαν του ιορδανου κατεσκηνωσεν και δαν ινα τι παροικει πλοιοις ασηρ παρωκησεν παρ' αιγιαλον θαλασσων και επι τας διακοπας αυτου κατεσκηνωσεν

18

ζαβουλων λαος ονειδισας ψυχην αυτου εις θανατον και νεφθαλιµ επι υψη αγρου

19

ηλθον βασιλεις και παρεταξαντο τοτε επολεµησαν βασιλεις χανααν εν θενναχ επι υδατος µαγεδδω πλεονεξιαν αργυριου ουκ ελαβον

20

εκ του ουρανου επολεµησαν αστερες εκ της ταξεως αυτων επολεµησαν µετα σισαρα

21

χειµαρρους κισων εξεβαλεν αυτους χειµαρρους καδηµιµ χειµαρρους κισων καταπατησει αυτους ψυχη µου δυνατη

22

τοτε απεκοπησαν πτερναι ιππου αµαδαρωθ δυνατων αυτου

23

καταρασασθε µαρωζ ειπεν ο αγγελος κυριου καταρασει καταρασασθε τους ενοικους αυτης οτι ουκ ηλθοσαν εις την βοηθειαν κυριου βοηθος ηµων κυριος εν µαχηταις δυνατο
ς

24

ευλογηθειη εκ γυναικων ιαηλ γυνη χαβερ του κιναιου εκ γυναικων εν σκηνη ευλογηθειη

25

υδωρ ητησεν αυτην και γαλα εδωκεν αυτω εν λακανη ισχυρων προσηγγισεν βουτυρον

26

την χειρα αυτης την αριστεραν εις πασσαλον εξετεινεν την δεξιαν αυτης εις αποτοµας κατακοπων και απετεµεν σισαρα απετριψεν την κεφαλην αυτου και συνεθλασεν και δι
ηλασεν την γναθον αυτου

27

ανα µεσον των ποδων αυτης συγκαµψας επεσεν εκοιµηθη µεταξυ ποδων αυτης εν ω εκαµψεν εκει επεσεν ταλαιπωρος

28

δια της θυριδος διεκυπτεν η µητηρ σισαρα δια της δικτυωτης επιβλεπουσα επι τους µεταστρεφοντας µετα σισαρα δια τι ησχατισεν το αρµα αυτου παραγενεσθαι δια τι εχρον
ισαν ιχνη αρµατων αυτου

29

σοφαι αρχουσων αυτης ανταπεκριναντο προς αυτην και αυτη απεκρινατο εν ρηµασιν αυτης

30

ουχι ευρησουσιν αυτον διαµεριζοντα σκυλα φιλιαζων φιλοις εις κεφαλην δυνατου σκυλα βαµµατων σισαρα σκυλα βαµµατων ποικιλιας βαφη ποικιλων περι τραχηλον αυτου
σκυλον

31

ουτως απολοιντο παντες οι εχθροι σου κυριε και οι αγαπωντες αυτον καθως η ανατολη του ηλιου εν δυναστειαις αυτου και ησυχασεν η γη τεσσαρακοντα ετη

1

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ το πονηρον εναντι κυριου και παρεδωκεν αυτους κυριος εν χειρι µαδιαµ ετη επτα

2

και κατισχυσεν χειρ µαδιαµ επι ισραηλ και εποιησαν εαυτοις οι υιοι ισραηλ απο προσωπου µαδιαµ µανδρας εν τοις ορεσιν και τοις σπηλαιοις και τοις οχυρωµασιν

3

και εγενετο οταν εσπειρεν ανηρ ισραηλ και ανεβαινεν µαδιαµ και αµαληκ και οι υιοι ανατολων και ανεβαινον επ' αυτον
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4

και παρενεβαλλον επ' αυτους και διεφθειραν τα εκφορια της γης εως του ελθειν εις γαζαν και ουχ υπελειποντο υποστασιν ζωης εν ισραηλ και ποιµνιον και µοσχον και ονον

5

οτι αυτοι και τα κτηνη αυτων ανεβαινον και τας σκηνας αυτων παρεφερον και παρεγινοντο ως ακρις εις πληθος και αυτοις και ταις καµηλοις αυτων ουκ ην αριθµος και παρ
εγινοντο εν τη γη ισραηλ του διαφθειρειν αυτην

6

και επτωχευσεν ισραηλ σφοδρα απο προσωπου µαδιαµ και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον

7

και εγενετο επει εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον δια µαδιαµ

8

και εξαπεστειλεν κυριος ανδρα προφητην προς τους υιους ισραηλ και ειπεν αυτοις ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ εγω ειµι ο αναβιβασας υµας εξ αιγυπτου και εξηγαγον υµα
ς εξ οικου δουλειας

9

και εξειλαµην υµας εκ χειρος αιγυπτου και εκ χειρος παντων των θλιβοντων υµας και εξεβαλον αυτους εκ προσωπου υµων και εδωκα υµιν την γην αυτων

10

και ειπα υµιν εγω κυριος ο θεος υµων ου φοβηθησεσθε τους θεους του αµορραιου εν οις υµεις ενοικειτε εν τη γη αυτων και ουκ εισηκουσατε της φωνης µου

11

και ηλθεν αγγελος κυριου και εκαθισεν υπο την δρυν την ουσαν εν εφραθα την του ιωας πατρος αβιεζρι και γεδεων ο υιος αυτου ερραβδιζεν πυρους εν ληνω του εκφυγειν εκ
προσωπου µαδιαµ

12

και ωφθη αυτω αγγελος κυριου και ειπεν προς αυτον κυριος µετα σου δυνατος τη ισχυι

13

και ειπεν προς αυτον γεδεων εν εµοι κυριε και ει εστιν κυριος µεθ' ηµων ινα τι ευρεν ηµας παντα τα κακα ταυτα και που εστιν παντα τα θαυµασια αυτου οσα διηγησαντο ηµι
ν οι πατερες ηµων λεγοντες ουχι εξ αιγυπτου ανηγαγεν ηµας κυριος και νυν απωσατο ηµας και παρεδωκεν ηµας εν χειρι µαδιαµ

14

και επεβλεψεν προς αυτον ο αγγελος κυριου και ειπεν αυτω πορευου εν τη ισχυι σου και σωσεις τον ισραηλ και ιδου εξαπεστειλα σε

15

και ειπεν προς αυτον γεδεων εν εµοι κυριε εν τινι σωσω τον ισραηλ ιδου η χιλιας µου ταπεινοτερα εν µανασση και εγω ειµι µικρος εν τω οικω του πατρος µου

16

και ειπεν προς αυτον ο αγγελος κυριου κυριος εσται µετα σου και παταξεις την µαδιαµ ωσει ανδρα ενα

17

και ειπεν προς αυτον γεδεων και ει ευρον χαριν εν οφθαλµοις σου και ποιησεις µοι σηµειον οτι συ λαλεις µετ' εµου

18

µη κινηθης εντευθεν εως του ελθειν µε προς σε και οισω την θυσιαν µου και θησω ενωπιον σου και ειπεν εγω ειµι καθησοµαι εως του επιστρεψαι σε

19

και γεδεων εισηλθεν και εποιησεν εριφον αιγων και οιφι αλευρου αζυµα και τα κρεα επεθηκεν επι το κανουν και τον ζωµον ενεχεεν εις χυτραν και εξηνεγκεν προς αυτον υπο
την δρυν και προσεκυνησεν

20

και ειπεν προς αυτον ο αγγελος κυριου λαβε τα κρεα και τους αρτους τους αζυµους και θες προς την πετραν εκεινην και τον ζωµον εκχεον και εποιησεν ουτως

21

και εξετεινεν ο αγγελος κυριου το ακρον της ραβδου της εν τη χειρι αυτου και ηψατο των κρεων και των αζυµων και ανηφθη πυρ εκ της πετρας και κατεφαγεν τα κρεα και τ
ους αζυµους και ο αγγελος κυριου απηλθεν εξ οφθαλµων αυτου

22

και ειδεν γεδεων οτι αγγελος κυριου εστιν και ειπεν γεδεων α α κυριε κυριε οτι ειδον τον αγγελον κυριου προσωπον προς προσωπον

23

και ειπεν αυτω κυριος ειρηνη σοι µη φοβου µη αποθανης

24

και ωκοδοµησεν εκει γεδεων θυσιαστηριον τω κυριω και εκαλεσεν αυτο ειρηνη κυριου εως της ηµερας ταυτης ετι αυτου οντος εν εφραθα πατρος του εζρι

25

και εγενηθη τη νυκτι εκεινη και ειπεν αυτω κυριος λαβε τον µοσχον τον σιτευτον του πατρος σου µοσχον τον επταετη και καθελεις το θυσιαστηριον του βααλ ο εστιν του πατ
ρος σου και το αλσος το επ' αυτω εκκοψεις

26

και οικοδοµησεις θυσιαστηριον κυριω τω θεω σου τω οφθεντι σοι επι της κορυφης του ορους µαωζ τουτου εν τη παραταξει και ληµψη τον µοσχον και ανοισεις ολοκαυτωµα
εν τοις ξυλοις του αλσους ου εκκοψεις

27

και ελαβεν γεδεων τρεις και δεκα ανδρας απο των δουλων αυτου και εποιησεν καθα ελαλησεν προς αυτον κυριος και εγενετο ως εφοβηθη τον οικον του πατρος αυτου και το
υς ανδρας της πολεως µη ποιησαι ηµερας και εποιησεν νυκτος

28

και ωρθρισαν οι ανδρες της πολεως το πρωι και ιδου κατεσκαµµενον το θυσιαστηριον του βααλ και το αλσος το επ' αυτω εκκεκοµµενον και ο µοσχος ο σιτευτος ανηνεγµενος
εις ολοκαυτωµα επι το θυσιαστηριον το ωκοδοµηµενον

29

και ειπεν ανηρ προς τον πλησιον αυτου τις εποιησεν το πραγµα τουτο και ανηταζον και εξεζητουν και ειπαν γεδεων ο υιος ιωας εποιησεν το πραγµα τουτο

30

και ειπαν οι ανδρες της πολεως προς ιωας εξαγαγε τον υιον σου και αποθανετω οτι κατεσκαψεν το θυσιαστηριον του βααλ και οτι εκοψεν το αλσος το επ' αυτω
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31

και ειπεν ιωας προς τους ανδρας τους εσταµενους επ' αυτον µη υµεις νυν δικαζεσθε περι του βααλ η υµεις σωζετε αυτον ος αντεδικησεν αυτον αποθανειται εως πρωι ει εστιν
θεος αυτος εκδικησει αυτον οτι κατεσκαψεν το θυσιαστηριον αυτου

32

και εκαλεσεν αυτο εν τη ηµερα εκεινη δικαστηριον του βααλ οτι κατεσκαψεν το θυσιαστηριον αυτου

33

και πασα µαδιαµ και αµαληκ και υιοι ανατολων συνηχθησαν επι το αυτο και διεβησαν και παρενεβαλον εν τη κοιλαδι ιεζραελ

34

και πνευµα θεου ενεδυσεν τον γεδεων και εσαλπισεν εν κερατινη και εβοησεν αβιεζερ οπισω αυτου

35

και αγγελους εξαπεστειλεν εν παντι µανασση και εβοησεν και αυτος οπισω αυτου και εξαπεστειλεν αγγελους εν ασηρ και εν ζαβουλων και εν νεφθαλι και ανεβησαν εις συναν
τησιν αυτου

36

και ειπεν γεδεων προς τον θεον ει σωζεις εν τη χειρι µου τον ισραηλ ον τροπον ελαλησας

37

ιδου εγω απερειδοµαι τον ποκον των εριων εν τω αλωνι και εαν δροσος γενηται επι τον ποκον µονον και επι πασαν την γην ξηρασια και γνωσοµαι οτι σωζεις εν τη χειρι µου τ
ον ισραηλ ον τροπον ελαλησας

38

και εγενετο ουτως και ωρθρισεν γεδεων τη επαυριον και απεπιασεν τον ποκον και απερρυη η δροσος εκ του ποκου πληρης λεκανη υδατος

39

και ειπεν γεδεων προς τον θεον µη οργισθητω ο θυµος σου εν εµοι και λαλησω ετι απαξ και πειρασω ετι απαξ εν τω ποκω και γενηθητω ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε π
ασαν την γην γενηθητω δροσος

40

και εποιησεν ο θεος ουτως εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο ξηρασια επι τον ποκον µονον επι δε πασαν την γην εγενετο δροσος

1

και ωρθρισεν ιεροβααλ αυτος εστιν γεδεων και πας ο λαος ο µετ' αυτου και παρενεβαλεν επι την γην αρωεδ και παρεµβολη µαδιαµ και αµαληκ ην αυτω απο βορρα απο του
βουνου του αβωρ εν τη κοιλαδι

2

και ειπεν κυριος προς γεδεων πολυς ο λαος ο µετα σου ωστε µη παραδουναι µε την µαδιαµ εν χειρι αυτων µηποτε καυχησηται ισραηλ επ' εµε λεγων η χειρ µου εσωσεν µε

3

και ειπεν κυριος προς αυτον λαλησον δη εις τα ωτα του λαου λεγων τις δειλος και φοβουµενος αποστραφητω και εξωρµησαν απο του ορους του γαλααδ και απεστραφησαν α
πο του λαου εικοσι και δυο χιλιαδες και δεκα χιλιαδες υπελειφθησαν

4

και ειπεν κυριος προς γεδεων ετι ο λαος πολυς καταγαγε αυτους εις το υδωρ και δοκιµω αυτους σοι εκει και εσται ον εαν ειπω προς σε ουτος πορευσεται µετα σου αυτος πορ
ευσεται µετα σου και ον εαν ειπω σοι οτι ου πορευσεται µετα σου αυτος ου πορευσεται µετα σου

5

και κατεβιβασεν τον λαον εις το υδωρ και ειπεν κυριος προς γεδεων πας ος αν λαψη τη γλωσση αυτου εκ του υδατος ως εαν λαψη ο κυων στησεις αυτον κατα µονας και πας
ος αν καµψη επι τα γονατα αυτου του πιειν µεταστησεις αυτον καθ' αυτον

6

και εγενετο πας ο αριθµος των λαψαντων εν τη γλωσση αυτων τριακοσιοι ανδρες και πας ο επιλοιπος του λαου εκαµψαν επι τα γονατα αυτων του πιειν υδωρ

7

και ειπεν κυριος προς γεδεων εν τοις τριακοσιοις ανδρασιν τοις λαψασιν σωσω υµας και παραδωσω την µαδιαµ εν χειρι σου και πας ο λαος αποτρεχετω ανηρ εις τον τοπον α
υτου

8

και ελαβον τον επισιτισµον του λαου εν τη χειρι αυτων και τας κερατινας αυτων και παντα ανδρα ισραηλ εξαπεστειλεν ανδρα εις το σκηνωµα αυτου των δε τριακοσιων ανδρ
ων εκρατησεν η δε παρεµβολη µαδιαµ ην υποκατωθεν αυτου εν τη κοιλαδι

9

και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και ειπεν προς αυτον κυριος αναστα καταβηθι το ταχος εντευθεν εις την παρεµβολην οτι παρεδωκα αυτην εν τη χειρι σου

10

ει δε φοβη συ καταβηναι καταβηθι συ και φαρα το παιδαριον σου εις την παρεµβολην

11

και ακουση τι λαλουσιν και µετα ταυτα ισχυσουσιν αι χειρες σου και καταβηση εν τη παρεµβολη και κατεβη αυτος και φαρα το παιδαριον αυτου εις µερος των πεντηκοντα τ
ων εν τη παρεµβολη

12

και µαδιαµ και αµαληκ και παντες οι υιοι ανατολων παρεµβεβληκεισαν εν τη κοιλαδι ως ακρις εις πληθος και ταις καµηλοις αυτων ουκ ην αριθµος αλλ' ησαν ωσπερ η αµµο
ς η επι το χειλος της θαλασσης εις πληθος

13

και εισηλθεν γεδεων και ιδου ανηρ εξηγειτο τω πλησιον αυτου το ενυπνιον και ειπεν ιδου το ενυπνιον ο ηνυπνιασθην και ιδου µαγις αρτου κριθινου κυλιοµενη εν τη παρεµβο
λη µαδιαµ και ηλθεν εως της σκηνης µαδιαµ και επαταξεν αυτην και κατεστρεψεν αυτην και επεσεν η σκηνη

14

και απεκριθη ο πλησιον αυτου και ειπεν ουκ εστιν αυτη αλλ' η ροµφαια γεδεων υιου ιωας ανδρος ισραηλ παρεδωκεν κυριος εν χειρι αυτου την µαδιαµ και πασαν την παρεµβ
ολην
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15

και εγενετο ως ηκουσεν γεδεων την διηγησιν του ενυπνιου και την συγκρισιν αυτου και προσεκυνησεν κυριον και επεστρεψεν εις την παρεµβολην ισραηλ και ειπεν αναστητε
οτι παρεδωκεν κυριος εν χερσιν υµων την παρεµβολην µαδιαµ

16

και διειλεν τους τριακοσιους ανδρας τρεις αρχας και εδωκεν κερατινας εν χειρι παντων και υδριας κενας και λαµπαδας εν µεσω των υδριων

17

και ειπεν προς αυτους απ' εµου οψεσθε και ουτως ποιησετε και ιδου εγω εισπορευοµαι εν µεσω της παρεµβολης και εσται ως εαν ποιησω ουτως ποιησετε

18

και σαλπιω τη κερατινη εγω και παντες οι µετ' εµου και σαλπιειτε ταις κερατιναις και υµεις κυκλω της παρεµβολης και ερειτε τω κυριω και τω γεδεων

19

και εισηλθεν γεδεων και εκατον ανδρες µετ' αυτου εν µερει της παρεµβολης αρχοµενης της φυλακης της µεσουσης πλην εγερσει ηγειρεν τους φυλασσοντας και εσαλπισαν τα
ις κερατιναις και εξετιναξαν τας υδριας τας εν ταις χερσιν αυτων

20

και εσαλπισαν αι τρεις αρχαι εν ταις κερατιναις και συνετριψαν τας υδριας και ελαβοντο εν τη χειρι τη αριστερα αυτων των λαµπαδων και εν τη χειρι τη δεξια αυτων αι κερ
ατιναι του σαλπιζειν και ανεκραξαν ροµφαια τω κυριω και τω γεδεων

21

και εστησαν εκαστος καθ' εαυτον κυκλω της παρεµβολης και εδραµον πασα η παρεµβολη και εσηµαναν και εφυγον

22

και εσαλπισαν αι τριακοσιαι κερατιναι και εθετο κυριος µαχαιραν ανδρος εν τω πλησιον αυτου και εν ολη τη παρεµβολη και εφυγεν η παρεµβολη εως της βαιθασεττα και συ
νηγµενη εως χειλους αβελµεουλα και επι ταβαθ

23

και εβοησεν ανηρ ισραηλ εκ νεφθαλιµ και εξ ασηρ και εκ παντος µανασση και κατεδιωξαν οπισω µαδιαµ

24

και αγγελους εξαπεστειλεν γεδεων εν παντι οριω εφραιµ λεγων καταβητε εις συναντησιν µαδιαµ και καταλαβετε εαυτοις το υδωρ εως βαιθβηρα και τον ιορδανην και εβοησε
ν πας ανηρ εφραιµ και προκατελαβοντο το υδωρ εως βαιθβηρα και τον ιορδανην

25

και συνελαβον τους δυο αρχοντας µαδιαµ τον ωρηβ και τον ζηβ και απεκτειναν τον ωρηβ εν σουριν και τον ζηβ απεκτειναν εν ιακεφζηβ και κατεδιωξαν µαδιαµ και την κεφα
λην ωρηβ και ζηβ ηνεγκαν προς γεδεων εκ του περαν του ιορδανου

1

και ειπεν προς αυτον ανηρ εφραιµ τι το ρηµα τουτο εποιησας ηµιν του µη καλεσαι ηµας οτε εξεπορευου πολεµησαι εν τη µαδιαµ και εκρινοντο µετ' αυτου κραταιως

2

και ειπεν προς αυτους τι εποιησα νυν καθως υµεις ουχι κρειττω επιφυλλιδες εφραιµ η τρυγητος αβιεζερ

3

εν χειρι υµων παρεδωκεν κυριος τους αρχοντας µαδιαµ τον ωρηβ και τον ζηβ και τι ηδυνασθην ποιησαι καθως υµεις και κατεπαυσαν τοτε ανηκε το πνευµα αυτων απ' αυτου
εν τω λαλησαι αυτον τον λογον τουτον

4

και ηλθεν γεδεων επι τον ιορδανην και διεβη αυτος και οι τριακοσιοι ανδρες µετ' αυτου ολιγοψυχουντες και πεινωντες

5

και ειπεν τοις ανδρασιν σοκχωθ δοτε δη αρτους τω λαω τω µετ' εµου οτι πεινωσιν εγω δε διωκω οπισω ζεβεε και σαλµανα βασιλεων µαδιαµ

6

και ειπαν οι αρχοντες σοκχωθ µη χειρ ζεβεε και σαλµανα νυν εν τη χειρι σου οτι δωσοµεν τη στρατια σου αρτους

7

και ειπεν γεδεων ουχ ουτως εν τω δουναι κυριον τον ζεβεε και σαλµανα εν τη χειρι µου και καταξανω τας σαρκας υµων εν ταις ακανθαις της ερηµου και εν ταις βαρκοννιµ

8

και ανεβη εκειθεν εις φανουηλ και ελαλησεν προς αυτους κατα ταυτα και απεκριθησαν αυτω οι ανδρες φανουηλ ον τροπον απεκριθησαν αυτω οι ανδρες σοκχωθ

9

και ειπεν τοις ανδρασιν φανουηλ λεγων εν τω επιστρεφειν µε µετ' ειρηνης κατασκαψω τον πυργον τουτον

10

και ζεβεε και σαλµανα εν καρκαρ και η παρεµβολη αυτων µετ' αυτων ωσει πεντεκαιδεκα χιλιαδες οι καταλειφθεντες εν παση παρεµβολη υιων ανατολων και οι πεπτωκοτες
ησαν εκατον και εικοσι χιλιαδες ανδρων εσπασµενων ροµφαιαν

11

και ανεβη γεδεων οδον κατοικουντων εν σκηναις ανατολων της ναβεθ εξ εναντιας ζεβεε και επαταξεν την παρεµβολην η δε παρεµβολη ην πεποιθυια

12

και εφυγεν ζεβεε και σαλµανα και εδιωξεν οπισω αυτων και εκρατησεν τους δυο βασιλεις µαδιαµ τον ζεβεε και τον σαλµανα και πασαν την παρεµβολην αυτων εξετριψεν

13

και ανεστρεψεν γεδεων υιος ιωας εκ του πολεµου απο αναβασεως αρες

14

και συνελαβον παιδαριον εκ των ανδρων σοκχωθ και επηρωτησεν αυτον και απεγραψατο προς αυτους τους αρχοντας σοκχωθ και τους πρεσβυτερους αυτης εβδοµηκοντα επτ
α ανδρας

15

και παρεγενετο γεδεων προς τους αρχοντας σοκχωθ και ειπεν αυτοις ιδου ζεβεε και σαλµανα δι' ους ωνειδισατε µε λεγοντες µη χειρ ζεβεε και σαλµανα νυν εν τη χειρι σου οτι
δωσοµεν τοις ανδρασιν σου τοις εκλελυµενοις αρτους

16

και ελαβεν τους αρχοντας και τους πρεσβυτερους της πολεως και κατεξανεν αυτους εν ταις ακανθαις της ερηµου και ταις βαρακηνιµ και κατεξανεν εν αυτοις ανδρας σοκχωθ
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17

και τον πυργον φανουηλ κατεσκαψεν και απεκτεινεν τους ανδρας της πολεως

18

και ειπεν προς ζεβεε και σαλµανα που οι ανδρες ους απεκτεινατε εν θαβωρ και ειπαν ωσει συ οµοιος σοι οµοιος αυτων ως ειδος µορφη υιων βασιλεων

19

και ειπεν γεδεων αδελφοι µου και υιοι της µητρος µου εισιν και ωµοσεν αυτοις ζη κυριος ει εζωογονησατε αυτους ουκ αν απεκτεινα υµας

20

και ειπεν τω ιεθερ τω πρωτοτοκω αυτου αναστας αποκτεινον αυτους και ουκ εσπασεν το παιδαριον αυτου την µαχαιραν αυτου οτι εφοβηθη οτι ην νεωτερος

21

και ειπεν ζεβεε και σαλµανα αναστα δη συ και απαντησον ηµιν οτι ως ανηρ η δυναµις αυτου και ανεστη γεδεων και ανειλεν τον ζεβεε και τον σαλµανα και ελαβεν τους µηνισ
κους τους εν τοις τραχηλοις των καµηλων αυτων

22

και ειπεν ανηρ ισραηλ προς γεδεων αρχε εν ηµιν συ και οι υιοι σου οτι σεσωκας ηµας εκ χειρος µαδιαµ

23

και ειπεν προς αυτους γεδεων ουκ αρξω εγω υµων και ουκ αρξει ο υιος µου υµων κυριος αρξει υµων

24

και ειπεν προς αυτους γεδεων αιτησοµαι παρ' υµων αιτησιν και δοτε µοι ανηρ ενωτιον των σκυλων αυτου οτι ενωτια χρυσα πολλα ην αυτοις οτι ισµαηλιται ησαν

25

και ειπαν διδοντες δωσοµεν και ανεπτυξεν το ιµατιον αυτου και ερριψεν εκει ανηρ ενωτιον χρυσουν των σκυλων αυτου

26

και εγενηθη ο σταθµος των ενωτιων των χρυσων ων ητησατο σικλοι χιλιοι και επτακοσιοι χρυσου πλην των σιρωνων και των ορµισκων ενφωθ και των περιβολαιων των πορ
φυρων των επι τοις βασιλευσιν µαδιαµ και πλην των κλοιων των χρυσων των εν τοις τραχηλοις των καµηλων αυτων

27

και εποιησεν αυτο γεδεων εις εφουδ και εστησεν αυτο εν πολει αυτου εν εφραθα και εξεπορνευσεν πας ισραηλ οπισω αυτου εκει και εγενετο τω γεδεων και τω οικω αυτου εις
σκανδαλον

28

και ενετραπη µαδιαµ ενωπιον υιων ισραηλ και ου προσεθεντο αραι κεφαλην αυτων και ησυχασεν η γη ετη τεσσαρακοντα εν ηµεραις γεδεων

29

και επορευθη ιεροβααλ υιος ιωας και κατωκησεν εν τω οικω αυτου

30

και τω γεδεων ησαν εβδοµηκοντα υιοι εκπορευοµενοι εκ µηρων αυτου οτι γυναικες πολλαι ησαν αυτω

31

και η παλλακη αυτου η εν σικιµοις ετεκεν αυτω και γε αυτη υιον και επεθηκεν το ονοµα αυτου αβιµελεχ

32

και απεθανεν γεδεων υιος ιωας εν πολια αγαθη και εταφη εν τω ταφω ιωας του πατρος αυτου εν εφραθα πατρος αβιεζρι

33

και εγενηθη ως απεθανεν γεδεων και απεστραφησαν οι υιοι ισραηλ και εξεπορνευσαν οπισω των βααλιµ και εθεντο αυτοις τον βααλβεριθ εις διαθηκην του ειναι αυτοις αυτο
ν εις θεον

34

και ουκ εµνησθησαν οι υιοι ισραηλ κυριου του θεου αυτων του ρυσαµενου αυτους εκ χειρος παντων των εχθρων αυτων κυκλοθεν

35

και ουκ εποιησαν ελεος µετα του οικου ιεροβααλ γεδεων κατα πασαν την αγαθωσυνην ην εποιησεν µετα ισραηλ

1

και επορευθη αβιµελεχ υιος ιεροβααλ εις σικιµα προς τους αδελφους της µητρος αυτου και ελαλησεν προς αυτους και προς πασαν την συγγενειαν του οικου της µητρος αυτο
υ λεγων

2

λαλησατε δη εν ωσιν των ανδρων σικιµων ποιον βελτιον εστιν το αρχειν υµων εβδοµηκοντα ανδρας παντας υιους ιεροβααλ η κυριευειν υµων ανδρα ενα και µνησθητε οτι σα
ρξ υµων και οστουν υµων εγω ειµι

3

και ελαλησαν περι αυτου οι αδελφοι της µητρος αυτου εν τοις ωσιν παντων των ανδρων σικιµων παντας τους λογους τουτους και εκλινεν καρδια αυτων οπισω αβιµελεχ οτι ε
ιπαν αδελφος ηµων εστιν

4

και εδωκαν αυτω εβδοµηκοντα αργυριου εκ του οικου βααλ διαθηκης και εµισθωσατο εν αυτοις αβιµελεχ ανδρας κενους και θαµβουµενους και επορευθησαν οπισω αυτου

5

και εισηλθεν εις τον οικον του πατρος αυτου εις εφραθα και απεκτεινεν τους αδελφους αυτου υιους ιεροβααλ εβδοµηκοντα ανδρας επι λιθον ενα και απελειφθη ιωαθαµ υιος ι
εροβααλ ο νεωτερος οτι εκρυβη

6

και συνηχθησαν παντες οι ανδρες σικιµων και πας ο οικος µααλλων και επορευθησαν και εβασιλευσαν τον αβιµελεχ εις βασιλεα προς τη βαλανω της στασεως εν σικιµοις

7

και ανηγγειλαν τω ιωαθαµ και επορευθη και εστη επι της κορυφης του ορους γαριζιν και επηρεν την φωνην αυτου και εκαλεσεν και ειπεν αυτοις ακουσατε µου ανδρες σικιµ
ων και ακουσαι υµων ο θεος

8

πορευοµενα επορευθησαν τα ξυλα του χρισαι εαυτοις βασιλεα και ειπον τη ελαια βασιλευσον εφ' ηµων
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9

και ειπεν αυτοις η ελαια αφεισα την πιοτητα µου ην εν εµοι εδοξασεν ο θεος και ανθρωποι πορευθω αρχειν των ξυλων

10

και ειπαν τα ξυλα τη συκη δευρο βασιλευσον εφ' ηµων

11

και ειπεν αυτοις η συκη αφεισα την γλυκυτητα µου και το γενηµα µου το αγαθον πορευθω αρχειν επι ξυλων

12

και ειπαν τα ξυλα τη αµπελω δευρο βασιλευσον εφ' ηµων

13

και ειπεν αυτοις η αµπελος αφεισα τον οινον µου την ευφροσυνην την παρα του θεου των ανθρωπων πορευθω αρχειν ξυλων

14

και ειπαν τα ξυλα προς την ραµνον δευρο συ βασιλευσον εφ' ηµων

15

και ειπεν η ραµνος προς τα ξυλα ει εν αληθεια υµεις χριετε µε εις βασιλεα εφ' υµων δευτε πεποιθατε εν τη σκεπη µου και ει µη εξελθοι πυρ εκ της ραµνου και καταφαγοι τας
κεδρους του λιβανου

16

και νυν ει εν αληθεια και εν τελειοτητι εποιησατε και εβασιλευσατε τον αβιµελεχ και ει καλως εποιησατε µετα ιεροβααλ και µετα του οικου αυτου και ει κατα το ανταποδοµ
α της χειρος αυτου εποιησατε αυτω

17

ως επολεµησεν ο πατηρ µου υπερ υµων και ερριψεν την ψυχην αυτου εξ εναντιας και εξειλατο υµας εκ χειρος µαδιαµ

18

και υµεις επανεστητε επι τον οικον του πατρος µου σηµερον και απεκτεινατε τους υιους αυτου εβδοµηκοντα ανδρας επι λιθον ενα και εβασιλευσατε τον αβιµελεχ υιον της πα
ιδισκης αυτου επι τους ανδρας σικιµων οτι αδελφος υµων εστιν

19

και ει εν αληθεια και τελειοτητι εποιησατε µετα ιεροβααλ και του οικου αυτου τη ηµερα ταυτη ευλογηθειητε υµεις και ευφρανθειητε εν αβιµελεχ και ευφρανθειη και αυτος ε
ν υµιν

20

και ει µη εξελθοι πυρ εξ αβιµελεχ και καταφαγοι τους ανδρας σικιµων και τον οικον µααλλων και ει µη εξελθοι πυρ απο ανδρων σικιµων και εκ του οικου µααλλων και κατα
φαγοι τον αβιµελεχ

21

και απεδρα ιωαθαµ και επορευθη εν οδω και εφυγεν εις ραρα και κατωκησεν εκει απο προσωπου αβιµελεχ του αδελφου αυτου

22

και ηρξεν αβιµελεχ επι ισραηλ τρια ετη

23

και εξαπεστειλεν ο θεος πνευµα πονηρον ανα µεσον αβιµελεχ και ανα µεσον των ανδρων σικιµων και ηθετησαν οι ανδρες σικιµων εν τω οικω αβιµελεχ

24

του επαγαγειν την αδικιαν των εβδοµηκοντα υιων ιεροβααλ και το αιµα αυτων επιθειναι επι αβιµελεχ τον αδελφον αυτων τον αποκτειναντα αυτους και επι τους ανδρας σικιµ
ων τους κατισχυσαντας τας χειρας αυτου ωστε αποκτειναι τους αδελφους αυτου

25

και εθεντο αυτω οι ανδρες σικιµων ενεδρα επι τας κεφαλας των ορεων και ανηρπαζον παντας τους διαπορευοµενους επ' αυτους εν τη οδω και απηγγελη τω αβιµελεχ

26

και ηλθεν γααλ υιος αβεδ και οι αδελφοι αυτου εις σικιµα και επεποιθησαν εν αυτω οι ανδρες σικιµων

27

και ηλθον εις αγρον και ετρυγησαν τους αµπελωνας αυτων και κατεπατουν και εποιησαν χορους και εισηλθον εις οικον θεου αυτων και εφαγον και επιον και κατηρωντο τον
αβιµελεχ

28

και ειπεν γααλ υιος αβεδ τι εστιν αβιµελεχ και τις εστιν ο υιος συχεµ οτι δουλευσοµεν αυτω ουχ ουτος υιος ιεροβααλ και ζεβουλ επισκοπος αυτου δουλος αυτου συν τοις ανδρ
ασιν εµµωρ πατρος συχεµ και τι οτι δουλευσοµεν αυτω ηµεις

29

και τις δωη τον λαον τουτον εν χειρι µου και µεταστησω τον αβιµελεχ και ερω τω αβιµελεχ πληθυνον την δυναµιν σου και εξελθε

30

και ηκουσεν ζεβουλ ο αρχων της πολεως τους λογους γααλ υιου αβεδ και εθυµωθη οργη

31

και απεστειλεν αγγελους προς αβιµελεχ µετα δωρων λεγων ιδου γααλ υιος αβεδ και οι αδελφοι αυτου παραγεγονασιν εις σικιµα και οιδε πολιορκουσιν την πολιν επι σε

32

και νυν αναστηθι νυκτος συ και ο λαος ο µετα σου και ενεδρευσον εν τω αγρω

33

και εσται το πρωι αµα τω ανατειλαι τον ηλιον και ορθρισεις και εκτενεις επι την πολιν και ιδου αυτος και ο λαος ο µετ' αυτου εκπορευονται προς σε και ποιησεις αυτω καθα
περ εαν ευρη η χειρ σου

34

και ανεστη αβιµελεχ και πας ο λαος ο µετ' αυτου νυκτος και ενηδρευσαν επι σικιµα τεσσαρας αρχας

35

και εγενετο πρωι και εξηλθεν γααλ υιος αβεδ και εστη προς τη θυρα της πυλης της πολεως και ανεστη αβιµελεχ και ο λαος ο µετ' αυτου εκ των ενεδρων
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36

και ειδεν γααλ υιος αβεδ τον λαον και ειπεν προς ζεβουλ ιδου λαος καταβαινων απο των κορυφων των ορεων και ειπεν προς αυτον ζεβουλ την σκιαν των ορεων συ ορας ως α
νδρας

37

και προσεθετο ετι γααλ του λαλησαι και ειπεν ιδου λαος καταβαινων κατα θαλασσαν απο του εχοµενα του οµφαλου της γης και αρχη µια παραγινεται απο οδου δρυος αποβλε
ποντων

38

και ειπεν προς αυτον ζεβουλ που εστιν νυν το στοµα σου το λεγον τις εστιν αβιµελεχ οτι δουλευσοµεν αυτω ουκ ιδου ουτος εστιν ο λαος ον εξουδενωσας εξελθε νυν και πολεµε
ι προς αυτον

39

και εξηλθεν γααλ απο προσωπου των ανδρων σικιµων και επολεµησεν εν αβιµελεχ

40

και κατεδιωξεν αυτον αβιµελεχ και εφυγεν απο προσωπου αυτου και επεσον τραυµατιαι πολλοι εως θυρων της πολεως

41

και εκαθισεν αβιµελεχ εν αριµα και εξεβαλεν ζεβουλ τον γααλ και τους αδελφους αυτου του µη οικειν εν σικιµοις

42

και εγενηθη τη επαυριον και εξηλθεν ο λαος εις το πεδιον και απηγγελη τω αβιµελεχ

43

και παρελαβεν τον λαον και διειλεν αυτον τρεις αρχας και ενηδρευσεν εν αυτω και ειδεν και ιδου λαος εξηλθεν εκ της πολεως και επανεστη αυτοις και επαταξεν αυτους

44

και αβιµελεχ και αι αρχαι αι µετ' αυτου εξεταθησαν και εστησαν παρα την πυλην της πολεως και αι δυο αρχαι εξεχυθησαν επι παντας τους εν τω αγρω και επαταξεν αυτους

45

και αβιµελεχ επολεµει εν τη πολει ολην την ηµεραν εκεινην και κατελαβοντο την πολιν και τον λαον τον εν αυτη ανειλεν και την πολιν καθειλεν και εσπειρεν αυτην αλας

46

και ηκουσαν παντες οι ανδρες πυργου σικιµων και εισηλθον εις το οχυρωµα οικου του βααλ διαθηκης

47

και απηγγελη τω αβιµελεχ οτι συνηχθησαν παντες οι ανδρες του πυργου σικιµων

48

και ανεβη αβιµελεχ εις ορος σελµων αυτος και πας ο λαος ο µετ' αυτου και ελαβεν αβιµελεχ αξινην εν τη χειρι αυτου και εκοψεν φορτιον ξυλων και ελαβεν αυτο και επεθηκε
ν επι τους ωµους αυτου και ειπεν προς τον λαον τον µετ' αυτου τι ειδετε µε ποιουντα ταχεως ποιησατε ως και εγω

49

και εκοψαν και αυτοι εκαστος φορτιον και ηραν και επορευθησαν οπισω αβιµελεχ και επεθηκαν επι το οχυρωµα και ενεπρησαν επ' αυτους το οχυρωµα εν πυρι και απεθανον
παντες οι ανδρες πυργου σικιµων ωσει χιλιοι ανδρες και γυναικες

50

και επορευθη αβιµελεχ εις θεβες και περιεκαθισεν επ' αυτην και προκατελαβετο αυτην

51

και πυργος ην οχυρος εν µεσω της πολεως και εφυγον εκει παντες οι ανδρες και αι γυναικες και παντες οι ηγουµενοι της πολεως και απεκλεισαν εφ' εαυτους και ανεβησαν επ
ι το δωµα του πυργου

52

και ηλθεν αβιµελεχ εως του πυργου και εξεπολεµησαν αυτον και ηγγισεν αβιµελεχ εως της θυρας του πυργου εµπρησαι αυτον εν πυρι

53

και ερριψεν γυνη µια κλασµα µυλου επι την κεφαλην αβιµελεχ και συνεθλασεν το κρανιον αυτου

54

και εβοησεν το ταχος προς το παιδαριον τον αιροντα τα σκευη αυτου και ειπεν αυτω σπασαι την µαχαιραν σου και θανατωσον µε µηποτε ειπωσιν γυνη απεκτεινεν αυτον και
εξεκεντησεν αυτον το παιδαριον αυτου και απεθανεν αβιµελεχ

55

και ειδεν ανηρ ισραηλ οτι απεθανεν αβιµελεχ και απηλθον ανηρ εις τον τοπον αυτου

56

και απεστρεψεν ο θεος την κακιαν αβιµελεχ ην εποιησεν τω πατρι αυτου αποκτειναι τους εβδοµηκοντα αδελφους αυτου

57

και πασαν κακιαν ανδρων σικιµων επεστρεψεν ο θεος εις την κεφαλην αυτων και επηλθεν επ' αυτους η καταρα ιωαθαµ του υιου ιεροβααλ

1

και ανεστη µετα αβιµελεχ του σωσαι τον ισραηλ θωλα υιος φουα υιος πατραδελφου αυτου ανηρ ισσαχαρ και αυτος κατωκει εν σαµαρεια εν ορει εφραιµ

2

και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και τρια ετη και απεθανεν και εταφη εν σαµαρεια

3

και ανεστη µετ' αυτον ιαιρ ο γαλααδιτης και εκρινεν τον ισραηλ εικοσι και δυο ετη

4

και εγενοντο αυτω τριακοντα και δυο υιοι επιβεβηκοτες επι τριακοντα και δυο πωλους και τριακοντα και δυο πολεις αυτοις και εκαλεσεν αυτας επαυλεις ιαιρ εως της ηµερα
ς ταυτης αι εισιν εν τη γη γαλααδ

5

και απεθανεν ιαιρ και εταφη εν ραµµω
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6

και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντι κυριου και ελατρευσαν ταις βααλιµ και ταις ασταρωθ και τοις θεοις σιδωνος και τοις θεοις µωαβ και τοις θεοις υιω
ν αµµων και τοις θεοις των αλλοφυλων και εγκατελιπον τον κυριον και ουκ εδουλευσαν αυτω

7

και εθυµωθη οργη κυριος εν τω ισραηλ και απεδοτο αυτους εν χειρι αλλοφυλων και εν χειρι υιων αµµων

8

και εσαθρωσαν και εθλασαν τους υιους ισραηλ εν τω ενιαυτω εκεινω οκτωκαιδεκα ετη παντας τους υιους ισραηλ εν τω περαν του ιορδανου εν τη γη του αµορραιου εν τη γα
λααδιτιδι

9

και διεβησαν οι υιοι αµµων τον ιορδανην εκπολεµησαι και εν τω ιουδα και βενιαµιν και εν τω οικω εφραιµ και εθλιβησαν οι υιοι ισραηλ σφοδρα

10

και εκεκραξαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον λεγοντες ηµαρτοµεν σοι οτι εγκατελιποµεν τον θεον ηµων και ελατρευσαµεν ταις βααλιµ

11

και ειπεν κυριος προς τους υιους ισραηλ ουχι οι αιγυπτιοι και οι αµορραιοι και οι υιοι αµµων και µωαβ και οι αλλοφυλοι

12

και σιδωνιοι και µαδιαµ και αµαληκ εξεθλιψαν υµας και εκεκραξατε προς µε και εσωσα υµας εκ χειρος αυτων

13

και υµεις εγκατελιπετε µε και ελατρευσατε θεοις ετεροις δια τουτο ου προσθησω του σωσαι υµας

14

βαδιζετε και βοατε προς τους θεους ους εξελεξασθε εαυτοις και αυτοι σωσατωσαν υµας εν καιρω θλιψεως υµων

15

και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον ηµαρτοµεν ποιησον συ ηµιν κατα παντα οσα αν αρεσκη ενωπιον σου πλην κυριε εξελου ηµας εν τη ηµερα ταυτη

16

και µετεστησαν τους θεους τους αλλοτριους εκ µεσου αυτων και ελατρευσαν τω κυριω και ουκ ευηρεστησεν εν τω λαω και ωλιγοψυχησεν εν τω κοπω ισραηλ

17

και ανεβησαν οι υιοι αµµων και παρενεβαλον εν γαλααδ και εξηλθον οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον εν τη µασσηφα

18

και ειπον οι αρχοντες του λαου γαλααδ ανηρ προς τον πλησιον αυτου τις ανηρ ος αρξεται πολεµησαι εν τοις υιοις αµµων και εσται εις κεφαλην πασιν τοις κατοικουσιν γαλαα
δ

1

και ιεφθαε ο γαλααδιτης δυνατος εν ισχυι και αυτος ην υιος γυναικος πορνης και ετεκεν τω γαλααδ τον ιεφθαε

2

και ετεκεν η γυνη γαλααδ αυτω υιους και ηδρυνθησαν οι υιοι της γυναικος και εξεβαλον τον ιεφθαε και ειπον αυτω ου κληρονοµησεις εν τω οικω του πατρος ηµων οτι γυναι
κος υιος εταιρας ει συ

3

και απεδρα ιεφθαε εκ προσωπου των αδελφων αυτου και κατωκησεν εν γη τωβ και συνελεγοντο προς τον ιεφθαε ανδρες λιτοι και συνεξεπορευοντο µετ' αυτου

4

και εγενετο µεθ' ηµερας και επολεµησαν οι υιοι αµµων µετα ισραηλ

5

και εγενηθη ηνικα επολεµουν οι υιοι αµµων µετα ισραηλ και επορευθησαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ παραλαβειν τον ιεφθαε εν γη τωβ

6

και ειπαν προς ιεφθαε δευρο και εση ηµιν εις ηγουµενον και πολεµησωµεν εν τοις υιοις αµµων

7

και ειπεν ιεφθαε τοις πρεσβυτεροις γαλααδ ουχ υµεις εµισησατε µε και εξεβαλετε µε εκ του οικου του πατρος µου και εξαπεστειλατε µε αφ' υµων και τι οτι ηλθατε προς µε η
νικα εθλιβητε

8

και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προς ιεφθαε ουχ ουτως νυν ηλθοµεν προς σε και συµπορευση ηµιν και πολεµησοµεν εν τοις υιοις αµµων και εση ηµιν εις κεφαλην πασιν τοις
κατοικουσιν γαλααδ

9

και ειπεν ιεφθαε προς τους πρεσβυτερους γαλααδ ει επιστρεφετε µε υµεις πολεµησαι εν τοις υιοις αµµων και παραδω κυριος αυτους ενωπιον εµου εγω υµιν εσοµαι εις κεφαλ
ην

10

και ειπαν οι πρεσβυτεροι γαλααδ προς ιεφθαε κυριος εσται ο ακουων ανα µεσον ηµων ει µη κατα το ρηµα σου ουτως ποιησοµεν

11

και επορευθη ιεφθαε µετα των πρεσβυτερων γαλααδ και κατεστησαν αυτον επ' αυτων εις κεφαλην εις ηγουµενον και ελαλησεν ιεφθαε παντας τους λογους αυτου ενωπιον κυ
ριου εν µασσηφα

12

και απεστειλεν ιεφθαε αγγελους προς βασιλεα υιων αµµων λεγων τι εµοι και σοι οτι ηκεις προς µε συ πολεµησαι µε εν τη γη µου

13

και ειπεν βασιλευς υιων αµµων προς τους αγγελους ιεφθαε διοτι ελαβεν ισραηλ την γην µου εν τη αναβασει αυτου εξ αιγυπτου απο αρνων εως ιαβοκ και εως του ιορδανου κα
ι νυν επιστρεψον αυτας µετ' ειρηνης

14

και απεστρεψαν οι αγγελοι προς ιεφθαε και απεστειλεν ιεφθαε αγγελους προς τον βασιλεα υιων αµµων
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15

λεγων ταδε λεγει ιεφθαε ουκ ελαβεν ισραηλ την γην µωαβ και την γην υιων αµµων

16

εν τη αναβασει αυτων εξ αιγυπτου αλλ' επορευθη ισραηλ εν τη ερηµω εως θαλασσης ερυθρας και ηλθεν εως καδης

17

και εξαπεστειλεν ισραηλ αγγελους προς βασιλεα εδωµ λεγων παρελευσοµαι δια της γης σου και ουκ ηκουσεν βασιλευς εδωµ και γε προς βασιλεα µωαβ απεστειλεν και ουκ η
θελησεν και εκαθισεν ισραηλ εν καδης

18

και διηλθεν εν τη ερηµω και εκυκλωσεν την γην εδωµ και την γην µωαβ και παρεγενετο κατ' ανατολας ηλιου της γης µωαβ και παρενεβαλον εν τω περαν αρνων και ουκ εισ
ηλθον εις το οριον µωαβ οτι αρνων ην οριον µωαβ

19

και απεστειλεν ισραηλ αγγελους προς σηων βασιλεα εσεβων τον αµορραιον και ειπεν αυτω ισραηλ παρελευσοµαι δια της γης σου εως του τοπου µου

20

και ουκ ηθελησεν σηων διελθειν τον ισραηλ δια των οριων αυτου και συνηγαγεν σηων παντα τον λαον αυτου και παρενεβαλεν εις ιασσα και επολεµησεν µετα ισραηλ

21

και παρεδωκεν κυριος ο θεος ισραηλ τον σηων και παντα τον λαον αυτου εν χειρι ισραηλ και επαταξεν αυτους και εκληρονοµησεν ισραηλ πασαν την γην του αµορραιου του
κατοικουντος εν τη γη

22

και εκληρονοµησεν παν το οριον του αµορραιου απο αρνων και εως του ιαβοκ και απο της ερηµου και εως του ιορδανου

23

και νυν κυριος ο θεος ισραηλ εξηρεν τον αµορραιον εκ προσωπου του λαου αυτου ισραηλ και συ κληρονοµησεις αυτον επι σου

24

ουχι οσα κατεκληρονοµησεν σοι χαµως ο θεος σου αυτα κληρονοµησεις και παντα οσα κατεκληρονοµησεν κυριος ο θεος ηµων απο προσωπου ηµων αυτα κληρονοµησοµεν

25

και νυν µη κρεισσων ει συ του βαλακ υιου σεπφωρ βασιλεως µωαβ µη µαχη εµαχεσατο µετα ισραηλ η πολεµων επολεµησεν αυτοις

26

εν τω οικω ισραηλ εν εσεβων και εν ταις θυγατρασιν αυτης και εν ιαζηρ και εν ταις θυγατρασιν αυτης και εν πασαις ταις πολεσιν ταις παρα τον ιορδανην τριακοσια ετη τι οτ
ι ουκ ερρυσαντο αυτους εν τω καιρω εκεινω

27

και εγω ουχ ηµαρτον σοι και συ ποιεις µετ' εµου πονηριαν του πολεµησαι εν εµοι κριναι κυριος ο κρινων σηµερον ανα µεσον υιων ισραηλ και ανα µεσον υιων αµµων

28

και ουκ εισηκουσεν βασιλευς υιων αµµων και ουκ εισηκουσεν των λογων ιεφθαε ων απεστειλεν προς αυτον

29

και εγενηθη επι ιεφθαε πνευµα κυριου και διεβη την γην γαλααδ και τον µανασση και διεβη την σκοπιαν γαλααδ και απο σκοπιας γαλααδ εις το περαν υιων αµµων

30

και ηυξατο ιεφθαε ευχην τω κυριω και ειπεν εαν παραδωσει παραδως µοι τους υιους αµµων εν χειρι µου

31

και εσται ος αν εξελθη εκ των θυρων του οικου µου εις απαντησιν µου εν τω επιστρεψαι µε εν ειρηνη απο των υιων αµµων και εσται τω κυριω και ανοισω αυτον ολοκαυτωµ
α

32

και διεβη ιεφθαε προς τους υιους αµµων του πολεµησαι προς αυτους και παρεδωκεν αυτους κυριος εν χειρι αυτου

33

και επαταξεν αυτους απο αροηρ και εως του ελθειν εις σεµωιθ εικοσι πολεις εως αβελ αµπελωνων πληγην µεγαλην σφοδρα και ενετραπησαν οι υιοι αµµων απο προσωπου υι
ων ισραηλ

34

και ηλθεν ιεφθαε εις µασσηφα εις τον οικον αυτου και ιδου η θυγατηρ αυτου εξεπορευετο εις απαντησιν αυτου εν τυµπανοις και χοροις και αυτη µονογενης αυτω αγαπητη κ
αι ουκ εστιν αυτω πλην αυτης υιος η θυγατηρ

35

και εγενηθη ηνικα ειδεν αυτην και διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ειπεν οιµµοι θυγατερ µου εµπεποδοστατηκας µε εις σκωλον εγενου εν οφθαλµοις µου εγω δε ηνοιξα το στο
µα µου περι σου προς κυριον και ου δυνησοµαι αποστρεψαι

36

και ειπεν προς αυτον πατερ µου ει εν εµοι ηνοιξας το στοµα σου προς κυριον ποιει µοι ον τροπον εξηλθεν εκ του στοµατος σου ανθ' ων εποιησεν σοι κυριος εκδικησεις εκ των
εχθρων σου εκ των υιων αµµων

37

και ειπεν προς τον πατερα αυτης και ποιησον µοι το ρηµα τουτο εασον µε δυο µηνας και πορευσοµαι και καταβησοµαι επι τα ορη και κλαυσοµαι επι τα παρθενια µου και εγ
ω και αι συνεταιριδες µου

38

και ειπεν πορευου και εξαπεστειλεν αυτην δυο µηνας και επορευθη αυτη και αι συνεταιριδες αυτης και εκλαυσεν επι τα παρθενια αυτης επι τα ορη

39

και εγενετο µετα τελος δυο µηνων και ανεκαµψεν προς τον πατερα αυτης και επετελεσεν ιεφθαε την ευχην αυτου ην ηυξατο και αυτη ουκ εγνω ανδρα και εγενηθη εις προστ
αγµα εν ισραηλ

40

εξ ηµερων εις ηµερας συνεπορευοντο αι θυγατερες ισραηλ θρηνειν την θυγατερα ιεφθαε του γαλααδιτου τεσσαρας ηµερας εν τω ενιαυτω
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1

και συνηχθησαν οι υιοι εφραιµ και ηλθον εις σεφινα και ειπον προς ιεφθαε τι οτι επορευθης πολεµειν εν τοις υιοις αµµων και ηµας ου κεκληκας πορευθηναι µετα σου τον οικ
ον σου εµπρησοµεν εν πυρι

2

και ειπεν προς αυτους ιεφθαε ανηρ αντιδικων ηµην εγω και ο λαος µου και οι υιοι αµµων εταπεινουν µε σφοδρα και εβοησα προς υµας και ουκ εσωσατε µε εκ χειρος αυτων

3

και ειδον οτι ουκ ην ο σωζων και εθεµην την ψυχην µου εν τη χειρι µου και διεβην προς τους υιους αµµων και παρεδωκεν αυτους κυριος εν χειρι µου και ινα τι ανεβητε προς
µε τη ηµερα ταυτη του πολεµειν εν εµοι

4

και συνηθροισεν ιεφθαε παντας τους ανδρας γαλααδ και επολεµει τον εφραιµ και επαταξαν ανδρες γαλααδ τον εφραιµ οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ υµεις γαλααδ ε
ν µεσω εφραιµ και εν µεσω µανασση

5

και προκατελαβοντο ανδρες γαλααδ τας διαβασεις του ιορδανου του εφραιµ και εγενηθη οτι ειπαν οι διασεσωσµενοι του εφραιµ διαβωµεν και ειπαν αυτοις οι ανδρες γαλααδ
µη υµεις εκ του εφραιµ και ειπαν ουκ εσµεν

6

και ειπαν αυτοις ειπατε δη συνθηµα και ου κατηυθυναν του λαλησαι ουτως και επελαβοντο αυτων και εσφαξαν αυτους επι τας διαβασεις του ιορδανου και επεσαν εξ εφραιµ
εν τω καιρω εκεινω δυο τεσσαρακοντα χιλιαδες

7

και εκρινεν ιεφθαε τον ισραηλ εξ ετη και απεθανεν ιεφθαε ο γαλααδιτης και εταφη εν τη πολει αυτου γαλααδ

8

και εκρινεν µετ' αυτον τον ισραηλ εσεβων εκ βαιθλεεµ

9

και εγενοντο αυτω τριακοντα υιοι και τριακοντα θυγατερες εξαπεσταλµεναι εξω και τριακοντα γυναικας εισηγαγεν τοις υιοις αυτου εξωθεν και εκρινεν τον ισραηλ επτα ετη

10

και απεθανεν εσεβων και εταφη εν βηθλεεµ

11

και εκρινεν µετ' αυτον τον ισραηλ αιλων ο ζαβουλωνιτης και εκρινεν τον ισραηλ δεκα ετη

12

και απεθανεν αιλων ο ζαβουλωνιτης εν αιλιµ και εθαψαν αυτον εν γη ζαβουλων

13

και εκρινεν µετ' αυτον τον ισραηλ λαβδων υιος σελληµ ο φρααθωνιτης

14

και εγενοντο αυτω τεσσαρακοντα υιοι και τριακοντα υιοι των υιων αυτου επιβεβηκοτες επι εβδοµηκοντα πωλους και εκρινεν τον ισραηλ οκτω ετη

15

και απεθανεν λαβδων υιος σελληµ ο φρααθωνιτης και εταφη εν φρααθων εν γη εφραιµ εν ορει λανακ

1

και προσεθεντο οι υιοι ισραηλ ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου και παρεδωκεν αυτους κυριος εν χειρι αλλοφυλων τεσσαρακοντα ετη

2

και εγενετο ανηρ εκ σαραα εκ της φυλης του δαν και ονοµα αυτω µανωε και η γυνη αυτου στειρα και ουκ ετικτεν

3

και ωφθη αγγελος κυριου προς την γυναικα και ειπεν προς αυτην ιδου δη συ στειρα και ου τετοκας και εν γαστρι εξεις και τεξη υιον

4

και νυν φυλαξαι και µη πιης οινον και σικερα και µη φαγης παν ακαθαρτον

5

οτι ιδου συ εν γαστρι εξεις και τεξη υιον και ουκ αναβησεται σιδηρος επι την κεφαλην αυτου οτι ηγιασµενον ναζιραιον εσται τω θεω το παιδαριον εκ της γαστρος και αυτος
αρξεται σωζειν τον ισραηλ εκ χειρος αλλοφυλων

6

και ηλθεν η γυνη και ειπεν τω ανδρι αυτης λεγουσα οτι ανθρωπος του θεου ηλθεν προς µε και η ορασις αυτου ως ορασις αγγελου του θεου επιφανης σφοδρα και ηρωτων ποθ
εν εστιν και το ονοµα αυτου ουκ απηγγειλεν µοι

7

και ειπεν µοι ιδου συ εν γαστρι εξεις και τεξη υιον και νυν µη πιης οινον και σικερα και µη φαγης πασαν ακαθαρσιαν οτι ναζιραιον θεου εσται το παιδαριον απο της γαστρος
εως ηµερας θανατου αυτου

8

και εδεηθη µανωε του κυριου και ειπεν εν εµοι κυριε ανθρωπος του θεου ον απεστειλας προς ηµας ελθετω δη προς ηµας και φωτισατω ηµας τι ποιησωµεν τω παιδαριω τω τ
ικτοµενω

9

και επηκουσεν ο θεος της φωνης µανωε και παρεγενετο ο αγγελος του θεου ετι προς την γυναικα αυτης καθηµενης εν τω αγρω και µανωε ο ανηρ αυτης ουκ ην µετ' αυτης

10

και εταχυνεν η γυνη και εξεδραµεν και απηγγειλεν τω ανδρι αυτης και ειπεν προς αυτον ιδου ωπται µοι ο ανηρ ο ελθων προς µε τη ηµερα εκεινη

11

και ανεστη µανωε και επορευθη οπισω της γυναικος αυτου προς τον ανδρα και ειπεν αυτω ει συ ει ο ανηρ ο λαλησας προς την γυναικα και ειπεν ο αγγελος εγω

12

και ειπεν µανωε νυν δη ελθοντος του ρηµατος σου τι εσται το κριµα του παιδαριου και τα εργα αυτου
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13

και ειπεν ο αγγελος κυριου προς µανωε απο παντων ων ειπα προς την γυναικα φυλαξασθω

14

απο παντων οσα εκπορευεται εξ αµπελου ου φαγεται και οινον και σικερα µη πιετω και παν ακαθαρτον µη φαγετω παντα οσα ενετειλαµην αυτη φυλαξασθω

15

και ειπεν µανωε προς τον αγγελον κυριου βιασωµεθα δη σε και ποιησοµεν ενωπιον σου εριφον αιγων

16

και ειπεν ο αγγελος κυριου προς µανωε εαν βιαση µε ου φαγοµαι των αρτων σου και εαν ποιησης ολοκαυτωµα κυριω ανοισεις αυτο οτι ουκ εγνω µανωε οτι αγγελος κυριου ε
στιν

17

και ειπεν µανωε προς τον αγγελον κυριου τι ονοµα σοι ινα οταν ελθη το ρηµα σου δοξασωµεν σε

18

και ειπεν αυτω ο αγγελος κυριου ινα τι τουτο ερωτας το ονοµα µου και αυτο εστιν θαυµαστον

19

και ελαβεν µανωε τον εριφον των αιγων και την θυσιαν και ανηνεγκεν επι την πετραν τω κυριω τω θαυµαστα ποιουντι κυριω και µανωε και η γυνη αυτου εθεωρουν

20

και εγενετο εν τω αναβηναι την φλογα επανωθεν του θυσιαστηριου εις τον ουρανον και ανεβη ο αγγελος κυριου εν τη φλογι και µανωε και η γυνη αυτου εθεωρουν και επεσον
επι προσωπον αυτων επι την γην

21

και ου προσεθηκεν ετι ο αγγελος κυριου οφθηναι προς µανωε και προς την γυναικα αυτου τοτε εγνω µανωε οτι αγγελος κυριου εστιν

22

και ειπεν µανωε προς την γυναικα αυτου θανατω αποθανουµεθα οτι θεον εωρακαµεν

23

και ειπεν αυτω η γυνη αυτου ει εβουλετο κυριος θανατωσαι ηµας ουκ αν εδεξατο εκ των χειρων ηµων ολοκαυτωµα και θυσιαν και ουκ αν εφωτισεν ηµας παντα ταυτα και ου
κ αν ακουστα εποιησεν ηµιν ταυτα

24

και ετεκεν η γυνη υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµψων και ηυλογησεν αυτον κυριος και ηυξηθη το παιδαριον

25

και ηρξατο πνευµα κυριου συµπορευεσθαι αυτω εν παρεµβολη δαν ανα µεσον σαραα και ανα µεσον εσθαολ

1

και κατεβη σαµψων εις θαµναθα και ειδεν γυναικα εν θαµναθα εκ των θυγατερων των αλλοφυλων και ηρεσεν ενωπιον αυτου

2

και ανεβη και απηγγειλεν τω πατρι αυτου και τη µητρι αυτου και ειπεν γυναικα εωρακα εν θαµναθα απο των θυγατερων των αλλοφυλων και νυν λαβετε µοι αυτην εις γυναι
κα

3

και ειπεν αυτω ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου µη ουκ εστιν απο των θυγατερων των αδελφων σου και εν παντι τω λαω µου γυνη οτι συ πορευη λαβειν γυναικα εκ των αλ
λοφυλων των απεριτµητων και ειπεν σαµψων προς τον πατερα αυτου ταυτην λαβε µοι οτι ηρεσεν εν οφθαλµοις µου

4

και ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου ουκ εγνωσαν οτι παρα κυριου εστιν οτι ανταποδοµα αυτος εκζητει εκ των αλλοφυλων και εν τω καιρω εκεινω αλλοφυλοι εκυριευον τ
ων υιων ισραηλ

5

και κατεβη σαµψων και ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου εις θαµναθα και εξεκλινεν εις αµπελωνα θαµναθα και ιδου σκυµνος λεοντων ωρυοµενος εις απαντησιν αυτου

6

και κατηυθυνεν επ' αυτον πνευµα κυριου και διεσπασεν αυτον ωσει διασπασαι εριφον αιγων και ουδεν ην εν τη χειρι αυτου και ουκ απηγγειλεν τω πατρι αυτου ουδε τη µητρ
ι α εποιησεν

7

και κατεβησαν και ελαλησαν τη γυναικι και ηρεσεν ενωπιον σαµψων

8

και επεστρεψεν µεθ' ηµερας λαβειν αυτην και εξεκλινεν ιδειν το πτωµα του λεοντος και ιδου συστροφη µελισσων εν τω στοµατι του λεοντος και µελι ην

9

και εξειλεν αυτο εις το στοµα αυτου και επορευθη πορευοµενος και εσθων και επορευθη προς τον πατερα αυτου και προς την µητερα αυτου και εδωκεν αυτοις και εφαγον κα
ι ουκ απηγγειλεν αυτοις οτι εκ της εξεως του λεοντος εξειλεν το µελι

10

και κατεβη ο πατηρ αυτου προς την γυναικα και εποιησεν εκει σαµψων ποτον ηµερας επτα οτι ουτως εποιουν οι νεανισκοι

11

και εγενετο εν τω φοβεισθαι αυτους αυτον προσκατεστησαν αυτω εταιρους τριακοντα και ησαν µετ' αυτου

12

και ειπεν αυτοις σαµψων προβαλω υµιν προβληµα και εαν απαγγειλητε µοι το προβληµα εν ταις επτα ηµεραις του ποτου δωσω υµιν τριακοντα σινδονας και τριακοντα στολ
ας

13

και εαν µη δυνασθητε απαγγειλαι µοι και δωσετε υµεις εµοι τριακοντα σινδονας και τριακοντα στολας ιµατιων και ειπαν αυτω προβαλου το προβληµα σου και ακουσοµεθα
αυτου

14

και ειπεν αυτοις εκ του εσθοντος εξηλθεν βρωσις και εξ ισχυρου εξηλθεν γλυκυ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι το προβληµα επι τρεις ηµερας
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15

και εγενετο εν τη ηµερα τη τεταρτη και ειπαν τη γυναικι σαµψων απατησον δη τον ανδρα σου και απαγγειλατω σοι το προβληµα µηποτε εµπυρισωµεν σε και τον οικον του π
ατρος σου εν πυρι η πτωχευσαι εκαλεσατε ηµας

16

και εκλαυσεν η γυνη σαµψων επ' αυτον και ειπεν αυτω µεµισηκας µε και ουκ ηγαπηκας µε οτι το προβληµα ο προεβαλου τοις υιοις του λαου µου καµοι ουκ απηγγειλας αυτο
και ειπεν αυτη σαµψων ιδου τω πατρι µου και τη µητρι µου ουκ απηγγειλα αυτο και σοι απαγγελω

17

και εκλαυσεν επ' αυτον επι τας επτα ηµερας εν αις ην εν αυταις ο ποτος και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και απηγγειλεν αυτη οτι παρηνωχλησεν αυτον και αυτη απηγγειλ
εν τοις υιοις του λαου αυτης

18

και ειπαν αυτω οι ανδρες της πολεως εν τη ηµερα τη εβδοµη πριν δυναι τον ηλιον τι γλυκυτερον µελιτος και τι ισχυροτερον λεοντος και ειπεν αυτοις σαµψων ει µη κατεδαµα
σατε µου την δαµαλιν ουκ αν ευρετε το προβληµα µου

19

και κατευθυνεν επ' αυτον πνευµα κυριου και κατεβη εις ασκαλωνα και επαισεν εκειθεν τριακοντα ανδρας και ελαβεν τας στολας αυτων και εδωκεν τοις απαγγειλασιν το προ
βληµα και εθυµωθη οργη σαµψων και ανεβη εις τον οικον του πατρος αυτου

20

και συνωκησεν η γυνη σαµψων τω νυµφαγωγω αυτου ος ην εταιρος αυτου

1

και εγενετο µεθ' ηµερας εν ηµεραις θερισµου πυρων και επεσκεψατο σαµψων την γυναικα αυτου φερων εριφον αιγων και ειπεν εισελευσοµαι προς την γυναικα µου εις τον κ
οιτωνα και ουκ αφηκεν αυτον ο πατηρ αυτης εισελθειν προς αυτην

2

και ειπεν ο πατηρ αυτης ειπας ειπα οτι µισων εµισησας αυτην και εδωκα αυτην τω συνεταιρω σου ουκ ιδου η αδελφη αυτης η νεωτερα κρεισσων αυτης εστιν εστω δη σοι αν
τι αυτης

3

και ειπεν αυτω σαµψων αθωος ειµι το απαξ απο των αλλοφυλων οτι εγω ποιω µεθ' υµων κακα

4

και επορευθη σαµψων και συνελαβεν τριακοσιας αλωπεκας και ελαβεν λαµπαδας και συνεδησεν κερκον προς κερκον και εθηκεν λαµπαδα µιαν ανα µεσον των δυο κερκων ε
ν τω µεσω

5

και εξηψεν πυρ εν ταις λαµπασιν και εξαπεστειλεν εις τα δραγµατα των αλλοφυλων και ενεπυρισεν τους σταχυας και τα προτεθερισµενα απο στοιβης και εως εστωτος και ε
ως αµπελωνος και ελαιας

6

και ειπαν οι αλλοφυλοι τις εποιησεν ταυτα και ειπαν σαµψων ο γαµβρος του θαµναθαιου οτι ελαβεν την γυναικα αυτου και εδωκεν αυτην τω συνεταιρω αυτου και ανεβησαν
οι αλλοφυλοι και ενεπυρισαν την οικιαν του πατρος αυτης και αυτην και τον πατερα αυτης εν πυρι

7

και ειπεν αυτοις σαµψων εαν ποιησητε ουτως ουκ ευδοκησω αλλα την εκδικησιν µου εξ ενος και εκαστου υµων ποιησοµαι

8

και επαταξεν αυτους επι µηρον πληγην µεγαλην και κατεβη και κατωκει παρα τω χειµαρρω εν τω σπηλαιω ηταµ

9

και ανεβησαν οι αλλοφυλοι και παρενεβαλοσαν επι τον ιουδαν και εξερριφησαν εν λεχι

10

και ειπαν αυτοις πας ανηρ ιουδα ινα τι ανεβητε εφ' ηµας και ειπαν οι αλλοφυλοι δησαι τον σαµψων και ποιησαι αυτω ον τροπον εποιησεν ηµιν

11

και κατεβησαν τρεις χιλιαδες ανδρων εξ ιουδα επι την οπην της πετρας ηταµ και ειπαν προς σαµψων ουκ οιδας οτι αρχουσιν ηµων οι αλλοφυλοι και ινα τι ταυτα εποιησας η
µιν και ειπεν αυτοις σαµψων καθως εποιησαν ηµιν ουτως εποιησα αυτοις

12

και ειπαν αυτω του δησαι σε κατεβηµεν και παραδουναι σε εις χειρας αλλοφυλων και ειπεν αυτοις σαµψων οµοσατε µοι µη αποκτειναι µε υµεις και παραδοτε µε αυτοις µηπο
τε απαντησητε υµεις εν εµοι

13

και ωµοσαν αυτω λεγοντες ουχι αλλα δεσµω δησοµεν σε και παραδωσοµεν σε εις χειρας αυτων θανατω δε ου θανατωσοµεν σε και εδησαν αυτον δυο καλωδιοις καινοις και α
νηγαγον αυτον εκ της πετρας

14

και αυτος ηλθεν εως σιαγονος και οι αλλοφυλοι ηλαλαξαν εις απαντησιν αυτου και εδραµον εις συναντησιν αυτου και κατηυθυνεν επ' αυτον πνευµα κυριου και εγενοντο τα κ
αλωδια τα εν τοις βραχιοσιν αυτου ωσει στιππυον ηνικα αν οσφρανθη πυρος και διελυθησαν οι δεσµοι απο των βραχιονων αυτου

15

και ευρεν σιαγονα ονου ερριµµενην εν τη οδω και εξετεινεν την χειρα αυτου και ελαβεν αυτην και επαταξεν εν αυτη χιλιους ανδρας

16

και ειπεν σαµψων εν σιαγονι ονου εξαλειφων εξηλειψα αυτους οτι εν σιαγονι ονου επαταξα χιλιους ανδρας

17

και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και ερριψεν την σιαγονα απο της χειρος αυτου και εκαλεσεν τον τοπον εκεινον αναιρεσις σιαγονος
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18

και εδιψησεν σφοδρα και εβοησεν προς κυριον και ειπεν συ εδωκας εν χειρι του δουλου σου την σωτηριαν την µεγαλην ταυτην και νυν αποθανουµαι εν διψει και εµπεσουµαι
εν χειρι των απεριτµητων

19

και ηνοιξεν ο θεος το τραυµα της σιαγονος και εξηλθεν εξ αυτου υδατα και επιεν και επεστρεψεν το πνευµα αυτου εν αυτω και ανεψυξεν δια τουτο εκληθη το ονοµα αυτης π
ηγη επικλητος σιαγονος εως της ηµερας ταυτης

20

και εκρινεν τον ισραηλ εν ηµεραις αλλοφυλων ετη εικοσι

1

και επορευθη σαµψων εκειθεν εις γαζαν και ειδεν εκει γυναικα πορνην και εισηλθεν προς αυτην

2

και απηγγελη τοις γαζαιοις λεγοντες ηκει σαµψων ενταυθα και εκυκλωσαν και ενηδρευσαν αυτον ολην την νυκτα επι της πυλης της πολεως και εκωφευσαν ολην την νυκτα λ
εγοντες εως φωτος πρωι µεινωµεν και αποκτεινωµεν αυτον

3

και εκοιµηθη σαµψων εως του µεσονυκτιου και ανεστη περι το µεσονυκτιον και επελαβετο των θυρων της πυλης της πολεως και των δυο σταθµων και ανεβαστασεν αυτας σ
υν τω µοχλω και επεθηκεν επι τω ωµω αυτου και ανηνεγκεν αυτα επι την κορυφην του ορους ο εστιν επι προσωπον χεβρων και εθηκεν αυτα εκει

4

και εγενετο µετα ταυτα και ηγαπησεν γυναικα επι του χειµαρρου σωρηχ και ονοµα αυτη δαλιλα

5

και ανεβησαν προς αυτην οι σατραπαι των αλλοφυλων και ειπαν αυτη απατησον αυτον και ιδε εν τινι η ισχυς αυτου εστιν η µεγαλη και εν τινι δυνησοµεθα προς αυτον και δ
ησοµεν αυτον ωστε ταπεινωσαι αυτον και ηµεις δωσοµεν σοι ανηρ χιλιους και εκατον αργυριου

6

και ειπεν δαλιλα προς σαµψων αναγγειλον µοι εν τινι η ισχυς σου η µεγαλη και εν τινι δεθηση του ταπεινωθηναι σε

7

και ειπεν προς αυτην σαµψων εαν δησωσιν µε εν επτα νευραις υγραις µη ηρηµωµεναις και ασθενησω και εσοµαι ως εις των ανθρωπων

8

και ανηνεγκαν αυτη οι σατραπαι των αλλοφυλων επτα νευρας υγρας µη ηρηµωµενας και εδησεν αυτον εν αυταις

9

και το ενεδρον αυτου εκαθητο εν τω ταµιειω και ειπεν προς αυτον αλλοφυλοι επι σε σαµψων και διερρηξεν τας νευρας ον τροπον διασπαται κλωσµα του αποτιναγµατος εν τ
ω οσφρανθηναι πυρος και ουκ εγνωσθη η ισχυς αυτου

10

και ειπεν δαλιλα προς σαµψων ιδου παρελογισω µε και ελαλησας προς µε ψευδη νυν ουν αναγγειλον δη µοι εν τινι δεθηση

11

και ειπεν προς αυτην εαν δεσµω δησωσιν µε εν επτα καλωδιοις καινοις εν οις ουκ εγενηθη εργον και ασθενησω και εσοµαι ως εις των ανθρωπων

12

και ελαβεν αυτω δαλιλα καλωδια καινα και εδησεν αυτον εν αυτοις και ειπεν προς αυτον οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και το ενεδρον εκαθητο εν τω ταµιειω και διεσπασεν α
υτα απο των βραχιονων αυτου ως ραµµα

13

και ειπεν δαλιλα προς σαµψων εως νυν παρελογισω µε και ελαλησας προς µε ψευδη αναγγειλον δη µοι εν τινι δεθηση και ειπεν προς αυτην εαν υφανης τας επτα σειρας της κ
εφαλης µου µετα του διασµατος και εγκρουσης εν τω πασσαλω εις τον τοιχον και εσοµαι ασθενης ως εις των ανθρωπων

14

και εκοιµισεν αυτον δαλιλα και εδιασατο τους επτα βοστρυχους της κεφαλης αυτου µετα της εκτασεως και κατεκρουσεν εν τοις πασσαλοις εις τον τοιχον και ειπεν προς αυτο
ν οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγερθη εκ του υπνου αυτου και εξεσπασεν τους πασσαλους συν τω υφασµατι εκ του τοιχου και το διασµα και ουκ εγνωσθη η ισχυς αυτο
υ

15

και ειπεν προς αυτον δαλιλα πως ερεις ηγαπηκα σε και η καρδια σου ουκ εστιν µετ' εµου τουτο τριτον παρελογισω µε και ουκ απηγγειλας µοι εν τινι η ισχυς σου η µεγαλη

16

και εγενετο οτε κατειργασατο αυτον τοις λογοις αυτης ολην την νυκτα και παρηνωχλησεν αυτον και ωλιγοψυχησεν εως εις θανατον

17

και απηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρδιας αυτου και ειπεν αυτη ξυρον ουκ αναβησεται επι την κεφαλην µου οτι ναζιραιος θεου εγω ειµι εκ κοιλιας µητρος µου και εαν ξυρη
σωµαι αποστησεται απ' εµου η ισχυς µου και ασθενησω και εσοµαι κατα παντας τους ανθρωπους

18

και ειδεν δαλιλα οτι ανηγγειλεν αυτη παντα τα απο καρδιας αυτου και απεστειλεν και εκαλεσεν παντας τους σατραπας των αλλοφυλων λεγουσα αναβητε το απαξ οτι ανηγγει
λεν µοι πασαν την καρδιαν αυτου και ανεβησαν προς αυτην πασαι αι σατραπιαι των αλλοφυλων και ηνεγκαν το αργυριον εν ταις χερσιν αυτων

19

και εκοιµισεν αυτον ανα µεσον των γονατων αυτης και εκαλεσεν τον κουρεα και εξυρησεν τους επτα βοστρυχους της κεφαλης αυτου και ηρξατο ταπεινουσθαι και απεστη η ι
σχυς αυτου απ' αυτου

20

και ειπεν αυτω δαλιλα οι αλλοφυλοι επι σε σαµψων και εξηγερθη εκ του υπνου αυτου και ειπεν εξελευσοµαι και ποιησω καθως αει και αποτιναξοµαι και αυτος ουκ εγνω οτι
κυριος απεστη απ' αυτου
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21

και επελαβοντο αυτου οι αλλοφυλοι και εξωρυξαν τους οφθαλµους αυτου και κατηγαγον αυτον εις γαζαν και εδησαν αυτον εν πεδαις χαλκαις και ην αληθων εν οικω της φυλ
ακης

22

και ηρξατο η θριξ της κεφαλης αυτου ανατειλαι ηνικα εξυρηθη

23

και οι σατραπαι των αλλοφυλων συνηχθησαν του θυσαι θυσιαν µεγαλην δαγων τω θεω αυτων και του ευφρανθηναι και ειπαν παρεδωκεν ο θεος ηµων εν χειρι ηµων σαµψων
τον εχθρον ηµων

24

και ειδεν αυτον ο λαος και ηνεσαν τους θεους αυτων και ειπαν παρεδωκεν ο θεος ηµων τον εχθρον ηµων εν χειρι ηµων και τον εξερηµουντα την γην ηµων οστις επληθυνεν το
υς τραυµατιας ηµων

25

και εγενετο οτε ηγαθυνθη η καρδια αυτων και ειπαν καλεσατε τον σαµψων εξ οικου φυλακης και παιξατω ενωπιον ηµων και εκαλεσαν τον σαµψων εξ οικου της φυλακης κα
ι ενεπαιζον αυτω και εστησαν αυτον ανα µεσον των δυο στυλων

26

και ειπεν σαµψων προς το παιδαριον τον χειραγωγουντα αυτον επαναπαυσον µε δη και ποιησον ψηλαφησαι µε επι τους στυλους εφ' ων ο οικος επεστηρικται επ' αυτων και ε
πιστηρισοµαι επ' αυτους ο δε παις εποιησεν ουτως

27

ο δε οικος ην πληρης ανδρων και γυναικων και εκει παντες οι σατραπαι των αλλοφυλων και επι του δωµατος ωσει τρισχιλιοι ανδρες και γυναικες εµβλεποντες εµπαιζοµενον
τον σαµψων

28

και εβοησεν σαµψων προς κυριον και ειπεν κυριε κυριε µνησθητι µου και ενισχυσον µε δη πλην ετι το απαξ τουτο και εκδικησω εκδικησιν µιαν αντι των δυο οφθαλµων µου
εκ των αλλοφυλων

29

και περιελαβεν σαµψων τους δυο στυλους τους µεσους εφ' ων ο οικος επεστηρικτο επ' αυτων και επεστηρισατο επ' αυτοις ενα εν τη δεξια αυτου και ενα εν τη αριστερα αυτο
υ

30

και ειπεν σαµψων αποθανετω η ψυχη µου µετα των αλλοφυλων και εκλινεν εν ισχυι και επεσεν ο οικος επι τους σατραπας και επι παντα τον λαον τον εν αυτω και εγενοντο οι
τεθνηκοτες ους εθανατωσεν σαµψων εν τω θανατω αυτου πλειους υπερ ους εθανατωσεν εν τη ζωη αυτου

31

και κατεβησαν οι αδελφοι αυτου και πας ο οικος του πατρος αυτου και ελαβον αυτον και ανεβησαν και εθαψαν αυτον ανα µεσον σαραα και ανα µεσον εσθαολ εν τω ταφω µα
νωε του πατρος αυτου και αυτος εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη

1

και εγενετο ανηρ εξ ορους εφραιµ και ονοµα αυτω µιχα

2

και ειπεν τη µητρι αυτου χιλιους και εκατον αργυριου τους ληµφθεντας σοι και εξωρκισας και ειπας εν τοις ωσιν µου ιδου το αργυριον παρ' εµοι εγω ελαβον αυτο και ειπεν
η µητηρ αυτου ευλογηµενος ο υιος µου τω κυριω

3

και απεδωκεν τους χιλιους και εκατον του αργυριου τη µητρι αυτου και ειπεν η µητηρ αυτου αγιασµω ηγιασα το αργυριον τω κυριω εκ της χειρος µου κατα µονας του ποιησ
αι γλυπτον και χωνευτον και νυν επιστρεψω αυτα σοι και αποδωσω σοι αυτο

4

και απεδωκεν το αργυριον τη µητρι αυτου και ελαβεν η µητηρ αυτου διακοσιους του αργυριου και εδωκεν αυτο τω χωνευτη και εποιησεν αυτο γλυπτον και χωνευτον και εγ
ενετο εν τω οικω µιχα

5

και ο ανηρ µιχα αυτω οικος θεου και εποιησεν εφουδ και θεραφιν και ενεπλησεν την χειρα ενος των υιων αυτου και εγενηθη αυτω εις ιερεα

6

εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην βασιλευς εν ισραηλ ανηρ το αγαθον εν οφθαλµοις αυτου εποιει

7

και εγενετο παιδαριον εκ βηθλεεµ δηµου ιουδα εκ της συγγενειας ιουδα και αυτος λευιτης και αυτος παρωκει εκει

8

και επορευθη ο ανηρ εκ της πολεως ιουδα εκ βηθλεεµ παροικειν ου εαν ευρη και εγενηθη εις ορος εφραιµ εως οικου µιχα του ποιησαι την οδον αυτου

9

και ειπεν αυτω µιχα ποθεν ερχη και ειπεν προς αυτον λευιτης εγω ειµι εκ βηθλεεµ ιουδα και εγω πορευοµαι παροικειν ου εαν ευρω

10

και ειπεν αυτω µιχα καθου µετ' εµου και γενου µοι εις πατερα και εις ιερεα και εγω δωσω σοι δεκα αργυριου εις ηµερας και ζευγος ιµατιων και τα προς το ζην σου και επορε
υθη ο λευιτης

11

και ηρξατο παροικειν παρα τω ανδρι και εγενηθη αυτω το παιδαριον ως εις των υιων αυτου

12

και ενεπλησεν µιχα την χειρα του λευιτου και εγενηθη αυτω το παιδαριον εις ιερεα και ην εν τω οικω µιχα

13

και ειπεν µιχα νυν εγνων οτι ηγαθοποιησεν µε κυριος οτι εγενηθη µοι ο λευιτης εις ιερεα
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1

εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην βασιλευς εν ισραηλ και εν ταις ηµεραις εκειναις εζητει η φυλη του δαν εαυτη κληρονοµιαν του κατοικειν οτι ουκ επεσεν αυτη εως των ηµερ
ων εκεινων εν µεσω φυλων ισραηλ κληρονοµια

2

και εξαπεστειλαν οι υιοι δαν εκ των συγγενειων αυτων πεντε ανδρας απο µερους αυτων υιους δυναµεως εκ σαραα και εσθαολ του κατασκεψασθαι την γην και εξιχνιασαι αυτ
ην και ειπαν προς αυτους πορευεσθε και εξεραυνησατε την γην και παρεγενοντο εις ορος εφραιµ εως οικου µιχα και κατεπαυσαν εκει

3

αυτων οντων παρα τω οικω µιχα και αυτοι επεγνωσαν την φωνην του παιδαριου του νεωτερου του λευιτου και εξεκλιναν εκει και ειπαν αυτω τις ηγαγεν σε ωδε και τι ποιεις
ενταυθα και τι σοι εστιν ωδε

4

και ειπεν προς αυτους ουτως και ουτως εποιησεν µοι µιχα και εµισθωσατο µε και εγενηθην αυτω εις ιερεα

5

και ειπαν αυτω επερωτησον δη εν τω θεω και γνωσοµεθα ει κατευοδοι η οδος ηµων ην ηµεις πορευοµεθα επ' αυτην

6

και ειπεν αυτοις ο ιερευς πορευεσθε εις ειρηνην ενωπιον κυριου η οδος υµων καθ' ην υµεις πορευεσθε εν αυτη

7

και επορευθησαν οι πεντε ανδρες και παρεγενοντο εις λαισα και ειδον τον λαον τον κατοικουντα εν αυτη καθηµενον εν ελπιδι κατα την συγκρισιν των σιδωνιων ησυχαζοντας
εν ελπιδι και µη δυναµενους λαλησαι ρηµα οτι µακραν εισιν απο σιδωνος και λογος ουκ ην αυτοις µετα συριας

8

και παρεγενοντο οι πεντε ανδρες προς τους αδελφους αυτων εις σαραα και εσθαολ και ελεγον αυτοις οι αδελφοι αυτων τι υµεις καθησθε

9

και ειπαν αναστητε και αναβωµεν επ' αυτους οτι εισηλθαµεν και ενεπεριεπατησαµεν εν τη γη εως λαισα και ειδοµεν τον λαον τον κατοικουντα εν αυτη εν ελπιδι κατα το συγ
κριµα των σιδωνιων και µακραν απεχοντες εκ σιδωνος και λογος ουκ ην αυτοις µετα συριας αλλα αναστητε και αναβωµεν επ' αυτους οτι ευρηκαµεν την γην και ιδου αγαθη
σφοδρα και υµεις σιωπατε µη οκνησητε του πορευθηναι του ελθειν και κατακληρονοµησαι την γην

10

ηνικα αν εισελθητε ηξετε προς λαον πεποιθοτα και η γη ευρυχωρος οτι παρεδωκεν αυτην ο θεος εν χειρι υµων τοπος ου ουκ εστιν εκει υστερηµα παντος ρηµατος οσα εν τη γ
η

11

και απηραν εκ συγγενειας του δαν εκ σαραα και εσθαολ εξακοσιοι ανδρες περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα

12

και ανεβησαν και παρενεβαλοσαν εν καριαθιαριµ εν ιουδα δια τουτο εκληθη τω τοπω εκεινω παρεµβολη δαν εως της ηµερας ταυτης ιδου κατοπισθεν καριαθιαριµ

13

παρηλθαν εκειθεν και ηλθαν εως του ορους εφραιµ και ηλθον εως οικου µιχα

14

και απεκριθησαν οι πεντε ανδρες οι πορευοµενοι κατασκεψασθαι την γην και ειπαν προς τους αδελφους αυτων ει οιδατε οτι εν τοις οικοις τουτοις εφουδ και θεραφιν και γλυ
πτον και χωνευτον και νυν γνωτε τι ποιησετε

15

και εξεκλιναν εκει και εισηλθοσαν εις τον οικον του παιδαριου του λευιτου εις τον οικον µιχα και ησπασαντο αυτον

16

και οι εξακοσιοι ανδρες περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα εστηλωµενοι παρα την θυραν του πυλωνος οι εκ των υιων δαν

17

και ανεβησαν οι πεντε ανδρες οι πορευοµενοι κατασκεψασθαι την γην επελθοντες εκει ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το χωνευτον και ο ιερευς εστηλωµ
ενος παρα τη θυρα του πυλωνος και οι εξακοσιοι ανδρες οι περιεζωσµενοι σκευη πολεµικα

18

και ουτοι εισηλθον εις οικον µιχα και ελαβον το γλυπτον και το εφουδ και το θεραφιν και το χωνευτον και ειπεν προς αυτους ο ιερευς τι υµεις ποιειτε

19

και ειπαν προς αυτον κωφευσον επιθες την χειρα σου επι το στοµα σου και ελθε µεθ' ηµων και εση ηµιν εις πατερα και εις ιερεα µη βελτιον ειναι σε ιερεα οικου ανδρος ενος
η γινεσθαι σε ιερεα φυλης και συγγενειας εν ισραηλ

20

και ηγαθυνθη η καρδια του ιερεως και ελαβεν το εφουδ και το θεραφιν και το γλυπτον και το χωνευτον και εισηλθεν εν µεσω του λαου

21

και επεστρεψαν και απηλθαν και εταξαν την πανοικιαν και την κτησιν αυτου την ενδοξον εµπροσθεν αυτων

22

αυτων δε µεµακρυγκοτων απο του οικου µιχα και ιδου µιχα και οι ανδρες οι συν τω οικω µετα µιχα εκραζον κατοπισω υιων δαν

23

και επεστρεψαν οι υιοι δαν τα προσωπα αυτων και ειπαν προς µιχα τι εστιν σοι οτι εκραξας

24

και ειπεν µιχα οτι το γλυπτον µου ο εποιησα εµαυτω ελαβετε και τον ιερεα και απηλθατε και τι εµοι ετι και τι τουτο λεγετε µοι τι τουτο κραζεις

25

και ειπον προς αυτον οι υιοι δαν µη ακουσθητω δη η φωνη σου µεθ' ηµων µηποτε απαντησωσιν υµιν ανδρες κατωδυνοι ψυχη και προσθησεις την ψυχην σου και την ψυχην
του οικου σου

26

και επορευθησαν οι υιοι δαν εις την οδον αυτων και ειδεν µιχα οτι ισχυροτεροι εισιν αυτου και εξενευσεν και ανεστρεψεν εις τον οικον αυτου
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27

και αυτοι ελαβον οσα εποιησεν µιχα και τον ιερεα ος ην αυτω και ηλθον εως λαισα επι λαον ησυχαζοντα και πεποιθοτα και επαταξαν αυτους εν στοµατι ροµφαιας και την πο
λιν ενεπρησαν

28

και ουκ εστιν εξαιρουµενος οτι µακραν εστιν απο σιδωνιων και λογος ουκ εστιν αυτοις µετα ανθρωπων και αυτη εν κοιλαδι η εστιν του οικου ροωβ και ωκοδοµησαν την πολ
ιν και κατωκησαν εν αυτη

29

και εκαλεσαν το ονοµα της πολεως δαν κατα το ονοµα του πατρος αυτων ος εγενηθη τω ισραηλ και ην λαις ονοµα τη πολει το προτερον

30

και ανεστησαν εαυτοις οι υιοι του δαν το γλυπτον µιχα και ιωναθαν υιος γηρσωµ υιου µωυση αυτος και οι υιοι αυτου ησαν ιερεις τη φυλη δαν εως της ηµερας της µετοικεσι
ας της γης

31

και εταξαν εαυτοις το γλυπτον µιχα ο εποιησεν πασας τας ηµερας οσας ην ο οικος του θεου εν σηλω

1

και εγενετο εν ταις ηµεραις εκειναις και βασιλευς ουκ ην εν ισραηλ και εγενετο ανηρ λευιτης παροικων εν µηροις ορους εφραιµ και ελαβεν ο ανηρ εαυτω γυναικα παλλακην
εκ βηθλεεµ ιουδα

2

και ωργισθη αυτω η παλλακη αυτου και απηλθεν απ' αυτου εις τον οικον του πατρος αυτης εις βηθλεεµ ιουδα και εγενετο εκει ηµερας τετραµηνον

3

και ανεστη ο ανηρ αυτης και επορευθη κατοπισθεν αυτης του λαλησαι επι την καρδιαν αυτης του διαλλαξαι αυτην εαυτω και απαγαγειν αυτην παλιν προς αυτον και το παιδ
αριον αυτου µετ' αυτου και ζευγος υποζυγιων και επορευθη εως οικου του πατρος αυτης και ειδεν αυτον ο πατηρ της νεανιδος και παρην εις απαντησιν αυτου

4

και εισηγαγεν αυτον ο γαµβρος αυτου ο πατηρ της νεανιδος και εκαθισεν µετ' αυτου ηµερας τρεις και εφαγον και επιον και υπνωσαν εκει

5

και εγενηθη τη ηµερα τη τεταρτη και ωρθρισαν το πρωι και ανεστη του απελθειν και ειπεν ο πατηρ της νεανιδος προς τον γαµβρον αυτου στηρισον την καρδιαν σου κλασµα
τι αρτου και µετα τουτο πορευεσθε

6

και εκαθισαν και εφαγον αµφοτεροι επι το αυτο και επιον και ειπεν ο πατηρ της νεανιδος προς τον ανδρα αρξαµενος αυλισθητι και αγαθυνθητω η καρδια σου

7

και ανεστη ο ανηρ απελθειν και εβιασατο αυτον ο γαµβρος αυτου και παλιν ηυλισθη εκει

8

και ωρθρισεν το πρωι τη ηµερα τη πεµπτη του απελθειν και ειπεν ο πατηρ της νεανιδος στηρισον την καρδιαν σου αρτω και στρατευθητι εως κλινη η ηµερα και εφαγον και
επιον αµφοτεροι

9

και ανεστη ο ανηρ του απελθειν αυτος και η παλλακη αυτου και το παιδαριον αυτου και ειπεν αυτω ο γαµβρος αυτου ο πατηρ της νεανιδος ιδου δη εις εσπεραν κεκλικεν η η
µερα καταλυσον ωδε ετι σηµερον και αγαθυνθητω η καρδια σου και ορθριειτε αυριον εις την οδον υµων και απελευση εις το σκηνωµα σου

10

και ουκ ηθελησεν ο ανηρ αυλισθηναι και ανεστη και απηλθεν και παρεγενοντο εως κατεναντι ιεβους αυτη εστιν ιερουσαληµ και µετ' αυτου ζευγος υποζυγιων επισεσαγµενων
και η παλλακη αυτου µετ' αυτου

11

ετι αυτων οντων κατα ιεβους και η ηµερα κεκλικυια σφοδρα και ειπεν το παιδαριον προς τον κυριον αυτου δευρο δη και εκκλινωµεν εις την πολιν του ιεβουσαιου ταυτην κα
ι αυλισθωµεν εν αυτη

12

και ειπεν ο κυριος αυτου προς αυτον ου µη εκκλινω εις πολιν αλλοτριου η ουκ εστιν εκ των υιων ισραηλ και παρελευσοµεθα εως γαβαα

13

και ειπεν τω παιδαριω αυτου δευρο και εισελθωµεν εις ενα των τοπων και αυλισθωµεν εν γαβαα η εν ραµα

14

και παρηλθον και απηλθον εδυ γαρ ο ηλιος εχοµενα της γαβαα η εστιν του βενιαµιν

15

και εξεκλιναν εκει του εισελθειν καταλυσαι εν γαβαα και εισηλθον και εκαθισαν εν τη πλατεια της πολεως και ουκ εστιν ανηρ ο συναγων αυτους εις τον οικον καταλυσαι

16

και ιδου ανηρ πρεσβυτης εισηλθεν απο των εργων αυτου εκ του αγρου εσπερας και ο ανηρ εξ ορους εφραιµ και αυτος παρωκει εν γαβαα και οι ανδρες του τοπου υιοι βενιαµι
ν

17

και αναβλεψας τοις οφθαλµοις ειδεν τον ανδρα τον οδοιπορον εν τη πλατεια της πολεως και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτης που πορευη και ποθεν ερχη

18

και ειπεν προς αυτον διαβαινοµεν ηµεις εκ βηθλεεµ της ιουδα εως µηρων ορους του εφραιµ εγω δε εκειθεν ειµι και επορευθην εως βηθλεεµ ιουδα και εις τον οικον µου εγω α
ποτρεχω και ουκ εστιν ανηρ συναγων µε εις την οικιαν

19

και γε αχυρα και χορτασµατα υπαρχει τοις ονοις ηµων και γε αρτος και οινος υπαρχει µοι και τη δουλη σου και τω παιδαριω τοις δουλοις σου ουκ εστιν υστερηµα παντος πρ
αγµατος
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20

και ειπεν ο ανηρ ο πρεσβυτης ειρηνη σοι πλην παν το υστερηµα σου επ' εµε πλην εν τη πλατεια µη καταλυσης

21

και εισηγαγεν αυτον εις την οικιαν αυτου και παρεβαλεν τοις υποζυγιοις αυτου και ενιψαντο τους ποδας αυτων και εφαγον και επιον

22

αυτων δε αγαθυνθεντων τη καρδια αυτων και ιδου οι ανδρες της πολεως υιοι παρανοµων περιεκυκλωσαν την οικιαν και εκρουσαν την θυραν και ειπαν προς τον ανδρα τον κ
υριον της οικιας τον πρεσβυτην λεγοντες εξαγαγε τον ανδρα τον εισελθοντα εις την οικιαν σου ινα γνωµεν αυτον

23

και εξηλθεν προς αυτους ο ανηρ ο κυριος της οικιας και ειπεν προς αυτους µηδαµως αδελφοι µη πονηρευσησθε δη µετα το εισεληλυθεναι τον ανδρα τουτον εις την οικιαν µο
υ µη ποιησητε την αφροσυνην ταυτην

24

ιδου η θυγατηρ µου η παρθενος και η παλλακη αυτου εξαξω δη αυτας και ταπεινωσατε αυτας και ποιησατε αυταις το αγαθον εν οφθαλµοις υµων και τω ανδρι τουτω µη ποι
ησητε το ρηµα της αφροσυνης ταυτης

25

και ουκ ηθελησαν οι ανδρες ακουσαι αυτου και επελαβετο ο ανηρ της παλλακης αυτου και εξηγαγεν αυτην προς αυτους εξω και εγνωσαν αυτην και ενεπαιξαν αυτη ολην την
νυκτα εως το πρωι και εξαπεστειλαν αυτην αµα τω αναβαινειν τον ορθρον

26

και ηλθεν η γυνη το προς πρωι και επεσεν παρα την θυραν του πυλωνος του οικου του ανδρος ου ην ο κυριος αυτης εκει εως ου διεφαυσεν

27

και ανεστη ο κυριος αυτης το πρωι και ηνοιξεν τας θυρας του οικου και εξηλθεν του απελθειν την οδον αυτου και ιδου η γυνη η παλλακη αυτου πεπτωκυια παρα την θυραν
και αι χειρες αυτης επι το προθυρον

28

και ειπεν προς αυτην αναστηθι και απελθωµεν και ουκ απεκριθη αυτω αλλα τεθνηκει και ανελαβεν αυτην επι το υποζυγιον και ανεστη ο ανηρ και απηλθεν εις τον τοπον αυτ
ου

29

και εισηλθεν εις τον οικον αυτου και ελαβεν την µαχαιραν και επελαβετο της παλλακης αυτου και εµελισεν αυτην κατα τα οστα αυτης εις δωδεκα µεριδας και εξαπεστειλεν
αυτας εις πασας τας φυλας ισραηλ

30

και εγενετο πας ο ορων ελεγεν ουτε εγενηθη ουτε ωφθη ουτως απο της ηµερας αναβασεως υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εως της ηµερας ταυτης και ενετειλατο τοις ανδρασιν οις
εξαπεστειλεν λεγων ταδε ερειτε προς παντα ανδρα ισραηλ ει γεγονεν κατα το ρηµα τουτο απο της ηµερας αναβασεως υιων ισραηλ εξ αιγυπτου εως της ηµερας ταυτης θεσθε
δη εαυτοις βουλην περι αυτης και λαλησατε

1

και εξηλθον παντες οι υιοι ισραηλ και εξεκκλησιασθη πασα η συναγωγη ως ανηρ εις απο δαν και εως βηρσαβεε και γη γαλααδ προς κυριον εις µασσηφα

2

και εστη το κλιµα παντος του λαου πασαι αι φυλαι ισραηλ εν τη εκκλησια του λαου του θεου τετρακοσιαι χιλιαδες ανδρων πεζων σπωµενων ροµφαιαν

3

και ηκουσαν οι υιοι βενιαµιν οτι ανεβησαν οι υιοι ισραηλ προς κυριον εις µασσηφα και ειπαν οι υιοι ισραηλ λαλησατε που εγενετο η κακια αυτη

4

και απεκριθη ο ανηρ ο λευιτης ο ανηρ της γυναικος της πεφονευµενης και ειπεν εις γαβαα της βενιαµιν ηλθον εγω και η παλλακη µου καταλυσαι

5

και ανεστησαν επ' εµε οι ανδρες οι παρα της γαβαα και περιεκυκλωσαν επ' εµε την οικιαν νυκτος και εµε ηθελησαν αποκτειναι και την παλλακην µου εταπεινωσαν και ενεπ
αιξαν αυτη και απεθανεν

6

και επελαβοµην της παλλακης µου και εµελισα αυτην και εξαπεστειλα εν παντι οριω κληρονοµιας ισραηλ οτι εποιησαν αφροσυνην εν τω ισραηλ

7

ιδου παντες υµεις οι υιοι ισραηλ δοτε εαυτοις λογον και βουλην

8

και ανεστη πας ο λαος ως ανηρ εις λεγων ουκ εισελευσοµεθα ανηρ εις το σκηνωµα αυτου και ουκ εκκλινουµεν ανηρ εις τον οικον αυτου

9

και νυν τουτο το ρηµα ο ποιησοµεν τη γαβαα αναβησοµεθα επ' αυτην εν κληρω

10

και ληµψοµεθα δεκα ανδρας τοις εκατον και εκατον τοις χιλιοις και χιλιους τοις µυριοις λαβειν επισιτισµον τω λαω τοις εισπορευοµενοις επιτελεσαι τη γαβαα του βενιαµιν κ
ατα πασαν την αφροσυνην ην εποιησαν εν ισραηλ

11

και συνηχθη πας ανηρ ισραηλ εκ των πολεων ως ανηρ εις ερχοµενοι

12

και εξαπεστειλαν αι φυλαι ισραηλ ανδρας εν παση φυλη βενιαµιν λεγοντες τις η κακια αυτη η γενοµενη εν υµιν

13

και νυν δοτε τους ανδρας τους ασεβεις τους εν γαβαα τους υιους βελιαλ και θανατωσοµεν αυτους και εξαρουµεν κακιαν εξ ισραηλ και ουκ ηθελησαν οι υιοι βενιαµιν εισακου
σαι της φωνης των αδελφων αυτων των υιων ισραηλ

14

και συνηχθησαν οι υιοι βενιαµιν εκ των πολεων αυτων εις γαβαα εξελθειν του πολεµησαι µετα υιων ισραηλ
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15

και επεσκεπησαν οι υιοι βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εκ των πολεων εικοσι και πεντε χιλιαδες ανδρων σπωµενων ροµφαιαν χωρις των κατοικουντων την γαβαα ουτοι επεσκε
πησαν επτακοσιοι ανδρες νεανισκοι εκλεκτοι

16

αµφοτεροδεξιοι παντες ουτοι σφενδονηται βαλλοντες λιθους προς την τριχα και ου διαµαρτανοντες

17

και πας ανηρ ισραηλ επεσκεπησαν χωρις των υιων βενιαµιν τετρακοσιαι χιλιαδες ανδρων σπωµενων ροµφαιαν παντες ουτοι ανδρες πολεµισται

18

και ανεστησαν και ανεβησαν εις βαιθηλ και επηρωτησαν εν τω θεω και ειπαν οι υιοι ισραηλ τις αναβησεται ηµιν αφηγουµενος πολεµησαι µετα βενιαµιν και ειπεν κυριος ιου
δας αναβησεται αφηγουµενος

19

και ανεστησαν οι υιοι ισραηλ και παρενεβαλον επι την γαβαα

20

και εξηλθεν πας ανηρ ισραηλ εις πολεµον µετα βενιαµιν και παρεταξαντο µετ' αυτων εις πολεµον ανηρ ισραηλ προς την γαβαα

21

και εξηλθον οι υιοι βενιαµιν εκ της πολεως και διεφθειραν εν ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη δυο και εικοσι χιλιαδας ανδρων επι την γην

22

και ενισχυσεν ανηρ ισραηλ και προσεθεντο παραταξασθαι πολεµον εν τω τοπω ω παρεταξαντο εκει εν τη ηµερα τη πρωτη

23

και ανεβησαν οι υιοι ισραηλ και εκλαυσαν ενωπιον κυριου εως εσπερας και επηρωτησαν εν κυριω λεγοντες ει προσθω προσεγγισαι εις πολεµον µετα βενιαµιν του αδελφου µ
ου και ειπεν κυριος αναβητε προς αυτον

24

και προσηλθοσαν οι υιοι ισραηλ προς βενιαµιν εν τη ηµερα τη δευτερα

25

και εξηλθεν βενιαµιν εις απαντησιν αυτων εκ της γαβαα εν τη ηµερα τη δευτερα και διεφθειρεν εκ του λαου οκτωκαιδεκα χιλιαδας ανδρων επι την γην παντες ουτοι εσπασµε
νοι ροµφαιαν

26

και ανεβησαν παντες οι υιοι ισραηλ και πας ο λαος και ηλθοσαν εις βαιθηλ και εκλαυσαν εναντι κυριου και ενηστευσαν εν τη ηµερα εκεινη και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σω
τηριου εναντι κυριου

27

και επηρωτησαν οι υιοι ισραηλ εν κυριω και εκει η κιβωτος διαθηκης κυριου εν ταις ηµεραις εκειναις

28

και φινεες υιος ελεαζαρ υιου ααρων παρεστηκως ενωπιον αυτης εν ταις ηµεραις εκειναις λεγων ει προσθω ετι εξελθειν εις πολεµον µετα υιων βενιαµιν του αδελφου µου η κο
πασω και ειπεν κυριος αναβητε οτι αυριον παραδωσω αυτον εν χειρι σου

29

και εθηκαν οι υιοι ισραηλ ενεδρα εν τη γαβαα κυκλω

30

και εταξεν ισραηλ προς τον βενιαµιν εν τη ηµερα τη τριτη και παρεταξαντο προς γαβαα καθως απαξ και απαξ

31

και εξηλθον οι υιοι βενιαµιν εις απαντησιν του λαου και εξειλκυσθησαν εκ της πολεως και ηρξαντο τυπτειν εκ του λαου καθως απαξ και απαξ εν ταις οδοις η εστιν µια αναβα
ινουσα εις βαιθηλ και µια αναβαινουσα εις γαβαα εν τω αγρω ωσει τριακοντα ανδρας εν τω ισραηλ

32

και ειπαν οι υιοι βενιαµιν προσκοπτουσιν ενωπιον ηµων καθως εµπροσθεν και οι υιοι ισραηλ ειπαν φυγωµεν και εκσπασωµεν αυτους εκ της πολεως εις τας οδους

33

και πας ανηρ ισραηλ ανεστη εκ του τοπου αυτου και παρεταξαντο εν βααλθαµαρ και το ενεδρον ισραηλ επαλαιεν εκ του τοπου αυτου απο δυσµων της γαβαα

34

και παρεγενοντο εξ εναντιας της γαβαα δεκα χιλιαδες ανδρων εκλεκτων εκ παντος ισραηλ και ο πολεµος εβαρυνθη και αυτοι ουκ εγνωσαν οτι αφηπται αυτων η κακια

35

και ετροπωσεν κυριος τον βενιαµιν κατα προσωπον ισραηλ και διεφθειραν οι υιοι ισραηλ εν τω βενιαµιν εν τη ηµερα εκεινη εικοσι και πεντε χιλιαδας και εκατον ανδρας παν
τες ουτοι σπωµενοι ροµφαιαν

36

και ειδεν βενιαµιν οτι τετροπωται και εδωκεν ανηρ ισραηλ τω βενιαµιν τοπον οτι ηλπισαν επι το ενεδρον ο εταξαν προς την γαβαα

37

και το ενεδρον ωρµησεν και εξεχυθησαν προς την γαβαα και επορευθη το ενεδρον και επαταξαν ολην την πολιν εν στοµατι ροµφαιας

38

και η συνταγη ην ανδρι ισραηλ προς το ενεδρον του ανενεγκαι αυτους πυρσον του καπνου της πολεως

39

και ανεστρεψαν ανηρ ισραηλ εν τω πολεµω και βενιαµιν ηρκται του τυπτειν τραυµατιας εν τω ανδρι ισραηλ ωσει τριακοντα ανδρας οτι ειπαν πλην τροπουµενος τροπουται ε
ναντιον ηµων καθως ο πολεµος ο εµπροσθεν

40

και ο πυρσος ηρξατο αναβαινειν εκ της πολεως στυλος καπνου και επεβλεψεν βενιαµιν οπισω αυτου και ιδου ανεβη συντελεια της πολεως εις τον ουρανον

41

και ανηρ ισραηλ απεστρεψεν και εσπευσεν ανηρ βενιαµιν και ειδεν οτι ηπται αυτου η κακια
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42

και εκλιναν ενωπιον ανδρος ισραηλ εις την οδον της ερηµου και ο πολεµος κατεφθασεν αυτον και οι απο των πολεων διεφθειραν αυτον εν µεσω αυτων

43

και εκοψαν τον βενιαµιν καταπαυσαι αυτον καταπαυσιν και κατεπατησαν αυτον εως εξ εναντιας της γαβαα απο ανατολων ηλιου

44

και επεσαν εκ του βενιαµιν οκτωκαιδεκα χιλιαδες ανδρων συν πασιν τουτοις ανδρες δυνατοι

45

και εξεκλιναν και εφυγον εις την ερηµον προς την πετραν την ρεµµων και εκαλαµησαντο εν ταις οδοις πεντε χιλιαδας ανδρων και προσεκολληθησαν οπισω αυτου εως γαδαα
µ και επαταξαν εξ αυτων δισχιλιους ανδρας

46

και εγενοντο παντες οι πεπτωκοτες εν τω βενιαµιν εικοσι και πεντε χιλιαδες ανδρων σπωµενων ροµφαιαν εν τη ηµερα εκεινη συν πασι τουτοις ανδρες δυνατοι

47

και εξεκλιναν και εφυγον εις την ερηµον προς την πετραν την ρεµµων εξακοσιοι ανδρες και εκαθισαν εν τη πετρα ρεµµων τετραµηνον

48

και ανηρ ισραηλ απεκλεισεν τους υιους βενιαµιν και επαταξαν αυτους εν στοµατι ροµφαιας απο πολεως εξης εως κτηνους εως παντος του ευρεθεντος εις πασας τας πολεις κα
ι τας πολεις τας ευρεθεισας εξαπεστειλαν εν πυρι

1

και ανηρ ισραηλ ωµοσεν εν µασσηφα λεγων ανηρ εξ ηµων ου δωσει την θυγατερα αυτου τω βενιαµιν εις γυναικα

2

και παρεγενοντο πας ο λαος εις µασσηφα και βαιθηλ και εκαθισαν εκει εως εσπερας ενωπιον του θεου και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν κλαυθµον µεγαν

3

και ειπαν ινα τι κυριε ο θεος ισραηλ εγενηθη αυτη εν τω ισραηλ του επισκεπηναι σηµερον εν τω ισραηλ φυλην µιαν

4

και εγενετο εν τη επαυριον και ωρθρισεν ο λαος και ωκοδοµησαν εκει θυσιαστηριον και ανηνεγκαν ολοκαυτωµατα σωτηριου

5

και ειπαν οι υιοι ισραηλ τις ο µη αναβας εν τη εκκλησια εκ πασων φυλων ισραηλ προς κυριον οτι ορκος µεγας ην τω µη αναβαντι προς κυριον εις µασσηφα λεγοντες θανατω
αποθανειται

6

και παρεκληθησαν οι υιοι ισραηλ περι βενιαµιν του αδελφου αυτων και ειπαν αφηρηται σηµερον φυλη µια εξ ισραηλ

7

τι ποιησωµεν αυτοις τοις υπολειφθεισιν εις γυναικας και ηµεις ωµοσαµεν εν κυριω του µη δουναι αυτοις απο των θυγατερων ηµων εις γυναικας

8

και ειπαν τις µια των φυλων ισραηλ ητις ουκ ανεβη προς κυριον εις µασσηφα και ιδου ουκ ηλθεν ανηρ εις την παρεµβολην απο ιαβις γαλααδ εις την εκκλησιαν

9

και επεσκεπη ο λαος και ιδου ουκ εστιν εκει ανηρ απο των κατοικουντων ιαβις γαλααδ

10

και απεστειλαν εκει η συναγωγη δωδεκα χιλιαδας ανδρων απο των υιων της δυναµεως και ενετειλαντο αυτοις λεγοντες πορευθητε και παταξατε παντας τους κατοικουντας ι
αβις γαλααδ εν στοµατι ροµφαιας και τας γυναικας και τον λαον

11

και ουτος ο λογος ον ποιησετε παν αρσενικον και πασαν γυναικα γινωσκουσαν κοιτην αρσενος αναθεµατιειτε

12

και ευρον απο των κατοικουντων ιαβις γαλααδ τετρακοσιας νεανιδας παρθενους αι ουκ εγνωσαν ανδρα εις κοιτην αρσενος και ηγον αυτας εις την παρεµβολην εις σηλω η εσ
τιν εν γη χανααν

13

και απεστειλεν πασα η συναγωγη και ελαλησαν προς βενιαµιν τον εν τη πετρα ρεµµων και εκαλεσαν αυτους εις ειρηνην

14

και απεστρεψεν βενιαµιν προς τους υιους ισραηλ εν τω καιρω εκεινω και εδωκαν αυτοις τας γυναικας αιτινες ησαν εκ των γυναικων ιαβις γαλααδ και ηρεσεν αυτοις ουτως

15

και ο λαος παρεκληθη τω βενιαµιν οτι εποιησεν κυριος διακοπην εν ταις φυλαις ισραηλ

16

και ειπαν οι πρεσβυτεροι της συναγωγης τι ποιησωµεν τοις επιλοιποις εις γυναικας οτι ηφανισται εκ του βενιαµιν γυνη

17

και ειπαν κληρονοµια διασεσωσµενη τω βενιαµιν και ου µη εξαλειφθη φυλη εξ ισραηλ

18

και ηµεις ου δυνησοµεθα δουναι αυτοις γυναικας απο των θυγατερων ηµων οτι ωµοσαµεν οι υιοι ισραηλ λεγοντες επικαταρατος ο διδους γυναικα τω βενιαµιν

19

και ειπαν εορτη τω κυριω εν σηλω αφ' ηµερων εις ηµερας η εστιν απο βορρα της βαιθηλ κατ' ανατολας ηλιου εν τη οδω τη αναβαινουση εκ βαιθηλ εις σικιµα και απο νοτου
του λιβανου της λεβωνα

20

και ενετειλαντο τοις υιοις βενιαµιν λεγοντες διελθατε και ενεδρευσατε εν τοις αµπελωσιν

21

και οψεσθε και ιδου ως αν εξελθωσιν αι θυγατερες των κατοικουντων σηλω εν σηλω χορευσαι εν χοροις και εξελευσεσθε απο των αµπελωνων και αρπασετε ανηρ εαυτω γυν
αικα απο των θυγατερων σηλω και απελευσεσθε εις γην βενιαµιν
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22

και εσται οταν ελθωσιν οι πατερες αυτων η οι αδελφοι αυτων κρινεσθαι προς υµας και ερουµεν προς αυτους ελεησατε αυτους οτι ουκ ελαβον ανηρ γυναικα αυτου εν τω πολε
µω ου γαρ υµεις δεδωκατε αυτοις κατα τον καιρον επληµµελησατε

23

και εποιησαν ουτως οι υιοι βενιαµιν και ελαβον γυναικας κατα τον αριθµον αυτων απο των χορευουσων ας διηρπασαν και απηλθον και απεστρεψαν επι την κληρονοµιαν αυτ
ων και ωκοδοµησαν εαυτοις πολεις και κατωκησαν εν αυταις

24

και περιεπατησαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ εν τω καιρω εκεινω ανηρ εις την φυλην αυτου και εις την συγγενειαν αυτου και απηλθον εκειθεν ανηρ εις την κληρονοµιαν αυτου

25

εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην βασιλευς εν ισραηλ ανηρ εκαστος το ευθες εν οφθαλµοις αυτου εποιει .

1

και εγενετο εν τω κρινειν τους κριτας και εγενετο λιµος εν τη γη και επορευθη ανηρ απο βαιθλεεµ της ιουδα του παροικησαι εν αγρω µωαβ αυτος και η γυνη αυτου και οι υι
οι αυτου

2

και ονοµα τω ανδρι αβιµελεχ και ονοµα τη γυναικι αυτου νωεµιν και ονοµα τοις δυσιν υιοις αυτου µααλων και χελαιων εφραθαιοι εκ βαιθλεεµ της ιουδα και ηλθοσαν εις αγρ
ον µωαβ και ησαν εκει

3

και απεθανεν αβιµελεχ ο ανηρ της νωεµιν και κατελειφθη αυτη και οι δυο υιοι αυτης

4

και ελαβοσαν εαυτοις γυναικας µωαβιτιδας ονοµα τη µια ορφα και ονοµα τη δευτερα ρουθ και κατωκησαν εκει ως δεκα ετη

5

και απεθανον και γε αµφοτεροι µααλων και χελαιων και κατελειφθη η γυνη απο του ανδρος αυτης και απο των δυο υιων αυτης

6

και ανεστη αυτη και αι δυο νυµφαι αυτης και απεστρεψαν εξ αγρου µωαβ οτι ηκουσαν εν αγρω µωαβ οτι επεσκεπται κυριος τον λαον αυτου δουναι αυτοις αρτους

7

και εξηλθεν εκ του τοπου ου ην εκει και αι δυο νυµφαι αυτης µετ' αυτης και επορευοντο εν τη οδω του επιστρεψαι εις την γην ιουδα

8

και ειπεν νωεµιν ταις νυµφαις αυτης πορευεσθε δη αποστραφητε εκαστη εις οικον µητρος αυτης ποιησαι κυριος µεθ' υµων ελεος καθως εποιησατε µετα των τεθνηκοτων και
µετ' εµου

9

δωη κυριος υµιν και ευροιτε αναπαυσιν εκαστη εν οικω ανδρος αυτης και κατεφιλησεν αυτας και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν

10

και ειπαν αυτη µετα σου επιστρεφοµεν εις τον λαον σου

11

και ειπεν νωεµιν επιστραφητε δη θυγατερες µου και ινα τι πορευεσθε µετ' εµου µη ετι µοι υιοι εν τη κοιλια µου και εσονται υµιν εις ανδρας

12

επιστραφητε δη θυγατερες µου διοτι γεγηρακα του µη ειναι ανδρι οτι ειπα οτι εστιν µοι υποστασις του γενηθηναι µε ανδρι και τεξοµαι υιους

13

µη αυτους προσδεξεσθε εως ου αδρυνθωσιν η αυτοις κατασχεθησεσθε του µη γενεσθαι ανδρι µη δη θυγατερες µου οτι επικρανθη µοι υπερ υµας οτι εξηλθεν εν εµοι χειρ κυρι
ου

14

και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν ετι και κατεφιλησεν ορφα την πενθεραν αυτης και επεστρεψεν εις τον λαον αυτης ρουθ δε ηκολουθησεν αυτη

15

και ειπεν νωεµιν προς ρουθ ιδου ανεστρεψεν η συννυµφος σου προς λαον αυτης και προς τους θεους αυτης επιστραφητι δη και συ οπισω της συννυµφου σου

16

ειπεν δε ρουθ µη απαντησαι εµοι του καταλιπειν σε η αποστρεψαι οπισθεν σου οτι συ οπου εαν πορευθης πορευσοµαι και ου εαν αυλισθης αυλισθησοµαι ο λαος σου λαος µου
και ο θεος σου θεος µου

17

και ου εαν αποθανης αποθανουµαι κακει ταφησοµαι ταδε ποιησαι µοι κυριος και ταδε προσθειη οτι θανατος διαστελει ανα µεσον εµου και σου

18

ιδουσα δε νωεµιν οτι κραταιουται αυτη του πορευεσθαι µετ' αυτης εκοπασεν του λαλησαι προς αυτην ετι

19

επορευθησαν δε αµφοτεραι εως του παραγενεσθαι αυτας εις βαιθλεεµ και ηχησεν πασα η πολις επ' αυταις και ειπον αυτη εστιν νωεµιν

20

και ειπεν προς αυτας µη δη καλειτε µε νωεµιν καλεσατε µε πικραν οτι επικρανθη εν εµοι ο ικανος σφοδρα

21

εγω πληρης επορευθην και κενην απεστρεψεν µε ο κυριος και ινα τι καλειτε µε νωεµιν και κυριος εταπεινωσεν µε και ο ικανος εκακωσεν µε

22

και επεστρεψεν νωεµιν και ρουθ η µωαβιτις η νυµφη αυτης επιστρεφουσα εξ αγρου µωαβ αυται δε παρεγενηθησαν εις βαιθλεεµ εν αρχη θερισµου κριθων

1

και τη νωεµιν ανηρ γνωριµος τω ανδρι αυτης ο δε ανηρ δυνατος ισχυι εκ της συγγενειας αβιµελεχ και ονοµα αυτω βοος

2

και ειπεν ρουθ η µωαβιτις προς νωεµιν πορευθω δη εις αγρον και συναξω εν τοις σταχυσιν κατοπισθεν ου εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοις αυτου ειπεν δε αυτη πορευου θυγατερ

3

και επορευθη και συνελεξεν εν τω αγρω κατοπισθεν των θεριζοντων και περιεπεσεν περιπτωµατι τη µεριδι του αγρου βοος του εκ συγγενειας αβιµελεχ
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4

και ιδου βοος ηλθεν εκ βαιθλεεµ και ειπεν τοις θεριζουσιν κυριος µεθ' υµων και ειπον αυτω ευλογησαι σε κυριος

5

και ειπεν βοος τω παιδαριω αυτου τω εφεστωτι επι τους θεριζοντας τινος η νεανις αυτη

6

και απεκριθη το παιδαριον το εφεστος επι τους θεριζοντας και ειπεν η παις η µωαβιτις εστιν η αποστραφεισα µετα νωεµιν εξ αγρου µωαβ

7

και ειπεν συλλεξω δη και συναξω εν τοις δραγµασιν οπισθεν των θεριζοντων και ηλθεν και εστη απο πρωιθεν και εως εσπερας ου κατεπαυσεν εν τω αγρω µικρον

8

και ειπεν βοος προς ρουθ ουκ ηκουσας θυγατερ µη πορευθης εν αγρω συλλεξαι ετερω και συ ου πορευση εντευθεν ωδε κολληθητι µετα των κορασιων µου

9

οι οφθαλµοι σου εις τον αγρον ου εαν θεριζωσιν και πορευση κατοπισθεν αυτων ιδου ενετειλαµην τοις παιδαριοις του µη αψασθαι σου και ο τι διψησεις και πορευθηση εις τα
σκευη και πιεσαι οθεν αν υδρευωνται τα παιδαρια

10

και επεσεν επι προσωπον αυτης και προσεκυνησεν επι την γην και ειπεν προς αυτον τι οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοις σου του επιγνωναι µε και εγω ειµι ξενη

11

και απεκριθη βοος και ειπεν αυτη απαγγελια απηγγελη µοι οσα πεποιηκας µετα της πενθερας σου µετα το αποθανειν τον ανδρα σου και πως κατελιπες τον πατερα σου και τη
ν µητερα σου και την γην γενεσεως σου και επορευθης προς λαον ον ουκ ηδεις εχθες και τριτης

12

αποτεισαι κυριος την εργασιαν σου και γενοιτο ο µισθος σου πληρης παρα κυριου θεου ισραηλ προς ον ηλθες πεποιθεναι υπο τας πτερυγας αυτου

13

η δε ειπεν ευροιµι χαριν εν οφθαλµοις σου κυριε οτι παρεκαλεσας µε και οτι ελαλησας επι καρδιαν της δουλης σου και ιδου εγω εσοµαι ως µια των παιδισκων σου

14

και ειπεν αυτη βοος ηδη ωρα του φαγειν προσελθε ωδε και φαγεσαι των αρτων και βαψεις τον ψωµον σου εν τω οξει και εκαθισεν ρουθ εκ πλαγιων των θεριζοντων και εβου
νισεν αυτη βοος αλφιτον και εφαγεν και ενεπλησθη και κατελιπεν

15

και ανεστη του συλλεγειν και ενετειλατο βοος τοις παιδαριοις αυτου λεγων και γε ανα µεσον των δραγµατων συλλεγετω και µη καταισχυνητε αυτην

16

και βασταζοντες βασταξατε αυτη και γε παραβαλλοντες παραβαλειτε αυτη εκ των βεβουνισµενων και αφετε και συλλεξει και ουκ επιτιµησετε αυτη

17

και συνελεξεν εν τω αγρω εως εσπερας και ερραβδισεν α συνελεξεν και εγενηθη ως οιφι κριθων

18

και ηρεν και εισηλθεν εις την πολιν και ειδεν η πενθερα αυτης α συνελεξεν και εξενεγκασα ρουθ εδωκεν αυτη α κατελιπεν εξ ων ενεπλησθη

19

και ειπεν αυτη η πενθερα αυτης που συνελεξας σηµερον και που εποιησας ειη ο επιγνους σε ευλογηµενος και απηγγειλεν ρουθ τη πενθερα αυτης που εποιησεν και ειπεν το ον
οµα του ανδρος µεθ' ου εποιησα σηµερον βοος

20

και ειπεν νωεµιν τη νυµφη αυτης ευλογητος εστιν τω κυριω οτι ουκ εγκατελιπεν το ελεος αυτου µετα των ζωντων και µετα των τεθνηκοτων και ειπεν αυτη νωεµιν εγγιζει ηµ
ιν ο ανηρ εκ των αγχιστευοντων ηµας εστιν

21

και ειπεν ρουθ προς την πενθεραν αυτης και γε οτι ειπεν προς µε µετα των παιδαριων µου προσκολληθητι εως αν τελεσωσιν ολον τον αµητον ος υπαρχει µοι

22

και ειπεν νωεµιν προς ρουθ την νυµφην αυτης αγαθον θυγατερ οτι επορευθης µετα των κορασιων αυτου και ουκ απαντησονται σοι εν αγρω ετερω

23

και προσεκολληθη ρουθ τοις κορασιοις βοος συλλεγειν εως ου συνετελεσεν τον θερισµον των κριθων και των πυρων και εκαθισεν µετα της πενθερας αυτης

1

ειπεν δε αυτη νωεµιν η πενθερα αυτης θυγατερ ου µη ζητησω σοι αναπαυσιν ινα ευ γενηται σοι

2

και νυν ουχι βοος γνωριµος ηµων ου ης µετα των κορασιων αυτου ιδου αυτος λικµα τον αλωνα των κριθων ταυτη τη νυκτι

3

συ δε λουση και αλειψη και περιθησεις τον ιµατισµον σου επι σεαυτη και αναβηση επι τον αλω µη γνωρισθης τω ανδρι εως ου συντελεσαι αυτον πιειν και φαγειν

4

και εσται εν τω κοιµηθηναι αυτον και γνωση τον τοπον οπου κοιµαται εκει και ελευση και αποκαλυψεις τα προς ποδων αυτου και κοιµηθηση και αυτος απαγγελει σοι α ποιη
σεις

5

ειπεν δε ρουθ προς αυτην παντα οσα εαν ειπης ποιησω

6

και κατεβη εις τον αλω και εποιησεν κατα παντα οσα ενετειλατο αυτη η πενθερα αυτης

7

και εφαγεν βοος και ηγαθυνθη η καρδια αυτου και ηλθεν κοιµηθηναι εν µεριδι της στοιβης η δε ηλθεν κρυφη και απεκαλυψεν τα προς ποδων αυτου

8

εγενετο δε εν τω µεσονυκτιω και εξεστη ο ανηρ και εταραχθη και ιδου γυνη κοιµαται προς ποδων αυτου

9

ειπεν δε τις ει συ η δε ειπεν εγω ειµι ρουθ η δουλη σου και περιβαλεις το πτερυγιον σου επι την δουλην σου οτι αγχιστευς ει συ
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10

και ειπεν βοος ευλογηµενη συ τω κυριω θεω θυγατερ οτι ηγαθυνας το ελεος σου το εσχατον υπερ το πρωτον το µη πορευθηναι σε οπισω νεανιων ειτοι πτωχος ειτοι πλουσιος

11

και νυν θυγατερ µη φοβου παντα οσα εαν ειπης ποιησω σοι οιδεν γαρ πασα φυλη λαου µου οτι γυνη δυναµεως ει συ

12

και οτι αληθως αγχιστευς εγω ειµι και γε εστιν αγχιστευς εγγιων υπερ εµε

13

αυλισθητι την νυκτα και εσται το πρωι εαν αγχιστευση σε αγαθον αγχιστευετω εαν δε µη βουληται αγχιστευσαι σε αγχιστευσω σε εγω ζη κυριος κοιµηθητι εως πρωι

14

και εκοιµηθη προς ποδων αυτου εως πρωι η δε ανεστη προ του επιγνωναι ανδρα τον πλησιον αυτου και ειπεν βοος µη γνωσθητω οτι ηλθεν γυνη εις τον αλωνα

15

και ειπεν αυτη φερε το περιζωµα το επανω σου και εκρατησεν αυτο και εµετρησεν εξ κριθων και επεθηκεν επ' αυτην και εισηλθεν εις την πολιν

16

και ρουθ εισηλθεν προς την πενθεραν αυτης η δε ειπεν τις ει θυγατερ και ειπεν αυτη παντα οσα εποιησεν αυτη ο ανηρ

17

και ειπεν αυτη τα εξ των κριθων ταυτα εδωκεν µοι οτι ειπεν προς µε µη εισελθης κενη προς την πενθεραν σου

18

η δε ειπεν καθου θυγατερ εως του επιγνωναι σε πως ου πεσειται ρηµα ου γαρ µη ησυχαση ο ανηρ εως αν τελεση το ρηµα σηµερον

1

και βοος ανεβη επι την πυλην και εκαθισεν εκει και ιδου ο αγχιστευτης παρεπορευετο ον ειπεν βοος και ειπεν προς αυτον βοος εκκλινας καθισον ωδε κρυφιε και εξεκλινεν κα
ι εκαθισεν

2

και ελαβεν βοος δεκα ανδρας απο των πρεσβυτερων της πολεως και ειπεν καθισατε ωδε και εκαθισαν

3

και ειπεν βοος τω αγχιστει την µεριδα του αγρου η εστιν του αδελφου ηµων του αβιµελεχ η δεδοται νωεµιν τη επιστρεφουση εξ αγρου µωαβ

4

καγω ειπα αποκαλυψω το ους σου λεγων κτησαι εναντιον των καθηµενων και εναντιον των πρεσβυτερων του λαου µου ει αγχιστευεις αγχιστευε ει δε µη αγχιστευεις αναγγει
λον µοι και γνωσοµαι οτι ουκ εστιν παρεξ σου του αγχιστευσαι καγω ειµι µετα σε ο δε ειπεν εγω ειµι αγχιστευσω

5

και ειπεν βοος εν ηµερα του κτησασθαι σε τον αγρον εκ χειρος νωεµιν και παρα ρουθ της µωαβιτιδος γυναικος του τεθνηκοτος και αυτην κτησασθαι σε δει ωστε αναστησαι
το ονοµα του τεθνηκοτος επι της κληρονοµιας αυτου

6

και ειπεν ο αγχιστευς ου δυνησοµαι αγχιστευσαι εµαυτω µηποτε διαφθειρω την κληρονοµιαν µου αγχιστευσον σεαυτω την αγχιστειαν µου οτι ου δυνησοµαι αγχιστευσαι

7

και τουτο το δικαιωµα εµπροσθεν εν τω ισραηλ επι την αγχιστειαν και επι το ανταλλαγµα του στησαι παν λογον και υπελυετο ο ανηρ το υποδηµα αυτου και εδιδου τω πλησι
ον αυτου τω αγχιστευοντι την αγχιστειαν αυτου και τουτο ην µαρτυριον εν ισραηλ

8

και ειπεν ο αγχιστευς τω βοος κτησαι σεαυτω την αγχιστειαν µου και υπελυσατο το υποδηµα αυτου και εδωκεν αυτω

9

και ειπεν βοος τοις πρεσβυτεροις και παντι τω λαω µαρτυρες υµεις σηµερον οτι κεκτηµαι παντα τα του αβιµελεχ και παντα οσα υπαρχει τω χελαιων και τω µααλων εκ χειρο
ς νωεµιν

10

και γε ρουθ την µωαβιτιν την γυναικα µααλων κεκτηµαι εµαυτω εις γυναικα του αναστησαι το ονοµα του τεθνηκοτος επι της κληρονοµιας αυτου και ουκ εξολεθρευθησεται
το ονοµα του τεθνηκοτος εκ των αδελφων αυτου και εκ της φυλης λαου αυτου µαρτυρες υµεις σηµερον

11

και ειποσαν πας ο λαος οι εν τη πυλη µαρτυρες και οι πρεσβυτεροι ειποσαν δωη κυριος την γυναικα σου την εισπορευοµενην εις τον οικον σου ως ραχηλ και ως λειαν αι ωκο
δοµησαν αµφοτεραι τον οικον ισραηλ και εποιησαν δυναµιν εν εφραθα και εσται ονοµα εν βαιθλεεµ

12

και γενοιτο ο οικος σου ως ο οικος φαρες ον ετεκεν θαµαρ τω ιουδα εκ του σπερµατος ου δωσει κυριος σοι εκ της παιδισκης ταυτης

13

και ελαβεν βοος την ρουθ και εγενηθη αυτω εις γυναικα και εισηλθεν προς αυτην και εδωκεν αυτη κυριος κυησιν και ετεκεν υιον

14

και ειπαν αι γυναικες προς νωεµιν ευλογητος κυριος ος ου κατελυσε σοι σηµερον τον αγχιστεα και καλεσαι το ονοµα σου εν ισραηλ

15

και εσται σοι εις επιστρεφοντα ψυχην και του διαθρεψαι την πολιαν σου οτι η νυµφη σου η αγαπησασα σε ετεκεν αυτον η εστιν αγαθη σοι υπερ επτα υιους

16

και ελαβεν νωεµιν το παιδιον και εθηκεν εις τον κολπον αυτης και εγενηθη αυτω εις τιθηνον

17

και εκαλεσαν αυτου αι γειτονες ονοµα λεγουσαι ετεχθη υιος τη νωεµιν και εκαλεσαν το ονοµα αυτου ωβηδ ουτος πατηρ ιεσσαι πατρος δαυιδ

18

και αυται αι γενεσεις φαρες φαρες εγεννησεν τον εσρων

19

εσρων δε εγεννησεν τον αρραν και αρραν εγεννησεν τον αµιναδαβ

20

και αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων και ναασσων εγεννησεν τον σαλµαν
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21

και σαλµαν εγεννησεν τον βοος και βοος εγεννησεν τον ωβηδ

22

και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι και ιεσσαι εγεννησεν τον δαυιδ .

1

ανθρωπος ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορους εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιος ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ

2

και τουτω δυο γυναικες ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα φεννανα και ην τη φεννανα παιδια και τη αννα ουκ ην παιδιον

3

και ανεβαινεν ο ανθρωπος εξ ηµερων εις ηµερας εκ πολεως αυτου εξ αρµαθαιµ προσκυνειν και θυειν τω κυριω θεω σαβαωθ εις σηλω και εκει ηλι και οι δυο υιοι αυτου οφνι
και φινεες ιερεις του κυριου

4

και εγενηθη ηµερα και εθυσεν ελκανα και εδωκεν τη φεννανα γυναικι αυτου και τοις υιοις αυτης και ταις θυγατρασιν αυτης µεριδας

5

και τη αννα εδωκεν µεριδα µιαν οτι ουκ ην αυτη παιδιον πλην οτι την ανναν ηγαπα ελκανα υπερ ταυτην και κυριος απεκλεισεν τα περι την µητραν αυτης

6

οτι ουκ εδωκεν αυτη κυριος παιδιον κατα την θλιψιν αυτης και κατα την αθυµιαν της θλιψεως αυτης και ηθυµει δια τουτο οτι συνεκλεισεν κυριος τα περι την µητραν αυτης
του µη δουναι αυτη παιδιον

7

ουτως εποιει ενιαυτον κατ' ενιαυτον εν τω αναβαινειν αυτην εις οικον κυριου και ηθυµει και εκλαιεν και ουκ ησθιεν

8

και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτης αννα και ειπεν αυτω ιδου εγω κυριε και ειπεν αυτη τι εστιν σοι οτι κλαιεις και ινα τι ουκ εσθιεις και ινα τι τυπτει σε η καρδια σου ουκ α
γαθος εγω σοι υπερ δεκα τεκνα

9

και ανεστη αννα µετα το φαγειν αυτους εν σηλω και κατεστη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευς εκαθητο επι του διφρου επι των φλιων ναου κυριου

10

και αυτη κατωδυνος ψυχη και προσηυξατο προς κυριον και κλαιουσα εκλαυσεν

11

και ηυξατο ευχην κυριω λεγουσα αδωναι κυριε ελωαι σαβαωθ εαν επιβλεπων επιβλεψης επι την ταπεινωσιν της δουλης σου και µνησθης µου και δως τη δουλη σου σπερµα
ανδρων και δωσω αυτον ενωπιον σου δοτον εως ηµερας θανατου αυτου και οινον και µεθυσµα ου πιεται και σιδηρος ουκ αναβησεται επι την κεφαλην αυτου

12

και εγενηθη οτε επληθυνεν προσευχοµενη ενωπιον κυριου και ηλι ο ιερευς εφυλαξεν το στοµα αυτης

13

και αυτη ελαλει εν τη καρδια αυτης και τα χειλη αυτης εκινειτο και φωνη αυτης ουκ ηκουετο και ελογισατο αυτην ηλι εις µεθυουσαν

14

και ειπεν αυτη το παιδαριον ηλι εως ποτε µεθυσθηση περιελου τον οινον σου και πορευου εκ προσωπου κυριου

15

και απεκριθη αννα και ειπεν ουχι κυριε γυνη η σκληρα ηµερα εγω ειµι και οινον και µεθυσµα ου πεπωκα και εκχεω την ψυχην µου ενωπιον κυριου

16

µη δως την δουλην σου εις θυγατερα λοιµην οτι εκ πληθους αδολεσχιας µου εκτετακα εως νυν

17

και απεκριθη ηλι και ειπεν αυτη πορευου εις ειρηνην ο θεος ισραηλ δωη σοι παν αιτηµα σου ο ητησω παρ' αυτου

18

και ειπεν ευρεν η δουλη σου χαριν εν οφθαλµοις σου και επορευθη η γυνη εις την οδον αυτης και εισηλθεν εις το καταλυµα αυτης και εφαγεν µετα του ανδρος αυτης και επιε
ν και το προσωπον αυτης ου συνεπεσεν ετι

19

και ορθριζουσιν το πρωι και προσκυνουσιν τω κυριω και πορευονται την οδον αυτων και εισηλθεν ελκανα εις τον οικον αυτου αρµαθαιµ και εγνω την ανναν γυναικα αυτου
και εµνησθη αυτης κυριος

20

και συνελαβεν και εγενηθη τω καιρω των ηµερων και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαµουηλ και ειπεν οτι παρα κυριου θεου σαβαωθ ητησαµην αυτον

21

και ανεβη ο ανθρωπος ελκανα και πας ο οικος αυτου θυσαι εν σηλωµ την θυσιαν των ηµερων και τας ευχας αυτου και πασας τας δεκατας της γης αυτου

22

και αννα ουκ ανεβη µετ' αυτου οτι ειπεν τω ανδρι αυτης εως του αναβηναι το παιδαριον εαν απογαλακτισω αυτο και οφθησεται τω προσωπω κυριου και καθησεται εκει εως
αιωνος

23

και ειπεν αυτη ελκανα ο ανηρ αυτης ποιει το αγαθον εν οφθαλµοις σου καθου εως αν απογαλακτισης αυτο αλλα στησαι κυριος το εξελθον εκ του στοµατος σου και εκαθισεν
η γυνη και εθηλασεν τον υιον αυτης εως αν απογαλακτιση αυτον

24

και ανεβη µετ' αυτου εις σηλωµ εν µοσχω τριετιζοντι και αρτοις και οιφι σεµιδαλεως και νεβελ οινου και εισηλθεν εις οικον κυριου εν σηλωµ και το παιδαριον µετ' αυτων

25

και προσηγαγον ενωπιον κυριου και εσφαξεν ο πατηρ αυτου την θυσιαν ην εποιει εξ ηµερων εις ηµερας τω κυριω και προσηγαγεν το παιδαριον και εσφαξεν τον µοσχον και π
ροσηγαγεν αννα η µητηρ του παιδαριου προς ηλι
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26

και ειπεν εν εµοι κυριε ζη η ψυχη σου εγω η γυνη η καταστασα ενωπιον σου εν τω προσευξασθαι προς κυριον

27

υπερ του παιδαριου τουτου προσηυξαµην και εδωκεν µοι κυριος το αιτηµα µου ο ητησαµην παρ' αυτου

28

καγω κιχρω αυτον τω κυριω πασας τας ηµερας ας ζη αυτος χρησιν τω κυριω

1

και ειπεν εστερεωθη η καρδια µου εν κυριω υψωθη κερας µου εν θεω µου επλατυνθη επι εχθρους το στοµα µου ευφρανθην εν σωτηρια σου

2

οτι ουκ εστιν αγιος ως κυριος και ουκ εστιν δικαιος ως ο θεος ηµων ουκ εστιν αγιος πλην σου

3

µη καυχασθε και µη λαλειτε υψηλα µη εξελθατω µεγαλορρηµοσυνη εκ του στοµατος υµων οτι θεος γνωσεων κυριος και θεος ετοιµαζων επιτηδευµατα αυτου

4

τοξον δυνατων ησθενησεν και ασθενουντες περιεζωσαντο δυναµιν

5

πληρεις αρτων ηλαττωθησαν και οι πεινωντες παρηκαν γην οτι στειρα ετεκεν επτα και η πολλη εν τεκνοις ησθενησεν

6

κυριος θανατοι και ζωογονει καταγει εις αδου και αναγει

7

κυριος πτωχιζει και πλουτιζει ταπεινοι και ανυψοι

8

ανιστα απο γης πενητα και απο κοπριας εγειρει πτωχον καθισαι µετα δυναστων λαων και θρονον δοξης κατακληρονοµων αυτοις

9

διδους ευχην τω ευχοµενω και ευλογησεν ετη δικαιου οτι ουκ εν ισχυι δυνατος ανηρ

10

κυριος ασθενη ποιησει αντιδικον αυτου κυριος αγιος µη καυχασθω ο φρονιµος εν τη φρονησει αυτου και µη καυχασθω ο δυνατος εν τη δυναµει αυτου και µη καυχασθω ο πλ
ουσιος εν τω πλουτω αυτου αλλ' η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµενος συνιειν και γινωσκειν τον κυριον και ποιειν κριµα και δικαιοσυνην εν µεσω της γης κυριος ανεβη εις ο
υρανους και εβροντησεν αυτος κρινει ακρα γης και διδωσιν ισχυν τοις βασιλευσιν ηµων και υψωσει κερας χριστου αυτου

11

και κατελιπον αυτον εκει ενωπιον κυριου και απηλθον εις αρµαθαιµ και το παιδαριον ην λειτουργων τω προσωπω κυριου ενωπιον ηλι του ιερεως

12

και οι υιοι ηλι του ιερεως υιοι λοιµοι ουκ ειδοτες τον κυριον

13

και το δικαιωµα του ιερεως παρα του λαου παντος του θυοντος και ηρχετο το παιδαριον του ιερεως ως αν ηψηθη το κρεας και κρεαγρα τριοδους εν τη χειρι αυτου

14

και επαταξεν αυτην εις τον λεβητα τον µεγαν η εις το χαλκιον η εις την κυθραν παν ο εαν ανεβη εν τη κρεαγρα ελαµβανεν εαυτω ο ιερευς κατα ταδε εποιουν παντι ισραηλ τοι
ς ερχοµενοις θυσαι κυριω εν σηλωµ

15

και πριν θυµιαθηναι το στεαρ ηρχετο το παιδαριον του ιερεως και ελεγεν τω ανδρι τω θυοντι δος κρεας οπτησαι τω ιερει και ου µη λαβω παρα σου εφθον εκ του λεβητος

16

και ελεγεν ο ανηρ ο θυων θυµιαθητω πρωτον ως καθηκει το στεαρ και λαβε σεαυτω εκ παντων ων επιθυµει η ψυχη σου και ειπεν ουχι οτι νυν δωσεις και εαν µη ληµψοµαι κ
ραταιως

17

και ην η αµαρτια των παιδαριων ενωπιον κυριου µεγαλη σφοδρα οτι ηθετουν την θυσιαν κυριου

18

και σαµουηλ ην λειτουργων ενωπιον κυριου παιδαριον περιεζωσµενον εφουδ βαρ

19

και διπλοιδα µικραν εποιησεν αυτω η µητηρ αυτου και ανεφερεν αυτω εξ ηµερων εις ηµερας εν τω αναβαινειν αυτην µετα του ανδρος αυτης θυσαι την θυσιαν των ηµερων

20

και ευλογησεν ηλι τον ελκανα και την γυναικα αυτου λεγων αποτεισαι σοι κυριος σπερµα εκ της γυναικος ταυτης αντι του χρεους ου εχρησας τω κυριω και απηλθεν ο ανθρω
πος εις τον τοπον αυτου

21

και επεσκεψατο κυριος την ανναν και ετεκεν ετι τρεις υιους και δυο θυγατερας και εµεγαλυνθη το παιδαριον σαµουηλ ενωπιον κυριου

22

και ηλι πρεσβυτης σφοδρα και ηκουσεν α εποιουν οι υιοι αυτου τοις υιοις ισραηλ

23

και ειπεν αυτοις ινα τι ποιειτε κατα το ρηµα τουτο ο εγω ακουω εκ στοµατος παντος του λαου κυριου

24

µη τεκνα οτι ουκ αγαθη η ακοη ην εγω ακουω µη ποιειτε ουτως οτι ουκ αγαθαι αι ακοαι ας εγω ακουω του µη δουλευειν λαον θεω

25

εαν αµαρτανων αµαρτη ανηρ εις ανδρα και προσευξονται υπερ αυτου προς κυριον και εαν τω κυριω αµαρτη τις προσευξεται υπερ αυτου και ουκ ηκουον της φωνης του πατ
ρος αυτων οτι βουλοµενος εβουλετο κυριος διαφθειραι αυτους

26

και το παιδαριον σαµουηλ επορευετο και εµεγαλυνετο και αγαθον και µετα κυριου και µετα ανθρωπων
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27

και ηλθεν ανθρωπος θεου προς ηλι και ειπεν ταδε λεγει κυριος αποκαλυφθεις απεκαλυφθην προς οικον πατρος σου οντων αυτων εν γη αιγυπτω δουλων τω οικω φαραω

28

και εξελεξαµην τον οικον του πατρος σου εκ παντων των σκηπτρων ισραηλ εµοι ιερατευειν και αναβαινειν επι θυσιαστηριον µου και θυµιαν θυµιαµα και αιρειν εφουδ και εδ
ωκα τω οικω του πατρος σου τα παντα του πυρος υιων ισραηλ εις βρωσιν

29

και ινα τι επεβλεψας επι το θυµιαµα µου και εις την θυσιαν µου αναιδει οφθαλµω και εδοξασας τους υιους σου υπερ εµε ενευλογεισθαι απαρχης πασης θυσιας ισραηλ εµπροσ
θεν µου

30

δια τουτο ταδε ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ ειπα ο οικος σου και ο οικος του πατρος σου διελευσεται ενωπιον µου εως αιωνος και νυν φησιν κυριος µηδαµως εµοι οτι αλλ' η το
υς δοξαζοντας µε δοξασω και ο εξουθενων µε ατιµωθησεται

31

ιδου ηµεραι ερχονται και εξολεθρευσω το σπερµα σου και το σπερµα οικου πατρος σου

32

και ουκ εσται σου πρεσβυτης εν οικω µου πασας τας ηµερας

33

και ανδρα ουκ εξολεθρευσω σοι απο του θυσιαστηριου µου εκλιπειν τους οφθαλµους αυτου και καταρρειν την ψυχην αυτου και πας περισσευων οικου σου πεσουνται εν ροµ
φαια ανδρων

34

και τουτο σοι το σηµειον ο ηξει επι τους δυο υιους σου τουτους οφνι και φινεες εν ηµερα µια αποθανουνται αµφοτεροι

35

και αναστησω εµαυτω ιερεα πιστον ος παντα τα εν τη καρδια µου και τα εν τη ψυχη µου ποιησει και οικοδοµησω αυτω οικον πιστον και διελευσεται ενωπιον χριστου µου π
ασας τας ηµερας

36

και εσται ο περισσευων εν οικω σου ηξει προσκυνειν αυτω οβολου αργυριου λεγων παραρριψον µε επι µιαν των ιερατειων σου φαγειν αρτον

1

και το παιδαριον σαµουηλ ην λειτουργων τω κυριω ενωπιον ηλι του ιερεως και ρηµα κυριου ην τιµιον εν ταις ηµεραις εκειναις ουκ ην ορασις διαστελλουσα

2

και εγενετο εν τη ηµερα εκεινη και ηλι εκαθευδεν εν τω τοπω αυτου και οι οφθαλµοι αυτου ηρξαντο βαρυνεσθαι και ουκ ηδυνατο βλεπειν

3

και ο λυχνος του θεου πριν επισκευασθηναι και σαµουηλ εκαθευδεν εν τω ναω ου η κιβωτος του θεου

4

και εκαλεσεν κυριος σαµουηλ σαµουηλ και ειπεν ιδου εγω

5

και εδραµεν προς ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκας µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε καθευδε και ανεστρεψεν και εκαθευδεν

6

και προσεθετο κυριος και εκαλεσεν σαµουηλ σαµουηλ και επορευθη προς ηλι το δευτερον και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκας µε και ειπεν ου κεκληκα σε αναστρεφε καθευδε

7

και σαµουηλ πριν η γνωναι θεον και αποκαλυφθηναι αυτω ρηµα κυριου

8

και προσεθετο κυριος καλεσαι σαµουηλ εν τριτω και ανεστη και επορευθη προς ηλι και ειπεν ιδου εγω οτι κεκληκας µε και εσοφισατο ηλι οτι κυριος κεκληκεν το παιδαριον

9

και ειπεν αναστρεφε καθευδε τεκνον και εσται εαν καλεση σε και ερεις λαλει κυριε οτι ακουει ο δουλος σου και επορευθη σαµουηλ και εκοιµηθη εν τω τοπω αυτου

10

και ηλθεν κυριος και κατεστη και εκαλεσεν αυτον ως απαξ και απαξ και ειπεν σαµουηλ λαλει οτι ακουει ο δουλος σου

11

και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ιδου εγω ποιω τα ρηµατα µου εν ισραηλ ωστε παντος ακουοντος αυτα ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου

12

εν τη ηµερα εκεινη επεγερω επι ηλι παντα οσα ελαλησα εις τον οικον αυτου αρξοµαι και επιτελεσω

13

και ανηγγελκα αυτω οτι εκδικω εγω τον οικον αυτου εως αιωνος εν αδικιαις υιων αυτου οτι κακολογουντες θεον υιοι αυτου και ουκ ενουθετει αυτους και ουδ' ουτως

14

ωµοσα τω οικω ηλι ει εξιλασθησεται αδικια οικου ηλι εν θυµιαµατι και εν θυσιαις εως αιωνος

15

και κοιµαται σαµουηλ εως πρωι και ωρθρισεν το πρωι και ηνοιξεν τας θυρας οικου κυριου και σαµουηλ εφοβηθη απαγγειλαι την ορασιν τω ηλι

16

και ειπεν ηλι προς σαµουηλ σαµουηλ τεκνον και ειπεν ιδου εγω

17

και ειπεν τι το ρηµα το λαληθεν προς σε µη δη κρυψης απ' εµου ταδε ποιησαι σοι ο θεος και ταδε προσθειη εαν κρυψης απ' εµου ρηµα εκ παντων των λογων των λαληθεντω
ν σοι εν τοις ωσιν σου

18

και απηγγειλεν σαµουηλ παντας τους λογους και ουκ εκρυψεν απ' αυτου και ειπεν ηλι κυριος αυτος το αγαθον ενωπιον αυτου ποιησει

19

και εµεγαλυνθη σαµουηλ και ην κυριος µετ' αυτου και ουκ επεσεν απο παντων των λογων αυτου επι την γην
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20

και εγνωσαν πας ισραηλ απο δαν και εως βηρσαβεε οτι πιστος σαµουηλ εις προφητην τω κυριω

21

και προσεθετο κυριος δηλωθηναι εν σηλωµ οτι απεκαλυφθη κυριος προς σαµουηλ και επιστευθη σαµουηλ προφητης γενεσθαι τω κυριω εις παντα ισραηλ απ' ακρων της γης
και εως ακρων και ηλι πρεσβυτης σφοδρα και οι υιοι αυτου πορευοµενοι επορευοντο και πονηρα η οδος αυτων ενωπιον κυριου

1

και εγενηθη εν ταις ηµεραις εκειναις και συναθροιζονται αλλοφυλοι εις πολεµον επι ισραηλ και εξηλθεν ισραηλ εις απαντησιν αυτοις εις πολεµον και παρεµβαλλουσιν επι αβε
νεζερ και οι αλλοφυλοι παρεµβαλλουσιν εν αφεκ

2

και παρατασσονται οι αλλοφυλοι εις πολεµον επι ισραηλ και εκλινεν ο πολεµος και επταισεν ανηρ ισραηλ ενωπιον αλλοφυλων και επληγησαν εν τη παραταξει εν αγρω τεσσα
ρες χιλιαδες ανδρων

3

και ηλθεν ο λαος εις την παρεµβολην και ειπαν οι πρεσβυτεροι ισραηλ κατα τι επταισεν ηµας κυριος σηµερον ενωπιον αλλοφυλων λαβωµεν την κιβωτον του θεου ηµων εκ σ
ηλωµ και εξελθετω εν µεσω ηµων και σωσει ηµας εκ χειρος εχθρων ηµων

4

και απεστειλεν ο λαος εις σηλωµ και αιρουσιν εκειθεν την κιβωτον κυριου καθηµενου χερουβιµ και αµφοτεροι οι υιοι ηλι µετα της κιβωτου οφνι και φινεες

5

και εγενηθη ως ηλθεν κιβωτος κυριου εις την παρεµβολην και ανεκραξεν πας ισραηλ φωνη µεγαλη και ηχησεν η γη

6

και ηκουσαν οι αλλοφυλοι της κραυγης και ειπον οι αλλοφυλοι τις η κραυγη η µεγαλη αυτη εν παρεµβολη των εβραιων και εγνωσαν οτι κιβωτος κυριου ηκει εις την παρεµβ
ολην

7

και εφοβηθησαν οι αλλοφυλοι και ειπον ουτοι οι θεοι ηκασιν προς αυτους εις την παρεµβολην ουαι ηµιν εξελου ηµας κυριε σηµερον οτι ου γεγονεν τοιαυτη εχθες και τριτην

8

ουαι ηµιν τις εξελειται ηµας εκ χειρος των θεων των στερεων τουτων ουτοι οι θεοι οι παταξαντες την αιγυπτον εν παση πληγη και εν τη ερηµω

9

κραταιουσθε και γινεσθε εις ανδρας αλλοφυλοι µηποτε δουλευσητε τοις εβραιοις καθως εδουλευσαν ηµιν και εσεσθε εις ανδρας και πολεµησατε αυτους

10

και επολεµησαν αυτους και πταιει ανηρ ισραηλ και εφυγεν εκαστος εις σκηνωµα αυτου και εγενετο πληγη µεγαλη σφοδρα και επεσαν εξ ισραηλ τριακοντα χιλιαδες ταγµατω
ν

11

και κιβωτος θεου εληµφθη και αµφοτεροι υιοι ηλι απεθανον οφνι και φινεες

12

και εδραµεν ανηρ ιεµιναιος εκ της παραταξεως και ηλθεν εις σηλωµ εν τη ηµερα εκεινη και τα ιµατια αυτου διερρηγοτα και γη επι της κεφαλης αυτου

13

και ηλθεν και ιδου ηλι εκαθητο επι του διφρου παρα την πυλην σκοπευων την οδον οτι ην η καρδια αυτου εξεστηκυια περι της κιβωτου του θεου και ο ανθρωπος εισηλθεν ει
ς την πολιν απαγγειλαι και ανεβοησεν η πολις

14

και ηκουσεν ηλι την φωνην της βοης και ειπεν τις η βοη της φωνης ταυτης και ο ανθρωπος σπευσας εισηλθεν και απηγγειλεν τω ηλι

15

και ηλι υιος ενενηκοντα ετων και οι οφθαλµοι αυτου επανεστησαν και ουκ εβλεπεν και ειπεν ηλι τοις ανδρασιν τοις περιεστηκοσιν αυτω τις η φωνη του ηχους τουτου

16

και ο ανηρ σπευσας προσηλθεν προς ηλι και ειπεν αυτω εγω ειµι ο ηκων εκ της παρεµβολης καγω πεφευγα εκ της παραταξεως σηµερον και ειπεν τι το γεγονος ρηµα τεκνον

17

και απεκριθη το παιδαριον και ειπεν πεφευγεν ανηρ ισραηλ εκ προσωπου αλλοφυλων και εγενετο πληγη µεγαλη εν τω λαω και αµφοτεροι οι υιοι σου τεθνηκασιν και η κιβωτ
ος του θεου εληµφθη

18

και εγενετο ως εµνησθη της κιβωτου του θεου και επεσεν απο του διφρου οπισθιως εχοµενος της πυλης και συνετριβη ο νωτος αυτου και απεθανεν οτι πρεσβυτης ο ανθρωπο
ς και βαρυς και αυτος εκρινεν τον ισραηλ εικοσι ετη

19

και νυµφη αυτου γυνη φινεες συνειληφυια του τεκειν και ηκουσεν την αγγελιαν οτι εληµφθη η κιβωτος του θεου και οτι τεθνηκεν ο πενθερος αυτης και ο ανηρ αυτης και ωκ
λασεν και ετεκεν οτι επεστραφησαν επ' αυτην ωδινες αυτης

20

και εν τω καιρω αυτης αποθνησκει και ειπον αυτη αι γυναικες αι παρεστηκυιαι αυτη µη φοβου οτι υιον τετοκας και ουκ απεκριθη και ουκ ενοησεν η καρδια αυτης

21

και εκαλεσεν το παιδαριον ουαι βαρχαβωθ υπερ της κιβωτου του θεου και υπερ του πενθερου αυτης και υπερ του ανδρος αυτης

22

και ειπαν απωκισται δοξα ισραηλ εν τω ληµφθηναι την κιβωτον κυριου

1

και αλλοφυλοι ελαβον την κιβωτον του θεου και εισηνεγκαν αυτην εξ αβεννεζερ εις αζωτον

2

και ελαβον αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου και εισηνεγκαν αυτην εις οικον δαγων και παρεστησαν αυτην παρα δαγων
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3

και ωρθρισαν οι αζωτιοι και εισηλθον εις οικον δαγων και ειδον και ιδου δαγων πεπτωκως επι προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου του θεου και ηγειραν τον δαγων και κατεσ
τησαν εις τον τοπον αυτου και εβαρυνθη χειρ κυριου επι τους αζωτιους και εβασανισεν αυτους και επαταξεν αυτους εις τας εδρας αυτων την αζωτον και τα ορια αυτης

4

και εγενετο οτε ωρθρισαν το πρωι και ιδου δαγων πεπτωκως επι προσωπον αυτου ενωπιον κιβωτου διαθηκης κυριου και η κεφαλη δαγων και αµφοτερα τα ιχνη χειρων αυτο
υ αφηρηµενα επι τα εµπροσθια αµαφεθ εκαστον και αµφοτεροι οι καρποι των χειρων αυτου πεπτωκοτες επι το προθυρον πλην η ραχις δαγων υπελειφθη

5

δια τουτο ουκ επιβαινουσιν οι ιερεις δαγων και πας ο εισπορευοµενος εις οικον δαγων επι βαθµον οικου δαγων εν αζωτω εως της ηµερας ταυτης οτι υπερβαινοντες υπερβαινο
υσιν

6

και εβαρυνθη χειρ κυριου επι αζωτον και επηγαγεν αυτοις και εξεζεσεν αυτοις εις τας ναυς και µεσον της χωρας αυτης ανεφυησαν µυες και εγενετο συγχυσις θανατου µεγαλ
η εν τη πολει

7

και ειδον οι ανδρες αζωτου οτι ουτως και λεγουσιν οτι ου καθησεται κιβωτος του θεου ισραηλ µεθ' ηµων οτι σκληρα χειρ αυτου εφ' ηµας και επι δαγων θεον ηµων

8

και αποστελλουσιν και συναγουσιν τους σατραπας των αλλοφυλων προς αυτους και λεγουσιν τι ποιησωµεν κιβωτω θεου ισραηλ και λεγουσιν οι γεθθαιοι µετελθετω κιβωτος
του θεου προς ηµας και µετηλθεν κιβωτος του θεου εις γεθθα

9

και εγενηθη µετα το µετελθειν αυτην και γινεται χειρ κυριου εν τη πολει ταραχος µεγας σφοδρα και επαταξεν τους ανδρας της πολεως απο µικρου εως µεγαλου και επαταξεν
αυτους εις τας εδρας αυτων και εποιησαν εαυτοις οι γεθθαιοι εδρας

10

και εξαποστελλουσιν την κιβωτον του θεου εις ασκαλωνα και εγενηθη ως εισηλθεν κιβωτος θεου εις ασκαλωνα και εβοησαν οι ασκαλωνιται λεγοντες τι απεστρεψατε προς η
µας την κιβωτον του θεου ισραηλ θανατωσαι ηµας και τον λαον ηµων

11

και εξαποστελλουσιν και συναγουσιν τους σατραπας των αλλοφυλων και ειπον εξαποστειλατε την κιβωτον του θεου ισραηλ και καθισατω εις τον τοπον αυτης και ου µη θαν
ατωση ηµας και τον λαον ηµων οτι εγενηθη συγχυσις θανατου εν ολη τη πολει βαρεια σφοδρα ως εισηλθεν κιβωτος θεου ισραηλ εκει

12

και οι ζωντες και ουκ αποθανοντες επληγησαν εις τας εδρας και ανεβη η κραυγη της πολεως εις τον ουρανον

1

και ην η κιβωτος εν αγρω των αλλοφυλων επτα µηνας και εξεζεσεν η γη αυτων µυας

2

και καλουσιν αλλοφυλοι τους ιερεις και τους µαντεις και τους επαοιδους αυτων λεγοντες τι ποιησωµεν τη κιβωτω κυριου γνωρισατε ηµιν εν τινι αποστελουµεν αυτην εις τον
τοπον αυτης

3

και ειπαν ει εξαπεστελλετε υµεις την κιβωτον διαθηκης κυριου θεου ισραηλ µη δη εξαποστειλητε αυτην κενην αλλα αποδιδοντες αποδοτε αυτη της βασανου και τοτε ιαθησε
σθε και εξιλασθησεται υµιν µη ουκ αποστη η χειρ αυτου αφ' υµων

4

και λεγουσιν τι το της βασανου αποδωσοµεν αυτη και ειπαν κατ' αριθµον των σατραπων των αλλοφυλων πεντε εδρας χρυσας οτι πταισµα εν υµιν και τοις αρχουσιν υµων κα
ι τω λαω

5

και µυς χρυσους οµοιωµα των µυων υµων των διαφθειροντων την γην και δωσετε τω κυριω δοξαν οπως κουφιση την χειρα αυτου αφ' υµων και απο των θεων υµων και απο
της γης υµων

6

και ινα τι βαρυνετε τας καρδιας υµων ως εβαρυνεν αιγυπτος και φαραω την καρδιαν αυτων ουχι οτε ενεπαιξεν αυτοις εξαπεστειλαν αυτους και απηλθον

7

και νυν λαβετε και ποιησατε αµαξαν καινην και δυο βοας πρωτοτοκουσας ανευ των τεκνων και ζευξατε τας βοας εν τη αµαξη και απαγαγετε τα τεκνα απο οπισθεν αυτων εις
οικον

8

και ληµψεσθε την κιβωτον και θησετε αυτην επι την αµαξαν και τα σκευη τα χρυσα αποδωσετε αυτη της βασανου και θησετε εν θεµατι βερσεχθαν εκ µερους αυτης και εξαπ
οστελειτε αυτην και απελασατε αυτην και απελευσεται

9

και οψεσθε ει εις οδον οριων αυτης πορευσεται κατα βαιθσαµυς αυτος πεποιηκεν ηµιν την κακιαν ταυτην την µεγαλην και εαν µη και γνωσοµεθα οτι ου χειρ αυτου ηπται ηµ
ων αλλα συµπτωµα τουτο γεγονεν ηµιν

10

και εποιησαν οι αλλοφυλοι ουτως και ελαβον δυο βοας πρωτοτοκουσας και εζευξαν αυτας εν τη αµαξη και τα τεκνα αυτων απεκωλυσαν εις οικον

11

και εθεντο την κιβωτον επι την αµαξαν και το θεµα εργαβ και τους µυς τους χρυσους

12

και κατευθυναν αι βοες εν τη οδω εις οδον βαιθσαµυς εν τριβω ενι επορευοντο και εκοπιων και ου µεθισταντο δεξια ουδε αριστερα και οι σατραπαι των αλλοφυλων επορευον
το οπισω αυτης εως οριων βαιθσαµυς
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13

και οι εν βαιθσαµυς εθεριζον θερισµον πυρων εν κοιλαδι και ηραν οφθαλµους αυτων και ειδον κιβωτον κυριου και ηυφρανθησαν εις απαντησιν αυτης

14

και η αµαξα εισηλθεν εις αγρον ωσηε τον εν βαιθσαµυς και εστησαν εκει παρ' αυτη λιθον µεγαν και σχιζουσιν τα ξυλα της αµαξης και τας βοας ανηνεγκαν εις ολοκαυτωσιν τ
ω κυριω

15

και οι λευιται ανηνεγκαν την κιβωτον του κυριου και το θεµα εργαβ µετ' αυτης και τα επ' αυτης σκευη τα χρυσα και εθεντο επι του λιθου του µεγαλου και οι ανδρες βαιθσα
µυς ανηνεγκαν ολοκαυτωσεις και θυσιας εν τη ηµερα εκεινη τω κυριω

16

και οι πεντε σατραπαι των αλλοφυλων εωρων και ανεστρεψαν εις ασκαλωνα τη ηµερα εκεινη

17

και αυται αι εδραι αι χρυσαι ας απεδωκαν οι αλλοφυλοι της βασανου τω κυριω της αζωτου µιαν της γαζης µιαν της ασκαλωνος µιαν της γεθ µιαν της ακκαρων µιαν

18

και µυς οι χρυσοι κατ' αριθµον πασων πολεων των αλλοφυλων των πεντε σατραπων εκ πολεως εστερεωµενης και εως κωµης του φερεζαιου και εως λιθου του µεγαλου ου επ
εθηκαν επ' αυτου την κιβωτον διαθηκης κυριου του εν αγρω ωσηε του βαιθσαµυσιτου

19

και ουκ ησµενισαν οι υιοι ιεχονιου εν τοις ανδρασιν βαιθσαµυς οτι ειδαν κιβωτον κυριου και επαταξεν εν αυτοις εβδοµηκοντα ανδρας και πεντηκοντα χιλιαδας ανδρων και ε
πενθησεν ο λαος οτι επαταξεν κυριος εν τω λαω πληγην µεγαλην σφοδρα

20

και ειπαν οι ανδρες οι εκ βαιθσαµυς τις δυνησεται διελθειν ενωπιον κυριου του αγιου τουτου και προς τινα αναβησεται κιβωτος κυριου αφ' ηµων

21

και αποστελλουσιν αγγελους προς τους κατοικουντας καριαθιαριµ λεγοντες απεστροφασιν αλλοφυλοι την κιβωτον κυριου καταβητε και αναγαγετε αυτην προς εαυτους

1

και ερχονται οι ανδρες καριαθιαριµ και αναγουσιν την κιβωτον διαθηκης κυριου και εισαγουσιν αυτην εις οικον αµιναδαβ τον εν τω βουνω και τον ελεαζαρ υιον αυτου ηγιασ
αν φυλασσειν την κιβωτον διαθηκης κυριου

2

και εγενηθη αφ' ης ηµερας ην η κιβωτος εν καριαθιαριµ επληθυναν αι ηµεραι και εγενοντο εικοσι ετη και επεβλεψεν πας οικος ισραηλ οπισω κυριου

3

και ειπεν σαµουηλ προς παντα οικον ισραηλ λεγων ει εν ολη καρδια υµων υµεις επιστρεφετε προς κυριον περιελετε τους θεους τους αλλοτριους εκ µεσου υµων και τα αλση κ
αι ετοιµασατε τας καρδιας υµων προς κυριον και δουλευσατε αυτω µονω και εξελειται υµας εκ χειρος αλλοφυλων

4

και περιειλον οι υιοι ισραηλ τας βααλιµ και τα αλση ασταρωθ και εδουλευσαν κυριω µονω

5

και ειπεν σαµουηλ αθροισατε παντα ισραηλ εις µασσηφαθ και προσευξοµαι περι υµων προς κυριον

6

και συνηχθησαν εις µασσηφαθ και υδρευονται υδωρ και εξεχεαν ενωπιον κυριου επι την γην και ενηστευσαν εν τη ηµερα εκεινη και ειπαν ηµαρτηκαµεν ενωπιον κυριου και
εδικαζεν σαµουηλ τους υιους ισραηλ εις µασσηφαθ

7

και ηκουσαν οι αλλοφυλοι οτι συνηθροισθησαν παντες οι υιοι ισραηλ εις µασσηφαθ και ανεβησαν σατραπαι αλλοφυλων επι ισραηλ και ακουουσιν οι υιοι ισραηλ και εφοβηθ
ησαν απο προσωπου αλλοφυλων

8

και ειπαν οι υιοι ισραηλ προς σαµουηλ µη παρασιωπησης αφ' ηµων του µη βοαν προς κυριον θεον σου και σωσει ηµας εκ χειρος αλλοφυλων

9

και ελαβεν σαµουηλ αρνα γαλαθηνον ενα και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτωσιν συν παντι τω λαω τω κυριω και εβοησεν σαµουηλ προς κυριον περι ισραηλ και επηκουσεν αυτο
υ κυριος

10

και ην σαµουηλ αναφερων την ολοκαυτωσιν και αλλοφυλοι προσηγον εις πολεµον επι ισραηλ και εβροντησεν κυριος εν φωνη µεγαλη εν τη ηµερα εκεινη επι τους αλλοφυλου
ς και συνεχυθησαν και επταισαν ενωπιον ισραηλ

11

και εξηλθαν ανδρες ισραηλ εκ µασσηφαθ και κατεδιωξαν τους αλλοφυλους και επαταξαν αυτους εως υποκατω του βαιθχορ

12

και ελαβεν σαµουηλ λιθον ενα και εστησεν αυτον ανα µεσον µασσηφαθ και ανα µεσον της παλαιας και εκαλεσεν το ονοµα αυτου αβενεζερ λιθος του βοηθου και ειπεν εως εντ
αυθα εβοηθησεν ηµιν κυριος

13

και εταπεινωσεν κυριος τους αλλοφυλους και ου προσεθεντο ετι προσελθειν εις οριον ισραηλ και εγενηθη χειρ κυριου επι τους αλλοφυλους πασας τας ηµερας του σαµουηλ

14

και απεδοθησαν αι πολεις ας ελαβον οι αλλοφυλοι παρα των υιων ισραηλ και απεδωκαν αυτας τω ισραηλ απο ασκαλωνος εως αζοβ και το οριον ισραηλ αφειλαντο εκ χειρος
αλλοφυλων και ην ειρηνη ανα µεσον ισραηλ και ανα µεσον του αµορραιου

15

και εδικαζεν σαµουηλ τον ισραηλ πασας τας ηµερας της ζωης αυτου

16

και επορευετο κατ' ενιαυτον ενιαυτον και εκυκλου βαιθηλ και την γαλγαλα και την µασσηφαθ και εδικαζεν τον ισραηλ εν πασι τοις ηγιασµενοις τουτοις
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17

η δε αποστροφη αυτου εις αρµαθαιµ οτι εκει ην ο οικος αυτου και εδικαζεν εκει τον ισραηλ και ωκοδοµησεν εκει θυσιαστηριον τω κυριω

1

και εγενετο ως εγηρασεν σαµουηλ και κατεστησεν τους υιους αυτου δικαστας τω ισραηλ

2

και ταυτα τα ονοµατα των υιων αυτου πρωτοτοκος ιωηλ και ονοµα του δευτερου αβια δικασται εν βηρσαβεε

3

και ουκ επορευθησαν οι υιοι αυτου εν οδω αυτου και εξεκλιναν οπισω της συντελειας και ελαµβανον δωρα και εξεκλινον δικαιωµατα

4

και συναθροιζονται ανδρες ισραηλ και παραγινονται εις αρµαθαιµ προς σαµουηλ

5

και ειπαν αυτω ιδου συ γεγηρακας και οι υιοι σου ου πορευονται εν τη οδω σου και νυν καταστησον εφ' ηµας βασιλεα δικαζειν ηµας καθα και τα λοιπα εθνη

6

και ην πονηρον το ρηµα εν οφθαλµοις σαµουηλ ως ειπαν δος ηµιν βασιλεα δικαζειν ηµας και προσηυξατο σαµουηλ προς κυριον

7

και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ακουε της φωνης του λαου καθα αν λαλησωσιν σοι οτι ου σε εξουθενηκασιν αλλ' η εµε εξουδενωκασιν του µη βασιλευειν επ' αυτων

8

κατα παντα τα ποιηµατα α εποιησαν µοι αφ' ης ηµερας ανηγαγον αυτους εξ αιγυπτου εως της ηµερας ταυτης και εγκατελιπον µε και εδουλευον θεοις ετεροις ουτως αυτοι ποι
ουσιν και σοι

9

και νυν ακουε της φωνης αυτων πλην οτι διαµαρτυροµενος διαµαρτυρη αυτοις και απαγγελεις αυτοις το δικαιωµα του βασιλεως ος βασιλευσει επ' αυτους

10

και ειπεν σαµουηλ παν το ρηµα κυριου προς τον λαον τους αιτουντας παρ' αυτου βασιλεα

11

και ειπεν τουτο εσται το δικαιωµα του βασιλεως ος βασιλευσει εφ' υµας τους υιους υµων ληµψεται και θησεται αυτους εν αρµασιν αυτου και ιππευσιν αυτου και προτρεχοντ
ας των αρµατων αυτου

12

και θεσθαι αυτους εαυτω χιλιαρχους και εκατονταρχους και θεριζειν θερισµον αυτου και τρυγαν τρυγητον αυτου και ποιειν σκευη πολεµικα αυτου και σκευη αρµατων αυτο
υ

13

και τας θυγατερας υµων ληµψεται εις µυρεψους και εις µαγειρισσας και εις πεσσουσας

14

και τους αγρους υµων και τους αµπελωνας υµων και τους ελαιωνας υµων τους αγαθους ληµψεται και δωσει τοις δουλοις αυτου

15

και τα σπερµατα υµων και τους αµπελωνας υµων αποδεκατωσει και δωσει τοις ευνουχοις αυτου και τοις δουλοις αυτου

16

και τους δουλους υµων και τας δουλας υµων και τα βουκολια υµων τα αγαθα και τους ονους υµων ληµψεται και αποδεκατωσει εις τα εργα αυτου

17

και τα ποιµνια υµων αποδεκατωσει και υµεις εσεσθε αυτω δουλοι

18

και βοησεσθε εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου βασιλεως υµων ου εξελεξασθε εαυτοις και ουκ επακουσεται κυριος υµων εν ταις ηµεραις εκειναις οτι υµεις εξελεξασθε εαυτοι
ς βασιλεα

19

και ουκ ηβουλετο ο λαος ακουσαι του σαµουηλ και ειπαν αυτω ουχι αλλ' η βασιλευς εσται εφ' ηµας

20

και εσοµεθα και ηµεις κατα παντα τα εθνη και δικασει ηµας βασιλευς ηµων και εξελευσεται εµπροσθεν ηµων και πολεµησει τον πολεµον ηµων

21

και ηκουσεν σαµουηλ παντας τους λογους του λαου και ελαλησεν αυτους εις τα ωτα κυριου

22

και ειπεν κυριος προς σαµουηλ ακουε της φωνης αυτων και βασιλευσον αυτοις βασιλεα και ειπεν σαµουηλ προς ανδρας ισραηλ αποτρεχετω εκαστος εις την πολιν αυτου

1

και ην ανηρ εξ υιων βενιαµιν και ονοµα αυτω κις υιος αβιηλ υιου σαρεδ υιου βαχιρ υιου αφεκ υιου ανδρος ιεµιναιου ανηρ δυνατος

2

και τουτω υιος και ονοµα αυτω σαουλ ευµεγεθης ανηρ αγαθος και ουκ ην εν υιοις ισραηλ αγαθος υπερ αυτον υπερ ωµιαν και επανω υψηλος υπερ πασαν την γην

3

και απωλοντο αι ονοι κις πατρος σαουλ και ειπεν κις προς σαουλ τον υιον αυτου λαβε µετα σεαυτου εν των παιδαριων και αναστητε και πορευθητε και ζητησατε τας ονους

4

και διηλθον δι' ορους εφραιµ και διηλθον δια της γης σελχα και ουχ ευρον και διηλθον δια της γης εασακεµ και ουκ ην και διηλθον δια της γης ιακιµ και ουχ ευρον

5

αυτων ελθοντων εις την σιφ και σαουλ ειπεν τω παιδαριω αυτου τω µετ' αυτου δευρο και αναστρεψωµεν µη ανεις ο πατηρ µου τας ονους φροντιζη περι ηµων

6

και ειπεν αυτω το παιδαριον ιδου δη ανθρωπος του θεου εν τη πολει ταυτη και ο ανθρωπος ενδοξος παν ο εαν λαληση παραγινοµενον παρεσται και νυν πορευθωµεν οπως απ
αγγειλη ηµιν την οδον ηµων εφ' ην επορευθηµεν επ' αυτην
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7

και ειπεν σαουλ τω παιδαριω αυτου τω µετ' αυτου και ιδου πορευσοµεθα και τι οισοµεν τω ανθρωπω του θεου οτι οι αρτοι εκλελοιπασιν εκ των αγγειων ηµων και πλειον ου
κ εστιν µεθ' ηµων εισενεγκειν τω ανθρωπω του θεου το υπαρχον ηµιν

8

και προσεθετο το παιδαριον αποκριθηναι τω σαουλ και ειπεν ιδου ευρηται εν τη χειρι µου τεταρτον σικλου αργυριου και δωσεις τω ανθρωπω του θεου και απαγγελει ηµιν τη
ν οδον ηµων

9

και εµπροσθεν εν ισραηλ ταδε ελεγεν εκαστος εν τω πορευεσθαι επερωταν τον θεον δευρο πορευθωµεν προς τον βλεποντα οτι τον προφητην εκαλει ο λαος εµπροσθεν ο βλεπ
ων

10

και ειπεν σαουλ προς το παιδαριον αυτου αγαθον το ρηµα δευρο και πορευθωµεν και επορευθησαν εις την πολιν ου ην εκει ο ανθρωπος του θεου

11

αυτων αναβαινοντων την αναβασιν της πολεως και αυτοι ευρισκουσιν τα κορασια εξεληλυθοτα υδρευσασθαι υδωρ και λεγουσιν αυταις ει εστιν ενταυθα ο βλεπων

12

και απεκριθη τα κορασια αυτοις και λεγουσιν αυτοις εστιν ιδου κατα προσωπον υµων νυν δια την ηµεραν ηκει εις την πολιν οτι θυσια σηµερον τω λαω εν βαµα

13

ως αν εισελθητε την πολιν ουτως ευρησετε αυτον εν τη πολει πριν αναβηναι αυτον εις βαµα του φαγειν οτι ου µη φαγη ο λαος εως του εισελθειν αυτον οτι ουτος ευλογει την θ
υσιαν και µετα ταυτα εσθιουσιν οι ξενοι και νυν αναβητε οτι δια την ηµεραν ευρησετε αυτον

14

και αναβαινουσιν την πολιν αυτων εισπορευοµενων εις µεσον της πολεως και ιδου σαµουηλ εξηλθεν εις απαντησιν αυτων του αναβηναι εις βαµα

15

και κυριος απεκαλυψεν το ωτιον σαµουηλ ηµερα µια εµπροσθεν του ελθειν προς αυτον σαουλ λεγων

16

ως ο καιρος αυριον αποστελω προς σε ανδρα εκ γης βενιαµιν και χρισεις αυτον εις αρχοντα επι τον λαον µου ισραηλ και σωσει τον λαον µου εκ χειρος αλλοφυλων οτι επεβλε
ψα επι την ταπεινωσιν του λαου µου οτι ηλθεν βοη αυτων προς µε

17

και σαµουηλ ειδεν τον σαουλ και κυριος απεκριθη αυτω ιδου ο ανθρωπος ον ειπα σοι ουτος αρξει εν τω λαω µου

18

και προσηγαγεν σαουλ προς σαµουηλ εις µεσον της πολεως και ειπεν απαγγειλον δη ποιος ο οικος του βλεποντος

19

και απεκριθη σαµουηλ τω σαουλ και ειπεν εγω ειµι αυτος αναβηθι εµπροσθεν µου εις βαµα και φαγε µετ' εµου σηµερον και εξαποστελω σε πρωι και παντα τα εν τη καρδια
σου απαγγελω σοι

20

και περι των ονων σου των απολωλυιων σηµερον τριταιων µη θης την καρδιαν σου αυταις οτι ευρηνται και τινι τα ωραια του ισραηλ ου σοι και τω οικω του πατρος σου

21

και απεκριθη σαουλ και ειπεν ουχι ανδρος υιος ιεµιναιου εγω ειµι του µικρου σκηπτρου φυλης ισραηλ και της φυλης της ελαχιστης εξ ολου σκηπτρου βενιαµιν και ινα τι ελα
λησας προς εµε κατα το ρηµα τουτο

22

και ελαβεν σαµουηλ τον σαουλ και το παιδαριον αυτου και εισηγαγεν αυτους εις το καταλυµα και εθετο αυτοις τοπον εν πρωτοις των κεκληµενων ωσει εβδοµηκοντα ανδρων

23

και ειπεν σαµουηλ τω µαγειρω δος µοι την µεριδα ην εδωκα σοι ην ειπα σοι θειναι αυτην παρα σοι

24

και υψωσεν ο µαγειρος την κωλεαν και παρεθηκεν αυτην ενωπιον σαουλ και ειπεν σαµουηλ τω σαουλ ιδου υπολειµµα παραθες αυτο ενωπιον σου και φαγε οτι εις µαρτυριον
τεθειται σοι παρα τους αλλους αποκνιζε και εφαγεν σαουλ µετα σαµουηλ εν τη ηµερα εκεινη

25

και κατεβη εκ της βαµα εν τη πολει και διεστρωσαν τω σαουλ επι τω δωµατι

26

και εκοιµηθη και εγενετο ως ανεβαινεν ο ορθρος και εκαλεσεν σαµουηλ τον σαουλ επι τω δωµατι λεγων αναστα και εξαποστελω σε και ανεστη σαουλ και εξηλθεν αυτος και
σαµουηλ εως εξω

27

αυτων καταβαινοντων εις µερος της πολεως και σαµουηλ ειπεν τω σαουλ ειπον τω νεανισκω και διελθετω εµπροσθεν ηµων και συ στηθι ως σηµερον και ακουσον ρηµα θεου

1

και ελαβεν σαµουηλ τον φακον του ελαιου και επεχεεν επι την κεφαλην αυτου και εφιλησεν αυτον και ειπεν αυτω ουχι κεχρικεν σε κυριος εις αρχοντα επι τον λαον αυτου επι
ισραηλ και συ αρξεις εν λαω κυριου και συ σωσεις αυτον εκ χειρος εχθρων αυτου κυκλοθεν και τουτο σοι το σηµειον οτι εχρισεν σε κυριος επι κληρονοµιαν αυτου εις αρχοντ
α

2

ως αν απελθης σηµερον απ' εµου και ευρησεις δυο ανδρας προς τοις ταφοις ραχηλ εν τω οριω βενιαµιν αλλοµενους µεγαλα και ερουσιν σοι ευρηνται αι ονοι ας επορευθητε ζη
τειν και ιδου ο πατηρ σου αποτετινακται το ρηµα των ονων και εδαψιλευσατο δι' υµας λεγων τι ποιησω υπερ του υιου µου

3

και απελευσει εκειθεν και επεκεινα ηξεις εως της δρυος θαβωρ και ευρησεις εκει τρεις ανδρας αναβαινοντας προς τον θεον εις βαιθηλ ενα αιροντα τρια αιγιδια και ενα αιρον
τα τρια αγγεια αρτων και ενα αιροντα ασκον οινου
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4

και ερωτησουσιν σε τα εις ειρηνην και δωσουσιν σοι δυο απαρχας αρτων και ληµψη εκ της χειρος αυτων

5

και µετα ταυτα εισελευση εις τον βουνον του θεου ου εστιν εκει το αναστηµα των αλλοφυλων εκει νασιβ ο αλλοφυλος και εσται ως αν εισελθητε εκει εις την πολιν και απαντ
ησεις χορω προφητων καταβαινοντων εκ της βαµα και εµπροσθεν αυτων ναβλα και τυµπανον και αυλος και κινυρα και αυτοι προφητευοντες

6

και εφαλειται επι σε πνευµα κυριου και προφητευσεις µετ' αυτων και στραφηση εις ανδρα αλλον

7

και εσται οταν ηξει τα σηµεια ταυτα επι σε ποιει παντα οσα εαν ευρη η χειρ σου οτι θεος µετα σου

8

και καταβηση εµπροσθεν της γαλγαλα και ιδου καταβαινω προς σε ανενεγκειν ολοκαυτωσιν και θυσιας ειρηνικας επτα ηµερας διαλειψεις εως του ελθειν µε προς σε και γνω
ρισω σοι α ποιησεις

9

και εγενηθη ωστε επιστραφηναι τω ωµω αυτου απελθειν απο σαµουηλ µετεστρεψεν αυτω ο θεος καρδιαν αλλην και ηλθεν παντα τα σηµεια εν τη ηµερα εκεινη

10

και ερχεται εκειθεν εις τον βουνον και ιδου χορος προφητων εξ εναντιας αυτου και ηλατο επ' αυτον πνευµα θεου και επροφητευσεν εν µεσω αυτων

11

και εγενηθησαν παντες οι ειδοτες αυτον εχθες και τριτην και ειδον και ιδου αυτος εν µεσω των προφητων και ειπεν ο λαος εκαστος προς τον πλησιον αυτου τι τουτο το γεγον
ος τω υιω κις η και σαουλ εν προφηταις

12

και απεκριθη τις αυτων και ειπεν και τις πατηρ αυτου δια τουτο εγενηθη εις παραβολην η και σαουλ εν προφηταις

13

και συνετελεσεν προφητευων και ερχεται εις τον βουνον

14

και ειπεν ο οικειος αυτου προς αυτον και προς το παιδαριον αυτου που επορευθητε και ειπαν ζητειν τας ονους και ειδαµεν οτι ουκ εισιν και εισηλθοµεν προς σαµουηλ

15

και ειπεν ο οικειος προς σαουλ απαγγειλον δη µοι τι ειπεν σοι σαµουηλ

16

και ειπεν σαουλ προς τον οικειον αυτου απηγγειλεν απαγγελλων µοι οτι ευρηνται αι ονοι το δε ρηµα της βασιλειας ουκ απηγγειλεν αυτω

17

και παρηγγειλεν σαµουηλ παντι τω λαω προς κυριον εις µασσηφα

18

και ειπεν προς υιους ισραηλ ταδε ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ λεγων εγω ανηγαγον τους υιους ισραηλ εξ αιγυπτου και εξειλαµην υµας εκ χειρος φαραω βασιλεως αιγυπτου και
εκ πασων των βασιλειων των θλιβουσων υµας

19

και υµεις σηµερον εξουθενηκατε τον θεον ος αυτος εστιν υµων σωτηρ εκ παντων των κακων υµων και θλιψεων υµων και ειπατε ουχι αλλ' η οτι βασιλεα στησεις εφ' ηµων κ
αι νυν καταστητε ενωπιον κυριου κατα τα σκηπτρα υµων και κατα τας φυλας υµων

20

και προσηγαγεν σαµουηλ παντα τα σκηπτρα ισραηλ και κατακληρουται σκηπτρον βενιαµιν

21

και προσαγει σκηπτρον βενιαµιν εις φυλας και κατακληρουται φυλη µατταρι και προσαγουσιν την φυλην µατταρι εις ανδρας και κατακληρουται σαουλ υιος κις και εζητει α
υτον και ουχ ευρισκετο

22

και επηρωτησεν σαµουηλ ετι εν κυριω ει ερχεται ο ανηρ ενταυθα και ειπεν κυριος ιδου αυτος κεκρυπται εν τοις σκευεσιν

23

και εδραµεν και λαµβανει αυτον εκειθεν και κατεστησεν εν µεσω του λαου και υψωθη υπερ παντα τον λαον υπερ ωµιαν και επανω

24

και ειπεν σαµουηλ προς παντα τον λαον ει εορακατε ον εκλελεκται εαυτω κυριος οτι ουκ εστιν αυτω οµοιος εν πασιν υµιν και εγνωσαν πας ο λαος και ειπαν ζητω ο βασιλευς

25

και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον το δικαιωµα του βασιλεως και εγραψεν εν βιβλιω και εθηκεν ενωπιον κυριου και εξαπεστειλεν σαµουηλ παντα τον λαον και απηλθεν εκαστ
ος εις τον τοπον αυτου

26

και σαουλ απηλθεν εις τον οικον αυτου εις γαβαα και επορευθησαν υιοι δυναµεων ων ηψατο κυριος καρδιας αυτων µετα σαουλ

27

και υιοι λοιµοι ειπαν τι σωσει ηµας ουτος και ητιµασαν αυτον και ουκ ηνεγκαν αυτω δωρα

1

και εγενηθη ως µετα µηνα και ανεβη ναας ο αµµανιτης και παρεµβαλλει επι ιαβις γαλααδ και ειπον παντες οι ανδρες ιαβις προς ναας τον αµµανιτην διαθου ηµιν διαθηκην κ
αι δουλευσοµεν σοι

2

και ειπεν προς αυτους ναας ο αµµανιτης εν ταυτη διαθησοµαι υµιν διαθηκην εν τω εξορυξαι υµων παντα οφθαλµον δεξιον και θησοµαι ονειδος επι ισραηλ

3

και λεγουσιν αυτω οι ανδρες ιαβις ανες ηµιν επτα ηµερας και αποστελουµεν αγγελους εις παν οριον ισραηλ εαν µη η ο σωζων ηµας εξελευσοµεθα προς υµας

4

και ερχονται οι αγγελοι εις γαβαα προς σαουλ και λαλουσιν τους λογους εις τα ωτα του λαου και ηραν πας ο λαος την φωνην αυτων και εκλαυσαν
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5

και ιδου σαουλ ηρχετο µετα το πρωι εξ αγρου και ειπεν σαουλ τι οτι κλαιει ο λαος και διηγουνται αυτω τα ρηµατα των υιων ιαβις

6

και εφηλατο πνευµα κυριου επι σαουλ ως ηκουσεν τα ρηµατα ταυτα και εθυµωθη επ' αυτους οργη αυτου σφοδρα

7

και ελαβεν δυο βοας και εµελισεν αυτας και απεστειλεν εις παν οριον ισραηλ εν χειρι αγγελων λεγων ος ουκ εστιν εκπορευοµενος οπισω σαουλ και οπισω σαµουηλ κατα ταδε
ποιησουσιν τοις βουσιν αυτου και επηλθεν εκστασις κυριου επι τον λαον ισραηλ και εβοησαν ως ανηρ εις

8

και επισκεπτεται αυτους αβιεζεκ εν βαµα παν ανδρα ισραηλ εξακοσιας χιλιαδας και ανδρας ιουδα εβδοµηκοντα χιλιαδας

9

και ειπεν τοις αγγελοις τοις ερχοµενοις ταδε ερειτε τοις ανδρασιν ιαβις αυριον υµιν η σωτηρια διαθερµαναντος του ηλιου και ηλθον οι αγγελοι εις την πολιν και απαγγελλουσ
ιν τοις ανδρασιν ιαβις και ευφρανθησαν

10

και ειπαν οι ανδρες ιαβις προς ναας τον αµµανιτην αυριον εξελευσοµεθα προς υµας και ποιησετε ηµιν το αγαθον ενωπιον υµων

11

και εγενηθη µετα την αυριον και εθετο σαουλ τον λαον εις τρεις αρχας και εισπορευονται µεσον της παρεµβολης εν φυλακη τη πρωινη και ετυπτον τους υιους αµµων εως διε
θερµανθη η ηµερα και εγενηθησαν οι υπολελειµµενοι διεσπαρησαν και ουχ υπελειφθησαν εν αυτοις δυο κατα το αυτο

12

και ειπεν ο λαος προς σαµουηλ τις ο ειπας οτι σαουλ ου βασιλευσει ηµων παραδος τους ανδρας και θανατωσοµεν αυτους

13

και ειπεν σαουλ ουκ αποθανειται ουδεις εν τη ηµερα ταυτη οτι σηµερον κυριος εποιησεν σωτηριαν εν ισραηλ

14

και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον λεγων πορευθωµεν εις γαλγαλα και εγκαινισωµεν εκει την βασιλειαν

15

και επορευθη πας ο λαος εις γαλγαλα και εχρισεν σαµουηλ εκει τον σαουλ εις βασιλεα ενωπιον κυριου εν γαλγαλοις και εθυσεν εκει θυσιας και ειρηνικας ενωπιον κυριου και
ευφρανθη σαµουηλ και πας ισραηλ ωστε λιαν

1

και ειπεν σαµουηλ προς παντα ανδρα ισραηλ ιδου ηκουσα φωνης υµων εις παντα οσα ειπατε µοι και εβασιλευσα εφ' υµας βασιλεα

2

και νυν ιδου ο βασιλευς διαπορευεται ενωπιον υµων καγω γεγηρακα και καθησοµαι και οι υιοι µου ιδου εν υµιν καγω ιδου διεληλυθα ενωπιον υµων εκ νεοτητος µου και εως
της ηµερας ταυτης

3

ιδου εγω αποκριθητε κατ' εµου ενωπιον κυριου και ενωπιον χριστου αυτου µοσχον τινος ειληφα η ονον τινος ειληφα η τινα κατεδυναστευσα υµων η τινα εξεπιεσα η εκ χειρο
ς τινος ειληφα εξιλασµα και υποδηµα αποκριθητε κατ' εµου και αποδωσω υµιν

4

και ειπαν προς σαµουηλ ουκ ηδικησας ηµας και ου κατεδυναστευσας και ουκ εθλασας ηµας και ουκ ειληφας εκ χειρος ουδενος ουδεν

5

και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον µαρτυς κυριος εν υµιν και µαρτυς χριστος αυτου σηµερον εν ταυτη τη ηµερα οτι ουχ ευρηκατε εν χειρι µου ουθεν και ειπαν µαρτυς

6

και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον λεγων µαρτυς κυριος ο ποιησας τον µωυσην και τον ααρων ο αναγαγων τους πατερας ηµων εξ αιγυπτου

7

και νυν καταστητε και δικασω υµας ενωπιον κυριου και απαγγελω υµιν την πασαν δικαιοσυνην κυριου α εποιησεν εν υµιν και εν τοις πατρασιν υµων

8

ως εισηλθεν ιακωβ και οι υιοι αυτου εις αιγυπτον και εταπεινωσεν αυτους αιγυπτος και εβοησαν οι πατερες ηµων προς κυριον και απεστειλεν κυριος τον µωυσην και τον αα
ρων και εξηγαγεν τους πατερας ηµων εξ αιγυπτου και κατωκισεν αυτους εν τω τοπω τουτω

9

και επελαθοντο κυριου του θεου αυτων και απεδοτο αυτους εις χειρας σισαρα αρχιστρατηγου ιαβιν βασιλεως ασωρ και εις χειρας αλλοφυλων και εις χειρας βασιλεως µωαβ
και επολεµησαν εν αυτοις

10

και εβοησαν προς κυριον και ελεγον ηµαρτοµεν οτι εγκατελιποµεν τον κυριον και εδουλευσαµεν τοις βααλιµ και τοις αλσεσιν και νυν εξελου ηµας εκ χειρος εχθρων ηµων και
δουλευσοµεν σοι

11

και απεστειλεν κυριος τον ιεροβααλ και τον βαρακ και τον ιεφθαε και τον σαµουηλ και εξειλατο υµας εκ χειρος εχθρων υµων των κυκλοθεν και κατωκειτε πεποιθοτες

12

και ειδετε οτι ναας βασιλευς υιων αµµων ηλθεν εφ' υµας και ειπατε ουχι αλλ' η οτι βασιλευς βασιλευσει εφ' ηµων και κυριος ο θεος ηµων βασιλευς ηµων

13

και νυν ιδου ο βασιλευς ον εξελεξασθε και ιδου δεδωκεν κυριος εφ' υµας βασιλεα

14

εαν φοβηθητε τον κυριον και δουλευσητε αυτω και ακουσητε της φωνης αυτου και µη ερισητε τω στοµατι κυριου και ητε και υµεις και ο βασιλευς ο βασιλευων εφ' υµων οπ
ισω κυριου πορευοµενοι

15

εαν δε µη ακουσητε της φωνης κυριου και ερισητε τω στοµατι κυριου και εσται χειρ κυριου επι υµας και επι τον βασιλεα υµων

16

και νυν καταστητε και ιδετε το ρηµα το µεγα τουτο ο ο κυριος ποιησει εν οφθαλµοις υµων
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17

ουχι θερισµος πυρων σηµερον επικαλεσοµαι κυριον και δωσει φωνας και υετον και γνωτε και ιδετε οτι η κακια υµων µεγαλη ην εποιησατε ενωπιον κυριου αιτησαντες εαυτο
ις βασιλεα

18

και επεκαλεσατο σαµουηλ τον κυριον και εδωκεν κυριος φωνας και υετον εν τη ηµερα εκεινη και εφοβηθησαν πας ο λαος τον κυριον σφοδρα και τον σαµουηλ

19

και ειπαν πας ο λαος προς σαµουηλ προσευξαι υπερ των δουλων σου προς κυριον θεον σου και ου µη αποθανωµεν οτι προστεθεικαµεν προς πασας τας αµαρτιας ηµων κακιαν
αιτησαντες εαυτοις βασιλεα

20

και ειπεν σαµουηλ προς τον λαον µη φοβεισθε υµεις πεποιηκατε την πασαν κακιαν ταυτην πλην µη εκκλινητε απο οπισθεν κυριου και δουλευσατε τω κυριω εν ολη καρδια υ
µων

21

και µη παραβητε οπισω των µηθεν οντων οι ου περανουσιν ουθεν και οι ουκ εξελουνται οτι ουθεν εισιν

22

οτι ουκ απωσεται κυριος τον λαον αυτου δια το ονοµα αυτου το µεγα οτι επιεικεως κυριος προσελαβετο υµας αυτω εις λαον

23

και εµοι µηδαµως του αµαρτειν τω κυριω ανιεναι του προσευχεσθαι περι υµων και δουλευσω τω κυριω και δειξω υµιν την οδον την αγαθην και την ευθειαν

24

πλην φοβεισθε τον κυριον και δουλευσατε αυτω εν αληθεια και εν ολη καρδια υµων οτι ειδετε α εµεγαλυνεν µεθ' υµων

25

και εαν κακια κακοποιησητε και υµεις και ο βασιλευς υµων προστεθησεσθε

2

και εκλεγεται σαουλ εαυτω τρεις χιλιαδας ανδρων εκ των ανδρων ισραηλ και ησαν µετα σαουλ δισχιλιοι εν µαχεµας και εν τω ορει βαιθηλ χιλιοι ησαν µετα ιωναθαν εν γαβε
ε του βενιαµιν και το καταλοιπον του λαου εξαπεστειλεν εκαστον εις το σκηνωµα αυτου

3

και επαταξεν ιωναθαν τον νασιβ τον αλλοφυλον τον εν τω βουνω και ακουουσιν οι αλλοφυλοι και σαουλ σαλπιγγι σαλπιζει εις πασαν την γην λεγων ηθετηκασιν οι δουλοι

4

και πας ισραηλ ηκουσεν λεγοντων πεπαικεν σαουλ τον νασιβ τον αλλοφυλον και ησχυνθησαν ισραηλ εν τοις αλλοφυλοις και ανεβοησαν ο λαος οπισω σαουλ εν γαλγαλοις

5

και οι αλλοφυλοι συναγονται εις πολεµον επι ισραηλ και αναβαινουσιν επι ισραηλ τριακοντα χιλιαδες αρµατων και εξ χιλιαδες ιππεων και λαος ως η αµµος η παρα την θαλα
σσαν τω πληθει και αναβαινουσιν και παρεµβαλλουσιν εν µαχεµας εξ εναντιας βαιθων κατα νοτου

6

και ανηρ ισραηλ ειδεν οτι στενως αυτω µη προσαγειν αυτον και εκρυβη ο λαος εν τοις σπηλαιοις και εν ταις µανδραις και εν ταις πετραις και εν τοις βοθροις και εν τοις λακ
κοις

7

και οι διαβαινοντες διεβησαν τον ιορδανην εις γην γαδ και γαλααδ και σαουλ ετι ην εν γαλγαλοις και πας ο λαος εξεστη οπισω αυτου

8

και διελιπεν επτα ηµερας τω µαρτυριω ως ειπεν σαµουηλ και ου παρεγενετο σαµουηλ εις γαλγαλα και διεσπαρη ο λαος αυτου απ' αυτου

9

και ειπεν σαουλ προσαγαγετε οπως ποιησω ολοκαυτωσιν και ειρηνικας και ανηνεγκεν την ολοκαυτωσιν

10

και εγενετο ως συνετελεσεν αναφερων την ολοκαυτωσιν και σαµουηλ παραγινεται και εξηλθεν σαουλ εις απαντησιν αυτω ευλογησαι αυτον

11

και ειπεν σαµουηλ τι πεποιηκας και ειπεν σαουλ οτι ειδον ως διεσπαρη ο λαος απ' εµου και συ ου παρεγενου ως διεταξω εν τω µαρτυριω των ηµερων και οι αλλοφυλοι συνηχ
θησαν εις µαχεµας

12

και ειπα νυν καταβησονται οι αλλοφυλοι προς µε εις γαλγαλα και του προσωπου του κυριου ουκ εδεηθην και ενεκρατευσαµην και ανηνεγκα την ολοκαυτωσιν

13

και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ µεµαταιωται σοι οτι ουκ εφυλαξας την εντολην µου ην ενετειλατο σοι κυριος ως νυν ητοιµασεν κυριος την βασιλειαν σου εως αιωνος επι ισρα
ηλ

14

και νυν η βασιλεια σου ου στησεται και ζητησει κυριος εαυτω ανθρωπον κατα την καρδιαν αυτου και εντελειται κυριος αυτω εις αρχοντα επι τον λαον αυτου οτι ουκ εφυλαξ
ας οσα ενετειλατο σοι κυριος

15

και ανεστη σαµουηλ και απηλθεν εκ γαλγαλων εις οδον αυτου και το καταλειµµα του λαου ανεβη οπισω σαουλ εις απαντησιν οπισω του λαου του πολεµιστου αυτων παραγεν
οµενων εκ γαλγαλων εις γαβαα βενιαµιν και επεσκεψατο σαουλ τον λαον τον ευρεθεντα µετ' αυτου ως εξακοσιους ανδρας

16

και σαουλ και ιωναθαν υιος αυτου και ο λαος οι ευρεθεντες µετ' αυτων εκαθισαν εν γαβεε βενιαµιν και εκλαιον και οι αλλοφυλοι παρεµβεβληκεισαν εις µαχεµας

17

και εξηλθεν διαφθειρων εξ αγρου αλλοφυλων τρισιν αρχαις η αρχη η µια επιβλεπουσα οδον γοφερα επι γην σωγαλ

18

και η µια αρχη επιβλεπουσα οδον βαιθωρων και η αρχη η µια επιβλεπουσα οδον γαβεε την εισκυπτουσαν επι γαι την σαβιν

19

και τεκτων σιδηρου ουχ ευρισκετο εν παση γη ισραηλ οτι ειπον οι αλλοφυλοι µη ποιησωσιν οι εβραιοι ροµφαιαν και δορυ
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20

και κατεβαινον πας ισραηλ εις γην αλλοφυλων χαλκευειν εκαστος το θεριστρον αυτου και το σκευος αυτου και εκαστος την αξινην αυτου και το δρεπανον αυτου

21

και ην ο τρυγητος ετοιµος του θεριζειν τα δε σκευη ην τρεις σικλοι εις τον οδοντα και τη αξινη και τω δρεπανω υποστασις ην η αυτη

22

και εγενηθη εν ταις ηµεραις του πολεµου µαχεµας και ουχ ευρεθη ροµφαια και δορυ εν χειρι παντος του λαου του µετα σαουλ και µετα ιωναθαν και ευρεθη τω σαουλ και τω
ιωναθαν υιω αυτου

23

και εξηλθεν εξ υποστασεως των αλλοφυλων την εν τω περαν µαχεµας

1

και γινεται ηµερα και ειπεν ιωναθαν υιος σαουλ τω παιδαριω τω αιροντι τα σκευη αυτου δευρο και διαβωµεν εις µεσσαβ των αλλοφυλων την εν τω περαν εκεινω και τω πατ
ρι αυτου ουκ απηγγειλεν

2

και σαουλ εκαθητο επ' ακρου του βουνου υπο την ροαν την εν µαγδων και ησαν µετ' αυτου ως εξακοσιοι ανδρες

3

και αχια υιος αχιτωβ αδελφου ιωχαβηδ υιου φινεες υιου ηλι ιερευς του θεου εν σηλωµ αιρων εφουδ και ο λαος ουκ ηδει οτι πεπορευται ιωναθαν

4

και ανα µεσον της διαβασεως ου εζητει ιωναθαν διαβηναι εις την υποστασιν των αλλοφυλων και ακρωτηριον πετρας ενθεν και ακρωτηριον πετρας ενθεν ονοµα τω ενι βαζες
και ονοµα τω αλλω σεννα

5

η οδος η µια απο βορρα ερχοµενω µαχµας και η οδος η αλλη απο νοτου ερχοµενω γαβεε

6

και ειπεν ιωναθαν προς το παιδαριον το αιρον τα σκευη αυτου δευρο διαβωµεν εις µεσσαβ των απεριτµητων τουτων ει τι ποιησαι ηµιν κυριος οτι ουκ εστιν τω κυριω συνεχο
µενον σωζειν εν πολλοις η εν ολιγοις

7

και ειπεν αυτω ο αιρων τα σκευη αυτου ποιει παν ο εαν η καρδια σου εκκλινη ιδου εγω µετα σου ως η καρδια σου καρδια µου

8

και ειπεν ιωναθαν ιδου ηµεις διαβαινοµεν προς τους ανδρας και κατακυλισθησοµεθα προς αυτους

9

εαν ταδε ειπωσιν προς ηµας αποστητε εκει εως αν απαγγειλωµεν υµιν και στησοµεθα εφ' εαυτοις και ου µη αναβωµεν επ' αυτους

10

και εαν ταδε ειπωσιν προς ηµας αναβητε προς ηµας και αναβησοµεθα οτι παραδεδωκεν αυτους κυριος εις τας χειρας ηµων τουτο ηµιν το σηµειον

11

και εισηλθον αµφοτεροι εις µεσσαβ των αλλοφυλων και λεγουσιν οι αλλοφυλοι ιδου οι εβραιοι εκπορευονται εκ των τρωγλων αυτων ου εκρυβησαν εκει

12

και απεκριθησαν οι ανδρες µεσσαβ προς ιωναθαν και προς τον αιροντα τα σκευη αυτου και λεγουσιν αναβητε προς ηµας και γνωριουµεν υµιν ρηµα και ειπεν ιωναθαν προς τ
ον αιροντα τα σκευη αυτου αναβηθι οπισω µου οτι παρεδωκεν αυτους κυριος εις χειρας ισραηλ

13

και ανεβη ιωναθαν επι τας χειρας αυτου και επι τους ποδας αυτου και ο αιρων τα σκευη αυτου µετ' αυτου και επεβλεψαν κατα προσωπον ιωναθαν και επαταξεν αυτους και
ο αιρων τα σκευη αυτου επεδιδου οπισω αυτου

14

και εγενηθη η πληγη η πρωτη ην επαταξεν ιωναθαν και ο αιρων τα σκευη αυτου ως εικοσι ανδρες εν βολισι και εν πετροβολοις και εν κοχλαξιν του πεδιου

15

και εγενηθη εκστασις εν τη παρεµβολη και εν αγρω και πας ο λαος οι εν µεσσαβ και οι διαφθειροντες εξεστησαν και αυτοι ουκ ηθελον ποιειν και εθαµβησεν η γη και εγενηθη
εκστασις παρα κυριου

16

και ειδον οι σκοποι του σαουλ εν γαβεε βενιαµιν και ιδου η παρεµβολη τεταραγµενη ενθεν και ενθεν

17

και ειπεν σαουλ τω λαω τω µετ' αυτου επισκεψασθε δη και ιδετε τις πεπορευται εξ υµων και επεσκεψαντο και ιδου ουχ ευρισκετο ιωναθαν και ο αιρων τα σκευη αυτου

18

και ειπεν σαουλ τω αχια προσαγαγε το εφουδ οτι αυτος ηρεν το εφουδ εν τη ηµερα εκεινη ενωπιον ισραηλ

19

και εγενηθη ως ελαλει σαουλ προς τον ιερεα και ο ηχος εν τη παρεµβολη των αλλοφυλων επορευετο πορευοµενος και επληθυνεν και ειπεν σαουλ προς τον ιερεα συναγαγε τας
χειρας σου

20

και ανεβοησεν σαουλ και πας ο λαος ο µετ' αυτου και ερχονται εως του πολεµου και ιδου εγενετο ροµφαια ανδρος επι τον πλησιον αυτου συγχυσις µεγαλη σφοδρα

21

και οι δουλοι οι οντες εχθες και τριτην ηµεραν µετα των αλλοφυλων οι αναβαντες εις την παρεµβολην επεστραφησαν και αυτοι ειναι µετα ισραηλ των µετα σαουλ και ιωναθ
αν

22

και πας ισραηλ οι κρυπτοµενοι εν τω ορει εφραιµ και ηκουσαν οτι πεφευγασιν οι αλλοφυλοι και συναπτουσιν και αυτοι οπισω αυτων εις πολεµον

23

και εσωσεν κυριος εν τη ηµερα εκεινη τον ισραηλ και ο πολεµος διηλθεν την βαιθων και πας ο λαος ην µετα σαουλ ως δεκα χιλιαδες ανδρων και ην ο πολεµος διεσπαρµενος
εις ολην την πολιν εν τω ορει εφραιµ
1 Samuel

Chapter

14

LXX / 1550 Stephanos

Page 262 of 1057

24

και σαουλ ηγνοησεν αγνοιαν µεγαλην εν τη ηµερα εκεινη και αραται τω λαω λεγων επικαταρατος ο ανθρωπος ος φαγεται αρτον εως εσπερας και εκδικησω τον εχθρον µου κ
αι ουκ εγευσατο πας ο λαος αρτου

25

και πασα η γη ηριστα και ιααρ δρυµος ην µελισσωνος κατα προσωπον του αγρου

26

και εισηλθεν ο λαος εις τον µελισσωνα και ιδου επορευετο λαλων και ιδου ουκ ην επιστρεφων την χειρα αυτου εις το στοµα αυτου οτι εφοβηθη ο λαος τον ορκον κυριου

27

και ιωναθαν ουκ ακηκοει εν τω ορκιζειν τον πατερα αυτου τον λαον και εξετεινεν το ακρον του σκηπτρου αυτου του εν τη χειρι αυτου και εβαψεν αυτο εις το κηριον του µελ
ιτος και επεστρεψεν την χειρα αυτου εις το στοµα αυτου και ανεβλεψαν οι οφθαλµοι αυτου

28

και απεκριθη εις εκ του λαου και ειπεν ορκισας ωρκισεν ο πατηρ σου τον λαον λεγων επικαταρατος ο ανθρωπος ος φαγεται αρτον σηµερον και εξελυθη ο λαος

29

και εγνω ιωναθαν και ειπεν απηλλαχεν ο πατηρ µου την γην ιδε δη οτι ειδον οι οφθαλµοι µου οτι εγευσαµην βραχυ του µελιτος τουτου

30

αλλ' οτι ει εφαγεν εσθων ο λαος σηµερον των σκυλων των εχθρων αυτων ων ευρεν οτι νυν αν µειζων ην η πληγη εν τοις αλλοφυλοις

31

και επαταξεν εν τη ηµερα εκεινη εκ των αλλοφυλων εν µαχεµας και εκοπιασεν ο λαος σφοδρα

32

και εκλιθη ο λαος εις τα σκυλα και ελαβεν ο λαος ποιµνια και βουκολια και τεκνα βοων και εσφαξεν επι την γην και ησθιεν ο λαος συν τω αιµατι

33

και απηγγελη τω σαουλ λεγοντες ηµαρτηκεν ο λαος τω κυριω φαγων συν τω αιµατι και ειπεν σαουλ εν γεθθεµ κυλισατε µοι λιθον ενταυθα µεγαν

34

και ειπεν σαουλ διασπαρητε εν τω λαω και ειπατε αυτοις προσαγαγειν ενταυθα εκαστος τον µοσχον αυτου και εκαστος το προβατον αυτου και σφαζετω επι τουτου και ου µη
αµαρτητε τω κυριω του εσθιειν συν τω αιµατι και προσηγεν πας ο λαος εκαστος το εν τη χειρι αυτου και εσφαζον εκει

35

και ωκοδοµησεν εκει σαουλ θυσιαστηριον τω κυριω τουτο ηρξατο σαουλ οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω

36

και ειπεν σαουλ καταβωµεν οπισω των αλλοφυλων την νυκτα και διαρπασωµεν εν αυτοις εως διαφαυση η ηµερα και µη υπολιπωµεν εν αυτοις ανδρα και ειπαν παν το αγαθο
ν ενωπιον σου ποιει και ειπεν ο ιερευς προσελθωµεν ενταυθα προς τον θεον

37

και επηρωτησεν σαουλ τον θεον ει καταβω οπισω των αλλοφυλων ει παραδωσεις αυτους εις χειρας ισραηλ και ουκ απεκριθη αυτω εν τη ηµερα εκεινη

38

και ειπεν σαουλ προσαγαγετε ενταυθα πασας τας γωνιας του ισραηλ και γνωτε και ιδετε εν τινι γεγονεν η αµαρτια αυτη σηµερον

39

οτι ζη κυριος ο σωσας τον ισραηλ οτι εαν αποκριθη κατα ιωναθαν του υιου µου θανατω αποθανειται και ουκ ην ο αποκρινοµενος εκ παντος του λαου

40

και ειπεν παντι ισραηλ υµεις εσεσθε εις δουλειαν και εγω και ιωναθαν ο υιος µου εσοµεθα εις δουλειαν και ειπεν ο λαος προς σαουλ το αγαθον ενωπιον σου ποιει

41

και ειπεν σαουλ κυριε ο θεος ισραηλ τι οτι ουκ απεκριθης τω δουλω σου σηµερον ει εν εµοι η εν ιωναθαν τω υιω µου η αδικια κυριε ο θεος ισραηλ δος δηλους και εαν ταδε ε
ιπης εν τω λαω σου ισραηλ δος δη οσιοτητα και κληρουται ιωναθαν και σαουλ και ο λαος εξηλθεν

42

και ειπεν σαουλ βαλετε ανα µεσον εµου και ανα µεσον ιωναθαν του υιου µου ον αν κατακληρωσηται κυριος αποθανετω και ειπεν ο λαος προς σαουλ ουκ εστιν το ρηµα τουτο
και κατεκρατησεν σαουλ του λαου και βαλλουσιν ανα µεσον αυτου και ανα µεσον ιωναθαν του υιου αυτου και κατακληρουται ιωναθαν

43

και ειπεν σαουλ προς ιωναθαν απαγγειλον µοι τι πεποιηκας και απηγγειλεν αυτω ιωναθαν και ειπεν γευσαµενος εγευσαµην εν ακρω τω σκηπτρω τω εν τη χειρι µου βραχυ µε
λι ιδου εγω αποθνησκω

44

και ειπεν αυτω σαουλ ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη οτι θανατω αποθανη σηµερον

45

και ειπεν ο λαος προς σαουλ ει σηµερον θανατωθησεται ο ποιησας την σωτηριαν την µεγαλην ταυτην εν ισραηλ ζη κυριος ει πεσειται της τριχος της κεφαλης αυτου επι την γ
ην οτι ο λαος του θεου εποιησεν την ηµεραν ταυτην και προσηυξατο ο λαος περι ιωναθαν εν τη ηµερα εκεινη και ουκ απεθανεν

46

και ανεβη σαουλ απο οπισθεν των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι απηλθον εις τον τοπον αυτων

47

και σαουλ κατακληρουται εργον επι ισραηλ και επολεµει κυκλω παντας τους εχθρους αυτου εις τον µωαβ και εις τους υιους αµµων και εις τους υιους εδωµ και εις τον βαιθε
ωρ και εις βασιλεα σουβα και εις τους αλλοφυλους ου αν εστραφη εσωζετο

48

και εποιησεν δυναµιν και επαταξεν τον αµαληκ και εξειλατο τον ισραηλ εκ χειρος των καταπατουντων αυτον

49

και ησαν υιοι σαουλ ιωναθαν και ιεσσιου και µελχισα και ονοµατα των δυο θυγατερων αυτου ονοµα τη πρωτοτοκω µεροβ και ονοµα τη δευτερα µελχολ

50

και ονοµα τη γυναικι αυτου αχινοοµ θυγατηρ αχιµαας και ονοµα τω αρχιστρατηγω αβεννηρ υιος νηρ υιου οικειου σαουλ
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51

και κις πατηρ σαουλ και νηρ πατηρ αβεννηρ υιος ιαµιν υιου αβιηλ

52

και ην ο πολεµος κραταιος επι τους αλλοφυλους πασας τας ηµερας σαουλ και ιδων σαουλ παντα ανδρα δυνατον και παντα ανδρα υιον δυναµεως και συνηγαγεν αυτους προς
αυτον

1

και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ εµε απεστειλεν κυριος χρισαι σε εις βασιλεα επι ισραηλ και νυν ακουε της φωνης κυριου

2

ταδε ειπεν κυριος σαβαωθ νυν εκδικησω α εποιησεν αµαληκ τω ισραηλ ως απηντησεν αυτω εν τη οδω αναβαινοντος αυτου εξ αιγυπτου

3

και νυν πορευου και παταξεις τον αµαληκ και ιεριµ και παντα τα αυτου και ου περιποιηση εξ αυτου και εξολεθρευσεις αυτον και αναθεµατιεις αυτον και παντα τα αυτου και
ου φειση απ' αυτου και αποκτενεις απο ανδρος και εως γυναικος και απο νηπιου εως θηλαζοντος και απο µοσχου εως προβατου και απο καµηλου εως ονου

4

και παρηγγειλεν σαουλ τω λαω και επισκεπτεται αυτους εν γαλγαλοις τετρακοσιας χιλιαδας ταγµατων και τον ιουδαν τριακοντα χιλιαδας ταγµατων

5

και ηλθεν σαουλ εως των πολεων αµαληκ και ενηδρευσεν εν τω χειµαρρω

6

και ειπεν σαουλ προς τον κιναιον απελθε και εκκλινον εκ µεσου του αµαληκιτου µη προσθω σε µετ' αυτου και συ εποιησας ελεος µετα των υιων ισραηλ εν τω αναβαινειν αυτ
ους εξ αιγυπτου και εξεκλινεν ο κιναιος εκ µεσου αµαληκ

7

και επαταξεν σαουλ τον αµαληκ απο ευιλατ εως σουρ επι προσωπου αιγυπτου

8

και συνελαβεν τον αγαγ βασιλεα αµαληκ ζωντα και παντα τον λαον ιεριµ απεκτεινεν εν στοµατι ροµφαιας

9

και περιεποιησατο σαουλ και πας ο λαος τον αγαγ ζωντα και τα αγαθα των ποιµνιων και των βουκολιων και των εδεσµατων και των αµπελωνων και παντων των αγαθων κα
ι ουκ εβουλετο αυτα εξολεθρευσαι και παν εργον ητιµωµενον και εξουδενωµενον εξωλεθρευσαν

10

και εγενηθη ρηµα κυριου προς σαµουηλ λεγων

11

παρακεκληµαι οτι εβασιλευσα τον σαουλ εις βασιλεα οτι απεστρεψεν απο οπισθεν µου και τους λογους µου ουκ ετηρησεν και ηθυµησεν σαµουηλ και εβοησεν προς κυριον ολ
ην την νυκτα

12

και ωρθρισεν σαµουηλ και επορευθη εις απαντησιν ισραηλ πρωι και απηγγελη τω σαµουηλ λεγοντες ηκει σαουλ εις καρµηλον και ανεστακεν αυτω χειρα και επεστρεψεν το
αρµα και κατεβη εις γαλγαλα προς σαουλ και ιδου αυτος ανεφερεν ολοκαυτωσιν τω κυριω τα πρωτα των σκυλων ων ηνεγκεν εξ αµαληκ

13

και παρεγενετο σαµουηλ προς σαουλ και ειπεν αυτω σαουλ ευλογητος συ τω κυριω εστησα παντα οσα ελαλησεν κυριος

14

και ειπεν σαµουηλ και τις η φωνη του ποιµνιου τουτου εν τοις ωσιν µου και φωνη των βοων ων εγω ακουω

15

και ειπεν σαουλ εξ αµαληκ ηνεγκα αυτα α περιεποιησατο ο λαος τα κρατιστα του ποιµνιου και των βοων οπως τυθη τω κυριω θεω σου και τα λοιπα εξωλεθρευσα

16

και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ανες και απαγγελω σοι α ελαλησεν κυριος προς µε την νυκτα και ειπεν αυτω λαλησον

17

και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ουχι µικρος συ ει ενωπιον αυτου ηγουµενος σκηπτρου φυλης ισραηλ και εχρισεν σε κυριος εις βασιλεα επι ισραηλ

18

και απεστειλεν σε κυριος εν οδω και ειπεν σοι πορευθητι και εξολεθρευσον τους αµαρτανοντας εις εµε τον αµαληκ και πολεµησεις αυτους εως συντελεσης αυτους

19

και ινα τι ουκ ηκουσας της φωνης κυριου αλλ' ωρµησας του θεσθαι επι τα σκυλα και εποιησας το πονηρον ενωπιον κυριου

20

και ειπεν σαουλ προς σαµουηλ δια το ακουσαι µε της φωνης του λαου και επορευθην εν τη οδω η απεστειλεν µε κυριος και ηγαγον τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και τον αµαληκ
εξωλεθρευσα

21

και ελαβεν ο λαος των σκυλων ποιµνια και βουκολια τα πρωτα του εξολεθρευµατος θυσαι ενωπιον κυριου θεου ηµων εν γαλγαλοις

22

και ειπεν σαµουηλ ει θελητον τω κυριω ολοκαυτωµατα και θυσιαι ως το ακουσαι φωνης κυριου ιδου ακοη υπερ θυσιαν αγαθη και η επακροασις υπερ στεαρ κριων

23

οτι αµαρτια οιωνισµα εστιν οδυνην και πονους θεραφιν επαγουσιν οτι εξουδενωσας το ρηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριος µη ειναι βασιλεα επι ισραηλ

24

και ειπεν σαουλ προς σαµουηλ ηµαρτηκα οτι παρεβην τον λογον κυριου και το ρηµα σου οτι εφοβηθην τον λαον και ηκουσα της φωνης αυτων

25

και νυν αρον δη το αµαρτηµα µου και αναστρεψον µετ' εµου και προσκυνησω κυριω τω θεω σου

26

και ειπεν σαµουηλ προς σαουλ ουκ αναστρεφω µετα σου οτι εξουδενωσας το ρηµα κυριου και εξουδενωσει σε κυριος του µη ειναι βασιλεα επι τον ισραηλ

27

και απεστρεψεν σαµουηλ το προσωπον αυτου του απελθειν και εκρατησεν σαουλ του πτερυγιου της διπλοιδος αυτου και διερρηξεν αυτο
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28

και ειπεν προς αυτον σαµουηλ διερρηξεν κυριος την βασιλειαν ισραηλ εκ χειρος σου σηµερον και δωσει αυτην τω πλησιον σου τω αγαθω υπερ σε

29

και διαιρεθησεται ισραηλ εις δυο και ουκ αποστρεψει ουδε µετανοησει οτι ουχ ως ανθρωπος εστιν του µετανοησαι αυτος

30

και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα αλλα δοξασον µε δη ενωπιον πρεσβυτερων ισραηλ και ενωπιον λαου µου και αναστρεψον µετ' εµου και προσκυνησω τω κυριω θεω σου

31

και ανεστρεψεν σαµουηλ οπισω σαουλ και προσεκυνησεν τω κυριω

32

και ειπεν σαµουηλ προσαγαγετε µοι τον αγαγ βασιλεα αµαληκ και προσηλθεν προς αυτον αγαγ τρεµων και ειπεν αγαγ ει ουτως πικρος ο θανατος

33

και ειπεν σαµουηλ προς αγαγ καθοτι ητεκνωσεν γυναικας η ροµφαια σου ουτως ατεκνωθησεται εκ γυναικων η µητηρ σου και εσφαξεν σαµουηλ τον αγαγ ενωπιον κυριου εν
γαλγαλ

34

και απηλθεν σαµουηλ εις αρµαθαιµ και σαουλ ανεβη εις τον οικον αυτου εις γαβαα

35

και ου προσεθετο σαµουηλ ετι ιδειν τον σαουλ εως ηµερας θανατου αυτου οτι επενθει σαµουηλ επι σαουλ και κυριος µετεµεληθη οτι εβασιλευσεν τον σαουλ επι ισραηλ

1

και ειπεν κυριος προς σαµουηλ εως ποτε συ πενθεις επι σαουλ καγω εξουδενωκα αυτον µη βασιλευειν επι ισραηλ πλησον το κερας σου ελαιου και δευρο αποστειλω σε προς ιε
σσαι εως εις βηθλεεµ οτι εορακα εν τοις υιοις αυτου εµοι βασιλευειν

2

και ειπεν σαµουηλ πως πορευθω και ακουσεται σαουλ και αποκτενει µε και ειπεν κυριος δαµαλιν βοων λαβε εν τη χειρι σου και ερεις θυσαι τω κυριω ηκω

3

και καλεσεις τον ιεσσαι εις την θυσιαν και γνωριω σοι α ποιησεις και χρισεις ον εαν ειπω προς σε

4

και εποιησεν σαµουηλ παντα α ελαλησεν αυτω κυριος και ηλθεν εις βηθλεεµ και εξεστησαν οι πρεσβυτεροι της πολεως τη απαντησει αυτου και ειπαν ειρηνη η εισοδος σου ο
βλεπων

5

και ειπεν ειρηνη θυσαι τω κυριω ηκω αγιασθητε και ευφρανθητε µετ' εµου σηµερον και ηγιασεν τον ιεσσαι και τους υιους αυτου και εκαλεσεν αυτους εις την θυσιαν

6

και εγενηθη εν τω αυτους εισιεναι και ειδεν τον ελιαβ και ειπεν αλλα και ενωπιον κυριου χριστος αυτου

7

και ειπεν κυριος προς σαµουηλ µη επιβλεψης επι την οψιν αυτου µηδε εις την εξιν µεγεθους αυτου οτι εξουδενωκα αυτον οτι ουχ ως εµβλεψεται ανθρωπος οψεται ο θεος οτι
ανθρωπος οψεται εις προσωπον ο δε θεος οψεται εις καρδιαν

8

και εκαλεσεν ιεσσαι τον αµιναδαβ και παρηλθεν κατα προσωπον σαµουηλ και ειπεν ουδε τουτον εξελεξατο κυριος

9

και παρηγαγεν ιεσσαι τον σαµα και ειπεν και εν τουτω ουκ εξελεξατο κυριος

10

και παρηγαγεν ιεσσαι τους επτα υιους αυτου ενωπιον σαµουηλ και ειπεν σαµουηλ ουκ εξελεξατο κυριος εν τουτοις

11

και ειπεν σαµουηλ προς ιεσσαι εκλελοιπασιν τα παιδαρια και ειπεν ετι ο µικρος ιδου ποιµαινει εν τω ποιµνιω και ειπεν σαµουηλ προς ιεσσαι αποστειλον και λαβε αυτον οτι ο
υ µη κατακλιθωµεν εως του ελθειν αυτον

12

και απεστειλεν και εισηγαγεν αυτον και ουτος πυρρακης µετα καλλους οφθαλµων και αγαθος ορασει κυριω και ειπεν κυριος προς σαµουηλ αναστα και χρισον τον δαυιδ οτι
ουτος αγαθος εστιν

13

και ελαβεν σαµουηλ το κερας του ελαιου και εχρισεν αυτον εν µεσω των αδελφων αυτου και εφηλατο πνευµα κυριου επι δαυιδ απο της ηµερας εκεινης και επανω και ανεστη
σαµουηλ και απηλθεν εις αρµαθαιµ

14

και πνευµα κυριου απεστη απο σαουλ και επνιγεν αυτον πνευµα πονηρον παρα κυριου

15

και ειπαν οι παιδες σαουλ προς αυτον ιδου δη πνευµα κυριου πονηρον πνιγει σε

16

ειπατωσαν δη οι δουλοι σου ενωπιον σου και ζητησατωσαν τω κυριω ηµων ανδρα ειδοτα ψαλλειν εν κινυρα και εσται εν τω ειναι πνευµα πονηρον επι σοι και ψαλει εν τη κιν
υρα αυτου και αγαθον σοι εσται και αναπαυσει σε

17

και ειπεν σαουλ προς τους παιδας αυτου ιδετε δη µοι ανδρα ορθως ψαλλοντα και εισαγαγετε αυτον προς εµε

18

και απεκριθη εις των παιδαριων αυτου και ειπεν ιδου εορακα υιον τω ιεσσαι βηθλεεµιτην και αυτον ειδοτα ψαλµον και ο ανηρ συνετος και ο ανηρ πολεµιστης και σοφος λογ
ω και ανηρ αγαθος τω ειδει και κυριος µετ' αυτου

19

και απεστειλεν σαουλ αγγελους προς ιεσσαι λεγων αποστειλον προς µε τον υιον σου δαυιδ τον εν τω ποιµνιω σου
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20

και ελαβεν ιεσσαι γοµορ αρτων και ασκον οινου και εριφον αιγων ενα και εξαπεστειλεν εν χειρι δαυιδ του υιου αυτου προς σαουλ

21

και εισηλθεν δαυιδ προς σαουλ και παρειστηκει ενωπιον αυτου και ηγαπησεν αυτον σφοδρα και εγενηθη αυτω αιρων τα σκευη αυτου

22

και απεστειλεν σαουλ προς ιεσσαι λεγων παριστασθω δη δαυιδ ενωπιον εµου οτι ευρεν χαριν εν οφθαλµοις µου

23

και εγενηθη εν τω ειναι πνευµα πονηρον επι σαουλ και ελαµβανεν δαυιδ την κινυραν και εψαλλεν εν τη χειρι αυτου και ανεψυχεν σαουλ και αγαθον αυτω και αφιστατο απ' α
υτου το πνευµα το πονηρον

1

και συναγουσιν αλλοφυλοι τας παρεµβολας αυτων εις πολεµον και συναγονται εις σοκχωθ της ιουδαιας και παρεµβαλλουσιν ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον αζηκα εν εφερ
µεµ

2

και σαουλ και οι ανδρες ισραηλ συναγονται και παρεµβαλλουσιν εν τη κοιλαδι αυτοι παρατασσονται εις πολεµον εξ εναντιας αλλοφυλων

3

και αλλοφυλοι ιστανται επι του ορους ενταυθα και ισραηλ ισταται επι του ορους ενταυθα και ο αυλων ανα µεσον αυτων

4

και εξηλθεν ανηρ δυνατος εκ της παραταξεως των αλλοφυλων γολιαθ ονοµα αυτω εκ γεθ υψος αυτου τεσσαρων πηχεων και σπιθαµης

5

και περικεφαλαια επι της κεφαλης αυτου και θωρακα αλυσιδωτον αυτος ενδεδυκως και ο σταθµος του θωρακος αυτου πεντε χιλιαδες σικλων χαλκου και σιδηρου

6

και κνηµιδες χαλκαι επανω των σκελων αυτου και ασπις χαλκη ανα µεσον των ωµων αυτου

7

και ο κοντος του δορατος αυτου ωσει µεσακλον υφαινοντων και η λογχη αυτου εξακοσιων σικλων σιδηρου και ο αιρων τα οπλα αυτου προεπορευετο αυτου

8

και εστη και ανεβοησεν εις την παραταξιν ισραηλ και ειπεν αυτοις τι εκπορευεσθε παραταξασθαι πολεµω εξ εναντιας ηµων ουκ εγω ειµι αλλοφυλος και υµεις εβραιοι του σα
ουλ εκλεξασθε εαυτοις ανδρα και καταβητω προς µε

9

και εαν δυνηθη προς εµε πολεµησαι και εαν παταξη µε και εσοµεθα υµιν εις δουλους εαν δε εγω δυνηθω και παταξω αυτον εσεσθε ηµιν εις δουλους και δουλευσετε ηµιν

10

και ειπεν ο αλλοφυλος ιδου εγω ωνειδισα την παραταξιν ισραηλ σηµερον εν τη ηµερα ταυτη δοτε µοι ανδρα και µονοµαχησοµεν αµφοτεροι

11

και ηκουσεν σαουλ και πας ισραηλ τα ρηµατα του αλλοφυλου ταυτα και εξεστησαν και εφοβηθησαν σφοδρα

32

και ειπεν δαυιδ προς σαουλ µη δη συµπεσετω η καρδια του κυριου µου επ' αυτον ο δουλος σου πορευσεται και πολεµησει µετα του αλλοφυλου τουτου

33

και ειπεν σαουλ προς δαυιδ ου µη δυνηση πορευθηναι προς τον αλλοφυλον του πολεµειν µετ' αυτου οτι παιδαριον ει συ και αυτος ανηρ πολεµιστης εκ νεοτητος αυτου

34

και ειπεν δαυιδ προς σαουλ ποιµαινων ην ο δουλος σου τω πατρι αυτου εν τω ποιµνιω και οταν ηρχετο ο λεων και η αρκος και ελαµβανεν προβατον εκ της αγελης

35

και εξεπορευοµην οπισω αυτου και επαταξα αυτον και εξεσπασα εκ του στοµατος αυτου και ει επανιστατο επ' εµε και εκρατησα του φαρυγγος αυτου και επαταξα και εθανατ
ωσα αυτον

36

και την αρκον ετυπτεν ο δουλος σου και τον λεοντα και εσται ο αλλοφυλος ο απεριτµητος ως εν τουτων ουχι πορευσοµαι και παταξω αυτον και αφελω σηµερον ονειδος εξ ισ
ραηλ διοτι τις ο απεριτµητος ουτος ος ωνειδισεν παραταξιν θεου ζωντος

37

κυριος ος εξειλατο µε εκ χειρος του λεοντος και εκ χειρος της αρκου αυτος εξελειται µε εκ χειρος του αλλοφυλου του απεριτµητου τουτου και ειπεν σαουλ προς δαυιδ πορευο
υ και εσται κυριος µετα σου

38

και ενεδυσεν σαουλ τον δαυιδ µανδυαν και περικεφαλαιαν χαλκην περι την κεφαλην αυτου

39

και εζωσεν τον δαυιδ την ροµφαιαν αυτου επανω του µανδυου αυτου και εκοπιασεν περιπατησας απαξ και δις και ειπεν δαυιδ προς σαουλ ου µη δυνωµαι πορευθηναι εν τουτ
οις οτι ου πεπειραµαι και αφαιρουσιν αυτα απ' αυτου

40

και ελαβεν την βακτηριαν αυτου εν τη χειρι αυτου και εξελεξατο εαυτω πεντε λιθους λειους εκ του χειµαρρου και εθετο αυτους εν τω καδιω τω ποιµενικω τω οντι αυτω εις
συλλογην και σφενδονην αυτου εν τη χειρι αυτου και προσηλθεν προς τον ανδρα τον αλλοφυλον

42

και ειδεν γολιαδ τον δαυιδ και ητιµασεν αυτον οτι αυτος ην παιδαριον και αυτος πυρρακης µετα καλλους οφθαλµων

43

και ειπεν ο αλλοφυλος προς δαυιδ ωσει κυων εγω ειµι οτι συ ερχη επ' εµε εν ραβδω και λιθοις και ειπεν δαυιδ ουχι αλλ' η χειρω κυνος και κατηρασατο ο αλλοφυλος τον δαυι
δ εν τοις θεοις αυτου

44

και ειπεν ο αλλοφυλος προς δαυιδ δευρο προς µε και δωσω τας σαρκας σου τοις πετεινοις του ουρανου και τοις κτηνεσιν της γης
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45

και ειπεν δαυιδ προς τον αλλοφυλον συ ερχη προς µε εν ροµφαια και εν δορατι και εν ασπιδι καγω πορευοµαι προς σε εν ονοµατι κυριου σαβαωθ θεου παραταξεως ισραηλ ην
ωνειδισας σηµερον

46

και αποκλεισει σε κυριος σηµερον εις την χειρα µου και αποκτενω σε και αφελω την κεφαλην σου απο σου και δωσω τα κωλα σου και τα κωλα παρεµβολης αλλοφυλων εν τ
αυτη τη ηµερα τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης και γνωσεται πασα η γη οτι εστιν θεος εν ισραηλ

47

και γνωσεται πασα η εκκλησια αυτη οτι ουκ εν ροµφαια και δορατι σωζει κυριος οτι του κυριου ο πολεµος και παραδωσει κυριος υµας εις χειρας ηµων

48

και ανεστη ο αλλοφυλος και επορευθη εις συναντησιν δαυιδ

49

και εξετεινεν δαυιδ την χειρα αυτου εις το καδιον και ελαβεν εκειθεν λιθον ενα και εσφενδονησεν και επαταξεν τον αλλοφυλον επι το µετωπον αυτου και διεδυ ο λιθος δια τη
ς περικεφαλαιας εις το µετωπον αυτου και επεσεν επι προσωπον αυτου επι την γην

51

και εδραµεν δαυιδ και επεστη επ' αυτον και ελαβεν την ροµφαιαν αυτου και εθανατωσεν αυτον και αφειλεν την κεφαλην αυτου και ειδον οι αλλοφυλοι οτι τεθνηκεν ο δυνατο
ς αυτων και εφυγον

52

και ανιστανται ανδρες ισραηλ και ιουδα και ηλαλαξαν και κατεδιωξαν οπισω αυτων εως εισοδου γεθ και εως της πυλης ασκαλωνος και επεσαν τραυµατιαι των αλλοφυλων ε
ν τη οδω των πυλων και εως γεθ και εως ακκαρων

53

και ανεστρεψαν ανδρες ισραηλ εκκλινοντες οπισω των αλλοφυλων και κατεπατουν τας παρεµβολας αυτων

54

και ελαβεν δαυιδ την κεφαλην του αλλοφυλου και ηνεγκεν αυτην εις ιερουσαληµ και τα σκευη αυτου εθηκεν εν τω σκηνωµατι αυτου

6

και εξηλθον αι χορευουσαι εις συναντησιν δαυιδ εκ πασων πολεων ισραηλ εν τυµπανοις και εν χαρµοσυνη και εν κυµβαλοις

7

και εξηρχον αι γυναικες και ελεγον επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν αυτου

8

και πονηρον εφανη το ρηµα εν οφθαλµοις σαουλ περι του λογου τουτου και ειπεν τω δαυιδ εδωκαν τας µυριαδας και εµοι εδωκαν τας χιλιαδας

9

και ην σαουλ υποβλεποµενος τον δαυιδ απο της ηµερας εκεινης και επεκεινα

12

και εφοβηθη σαουλ απο προσωπου δαυιδ

13

και απεστησεν αυτον απ' αυτου και κατεστησεν αυτον εαυτω χιλιαρχον και εξεπορευετο και εισεπορευετο εµπροσθεν του λαου

14

και ην δαυιδ εν πασαις ταις οδοις αυτου συνιων και κυριος µετ' αυτου

15

και ειδεν σαουλ ως αυτος συνιει σφοδρα και ευλαβειτο απο προσωπου αυτου

16

και πας ισραηλ και ιουδας ηγαπα τον δαυιδ οτι αυτος εξεπορευετο και εισεπορευετο προ προσωπου του λαου

20

και ηγαπησεν µελχολ η θυγατηρ σαουλ τον δαυιδ και απηγγελη σαουλ και ηυθυνθη εν οφθαλµοις αυτου

21

και ειπεν σαουλ δωσω αυτην αυτω και εσται αυτω εις σκανδαλον και ην επι σαουλ χειρ αλλοφυλων

22

και ενετειλατο σαουλ τοις παισιν αυτου λεγων λαλησατε υµεις λαθρα τω δαυιδ λεγοντες ιδου ο βασιλευς θελει εν σοι και παντες οι παιδες αυτου αγαπωσιν σε και συ επιγαµβ
ρευσον τω βασιλει

23

και ελαλησαν οι παιδες σαουλ εις τα ωτα δαυιδ τα ρηµατα ταυτα και ειπεν δαυιδ ει κουφον εν οφθαλµοις υµων επιγαµβρευσαι βασιλει καγω ανηρ ταπεινος και ουχι ενδοξος

24

και απηγγειλαν οι παιδες σαουλ αυτω κατα τα ρηµατα ταυτα α ελαλησεν δαυιδ

25

και ειπεν σαουλ ταδε ερειτε τω δαυιδ ου βουλεται ο βασιλευς εν δοµατι αλλ' η εν εκατον ακροβυστιαις αλλοφυλων εκδικησαι εις εχθρους του βασιλεως και σαουλ ελογισατο
αυτον εµβαλειν εις χειρας των αλλοφυλων

26

και απαγγελλουσιν οι παιδες σαουλ τω δαυιδ τα ρηµατα ταυτα και ευθυνθη ο λογος εν οφθαλµοις δαυιδ επιγαµβρευσαι τω βασιλει

27

και ανεστη δαυιδ και επορευθη αυτος και οι ανδρες αυτου και επαταξεν εν τοις αλλοφυλοις εκατον ανδρας και ανηνεγκεν τας ακροβυστιας αυτων τω βασιλει και επιγαµβρευ
εται τω βασιλει και διδωσιν αυτω την µελχολ θυγατερα αυτου αυτω εις γυναικα

28

και ειδεν σαουλ οτι κυριος µετα δαυιδ και πας ισραηλ ηγαπα αυτον

29

και προσεθετο ευλαβεισθαι απο δαυιδ ετι
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1

και ελαλησεν σαουλ προς ιωναθαν τον υιον αυτου και προς παντας τους παιδας αυτου θανατωσαι τον δαυιδ και ιωναθαν υιος σαουλ ηρειτο τον δαυιδ σφοδρα

2

και απηγγειλεν ιωναθαν τω δαυιδ λεγων σαουλ ζητει θανατωσαι σε φυλαξαι ουν αυριον πρωι και κρυβηθι και καθισον κρυβη

3

και εγω εξελευσοµαι και στησοµαι εχοµενος του πατρος µου εν αγρω ου εαν ης εκει και εγω λαλησω περι σου προς τον πατερα µου και οψοµαι ο τι εαν η και απαγγελω σοι

4

και ελαλησεν ιωναθαν περι δαυιδ αγαθα προς σαουλ τον πατερα αυτου και ειπεν προς αυτον µη αµαρτησατω ο βασιλευς εις τον δουλον σου δαυιδ οτι ουχ ηµαρτηκεν εις σε κ
αι τα ποιηµατα αυτου αγαθα σφοδρα

5

και εθετο την ψυχην αυτου εν τη χειρι αυτου και επαταξεν τον αλλοφυλον και εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην και πας ισραηλ ειδον και εχαρησαν και ινα τι αµαρτανεις ε
ις αιµα αθωον θανατωσαι τον δαυιδ δωρεαν

6

και ηκουσεν σαουλ της φωνης ιωναθαν και ωµοσεν σαουλ λεγων ζη κυριος ει αποθανειται

7

και εκαλεσεν ιωναθαν τον δαυιδ και απηγγειλεν αυτω παντα τα ρηµατα ταυτα και εισηγαγεν ιωναθαν τον δαυιδ προς σαουλ και ην ενωπιον αυτου ωσει εχθες και τριτην ηµε
ραν

8

και προσεθετο ο πολεµος γενεσθαι προς σαουλ και κατισχυσεν δαυιδ και επολεµησεν τους αλλοφυλους και επαταξεν εν αυτοις πληγην µεγαλην σφοδρα και εφυγον εκ προσωπ
ου αυτου

9

και εγενετο πνευµα θεου πονηρον επι σαουλ και αυτος εν οικω καθευδων και δορυ εν τη χειρι αυτου και δαυιδ εψαλλεν εν ταις χερσιν αυτου

10

και εζητει σαουλ παταξαι το δορυ εις δαυιδ και απεστη δαυιδ εκ προσωπου σαουλ και επαταξεν το δορυ εις τον τοιχον και δαυιδ ανεχωρησεν και διεσωθη

11

και εγενηθη εν τη νυκτι εκεινη και απεστειλεν σαουλ αγγελους εις οικον δαυιδ φυλαξαι αυτον του θανατωσαι αυτον πρωι και απηγγειλεν τω δαυιδ µελχολ η γυνη αυτου λεγο
υσα εαν µη συ σωσης την ψυχην σαυτου την νυκτα ταυτην αυριον θανατωθηση

12

και καταγει η µελχολ τον δαυιδ δια της θυριδος και απηλθεν και εφυγεν και σωζεται

13

και ελαβεν η µελχολ τα κενοταφια και εθετο επι την κλινην και ηπαρ των αιγων εθετο προς κεφαλης αυτου και εκαλυψεν αυτα ιµατιω

14

και απεστειλεν σαουλ αγγελους λαβειν τον δαυιδ και λεγουσιν ενοχλεισθαι αυτον

15

και αποστελλει επι τον δαυιδ λεγων αγαγετε αυτον επι της κλινης προς µε του θανατωσαι αυτον

16

και ερχονται οι αγγελοι και ιδου τα κενοταφια επι της κλινης και ηπαρ των αιγων προς κεφαλης αυτου

17

και ειπεν σαουλ τη µελχολ ινα τι ουτως παρελογισω µε και εξαπεστειλας τον εχθρον µου και διεσωθη και ειπεν µελχολ τω σαουλ αυτος ειπεν εξαποστειλον µε ει δε µη θανατ
ωσω σε

18

και δαυιδ εφυγεν και διεσωθη και παραγινεται προς σαµουηλ εις αρµαθαιµ και απαγγελλει αυτω παντα οσα εποιησεν αυτω σαουλ και επορευθη δαυιδ και σαµουηλ και εκαθ
ισαν εν ναυαθ εν ραµα

19

και απηγγελη τω σαουλ λεγοντες ιδου δαυιδ εν ναυαθ εν ραµα

20

και απεστειλεν σαουλ αγγελους λαβειν τον δαυιδ και ειδαν την εκκλησιαν των προφητων και σαµουηλ ειστηκει καθεστηκως επ' αυτων και εγενηθη επι τους αγγελους του σα
ουλ πνευµα θεου και προφητευουσιν

21

και απηγγελη τω σαουλ και απεστειλεν αγγελους ετερους και επροφητευσαν και αυτοι και προσεθετο σαουλ αποστειλαι αγγελους τριτους και επροφητευσαν και αυτοι

22

και εθυµωθη οργη σαουλ και επορευθη και αυτος εις αρµαθαιµ και ερχεται εως του φρεατος του αλω του εν τω σεφι και ηρωτησεν και ειπεν που σαµουηλ και δαυιδ και ειπα
ν ιδου εν ναυαθ εν ραµα

23

και επορευθη εκειθεν εις ναυαθ εν ραµα και εγενηθη και επ' αυτω πνευµα θεου και επορευετο προφητευων εως του ελθειν αυτον εις ναυαθ εν ραµα

24

και εξεδυσατο τα ιµατια αυτου και επροφητευσεν ενωπιον αυτων και επεσεν γυµνος ολην την ηµεραν εκεινην και ολην την νυκτα δια τουτο ελεγον ει και σαουλ εν προφηταις

1

και απεδρα δαυιδ εκ ναυαθ εν ραµα και ερχεται ενωπιον ιωναθαν και ειπεν τι πεποιηκα και τι το αδικηµα µου και τι ηµαρτηκα ενωπιον του πατρος σου οτι επιζητει την ψυχ
ην µου

2

και ειπεν αυτω ιωναθαν µηδαµως σοι ου µη αποθανης ιδου ου µη ποιηση ο πατηρ µου ρηµα µεγα η µικρον και ουκ αποκαλυψει το ωτιον µου και τι οτι κρυψει ο πατηρ µου τ
ο ρηµα τουτο ουκ εστιν τουτο
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3

και απεκριθη δαυιδ τω ιωναθαν και ειπεν γινωσκων οιδεν ο πατηρ σου οτι ευρηκα χαριν εν οφθαλµοις σου και ειπεν µη γνωτω τουτο ιωναθαν µη ου βουληται αλλα ζη κυριο
ς και ζη η ψυχη σου οτι καθως ειπον εµπεπλησται ανα µεσον µου και του θανατου

4

και ειπεν ιωναθαν προς δαυιδ τι επιθυµει η ψυχη σου και τι ποιησω σοι

5

και ειπεν δαυιδ προς ιωναθαν ιδου δη νεοµηνια αυριον και εγω καθισας ου καθησοµαι µετα του βασιλεως φαγειν και εξαποστελεις µε και κρυβησοµαι εν τω πεδιω εως δειλη
ς

6

εαν επισκεπτοµενος επισκεψηται µε ο πατηρ σου και ερεις παραιτουµενος παρητησατο απ' εµου δαυιδ δραµειν εως εις βηθλεεµ την πολιν αυτου οτι θυσια των ηµερων εκει ο
λη τη φυλη

7

εαν ταδε ειπη αγαθως ειρηνη τω δουλω σου και εαν σκληρως αποκριθη σοι γνωθι οτι συντετελεσται η κακια παρ' αυτου

8

και ποιησεις ελεος µετα του δουλου σου οτι εισηγαγες εις διαθηκην κυριου τον δουλον σου µετα σεαυτου και ει εστιν αδικια εν τω δουλω σου θανατωσον µε συ και εως του π
ατρος σου ινα τι ουτως εισαγεις µε

9

και ειπεν ιωναθαν µηδαµως σοι οτι εαν γινωσκων γνω οτι συντετελεσται η κακια παρα του πατρος µου του ελθειν επι σε και εαν µη εις τας πολεις σου εγω απαγγελω σοι

10

και ειπεν δαυιδ προς ιωναθαν τις απαγγελει µοι εαν αποκριθη ο πατηρ σου σκληρως

11

και ειπεν ιωναθαν προς δαυιδ πορευου και µενε εις αγρον και εκπορευονται αµφοτεροι εις αγρον

12

και ειπεν ιωναθαν προς δαυιδ κυριος ο θεος ισραηλ οιδεν οτι ανακρινω τον πατερα µου ως αν ο καιρος τρισσως και ιδου αγαθον η περι δαυιδ και ου µη αποστειλω προς σε ει
ς αγρον

13

ταδε ποιησαι ο θεος τω ιωναθαν και ταδε προσθειη οτι ανοισω τα κακα επι σε και αποκαλυψω το ωτιον σου και εξαποστελω σε και απελευση εις ειρηνην και εσται κυριος µε
τα σου καθως ην µετα του πατρος µου

14

και µεν ετι µου ζωντος και ποιησεις ελεος µετ' εµου και εαν θανατω αποθανω

15

ουκ εξαρεις ελεος σου απο του οικου µου εως του αιωνος και ει µη εν τω εξαιρειν κυριον τους εχθρους δαυιδ εκαστον απο προσωπου της γης

16

εξαρθηναι το ονοµα του ιωναθαν απο του οικου δαυιδ και εκζητησαι κυριος εχθρους του δαυιδ

17

και προσεθετο ετι ιωναθαν οµοσαι τω δαυιδ οτι ηγαπησεν ψυχην αγαπωντος αυτον

18

και ειπεν ιωναθαν αυριον νουµηνια και επισκεπηση οτι επισκεπησεται καθεδρα σου

19

και τρισσευσεις και επισκεψη και ηξεις εις τον τοπον σου ου εκρυβης εν τη ηµερα τη εργασιµη και καθηση παρα το εργαβ εκεινο

20

και εγω τρισσευσω ταις σχιζαις ακοντιζων εκπεµπων εις την αµατταρι

21

και ιδου αποστελω το παιδαριον λεγων δευρο ευρε µοι την σχιζαν εαν ειπω λεγων τω παιδαριω ωδε η σχιζα απο σου και ωδε λαβε αυτην παραγινου οτι ειρηνη σοι και ουκ εσ
τιν λογος ζη κυριος

22

εαν ταδε ειπω τω νεανισκω ωδε η σχιζα απο σου και επεκεινα πορευου οτι εξαπεσταλκεν σε κυριος

23

και το ρηµα ο ελαλησαµεν εγω και συ ιδου κυριος µαρτυς ανα µεσον εµου και σου εως αιωνος

24

και κρυπτεται δαυιδ εν αγρω και παραγινεται ο µην και ερχεται ο βασιλευς επι την τραπεζαν του φαγειν

25

και εκαθισεν ο βασιλευς επι την καθεδραν αυτου ως απαξ και απαξ επι της καθεδρας παρα τοιχον και προεφθασεν τον ιωναθαν και εκαθισεν αβεννηρ εκ πλαγιων σαουλ και ε
πεσκεπη ο τοπος δαυιδ

26

και ουκ ελαλησεν σαουλ ουδεν εν τη ηµερα εκεινη οτι ειπεν συµπτωµα φαινεται µη καθαρος ειναι οτι ου κεκαθαρισται

27

και εγενηθη τη επαυριον του µηνος τη ηµερα τη δευτερα και επεσκεπη ο τοπος του δαυιδ και ειπεν σαουλ προς ιωναθαν τον υιον αυτου τι οτι ου παραγεγονεν ο υιος ιεσσαι κ
αι εχθες και σηµερον επι την τραπεζαν

28

και απεκριθη ιωναθαν τω σαουλ και ειπεν αυτω παρητηται δαυιδ παρ' εµου εως εις βηθλεεµ την πολιν αυτου πορευθηναι

29

και ειπεν εξαποστειλον δη µε οτι θυσια της φυλης ηµιν εν τη πολει και ενετειλαντο προς µε οι αδελφοι µου και νυν ει ευρηκα χαριν εν οφθαλµοις σου διασωθησοµαι δη και ο
ψοµαι τους αδελφους µου δια τουτο ου παραγεγονεν επι την τραπεζαν του βασιλεως
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30

και εθυµωθη οργη σαουλ επι ιωναθαν σφοδρα και ειπεν αυτω υιε κορασιων αυτοµολουντων ου γαρ οιδα οτι µετοχος ει συ τω υιω ιεσσαι εις αισχυνην σου και εις αισχυνην απ
οκαλυψεως µητρος σου

31

οτι πασας τας ηµερας ας ο υιος ιεσσαι ζη επι της γης ουχ ετοιµασθησεται η βασιλεια σου νυν ουν αποστειλας λαβε τον νεανιαν οτι υιος θανατου ουτος

32

και απεκριθη ιωναθαν τω σαουλ ινα τι αποθνησκει τι πεποιηκεν

33

και επηρεν σαουλ το δορυ επι ιωναθαν του θανατωσαι αυτον και εγνω ιωναθαν οτι συντετελεσται η κακια αυτη παρα του πατρος αυτου θανατωσαι τον δαυιδ

34

και ανεπηδησεν ιωναθαν απο της τραπεζης εν οργη θυµου και ουκ εφαγεν εν τη δευτερα του µηνος αρτον οτι εθραυσθη επι τον δαυιδ οτι συνετελεσεν επ' αυτον ο πατηρ αυτο
υ

35

και εγενηθη πρωι και εξηλθεν ιωναθαν εις αγρον καθως εταξατο εις το µαρτυριον δαυιδ και παιδαριον µικρον µετ' αυτου

36

και ειπεν τω παιδαριω δραµε ευρε µοι τας σχιζας εν αις εγω ακοντιζω και το παιδαριον εδραµε και αυτος ηκοντιζε τη σχιζη και παρηγαγεν αυτην

37

και ηλθεν το παιδαριον εως του τοπου της σχιζης ου ηκοντιζεν ιωναθαν και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του νεανιου και ειπεν εκει η σχιζα απο σου και επεκεινα

38

και ανεβοησεν ιωναθαν οπισω του παιδαριου αυτου λεγων ταχυνας σπευσον και µη στης και ανελεξεν το παιδαριον ιωναθαν τας σχιζας προς τον κυριον αυτου

39

και το παιδαριον ουκ εγνω ουθεν παρεξ ιωναθαν και δαυιδ εγνωσαν το ρηµα

40

και ιωναθαν εδωκεν τα σκευη αυτου επι το παιδαριον αυτου και ειπεν τω παιδαριω αυτου πορευου εισελθε εις την πολιν

41

και ως εισηλθεν το παιδαριον και δαυιδ ανεστη απο του εργαβ και επεσεν επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω τρις και κατεφιλησεν εκαστος τον πλησιον αυτου και
εκλαυσεν εκαστος τω πλησιον αυτου εως συντελειας µεγαλης

42

και ειπεν ιωναθαν πορευου εις ειρηνην και ως οµωµοκαµεν ηµεις αµφοτεροι εν ονοµατι κυριου λεγοντες κυριος εσται µαρτυς ανα µεσον εµου και σου και ανα µεσον του σπερ
µατος µου και ανα µεσον του σπερµατος σου εως αιωνος

1

και ανεστη δαυιδ και απηλθεν και ιωναθαν εισηλθεν εις την πολιν

2

και ερχεται δαυιδ εις νοµβα προς αβιµελεχ τον ιερεα και εξεστη αβιµελεχ τη απαντησει αυτου και ειπεν αυτω τι οτι συ µονος και ουθεις µετα σου

3

και ειπεν δαυιδ τω ιερει ο βασιλευς εντεταλται µοι ρηµα σηµερον και ειπεν µοι µηδεις γνωτω το ρηµα περι ου εγω αποστελλω σε και υπερ ου εντεταλµαι σοι και τοις παιδαρ
ιοις διαµεµαρτυρηµαι εν τω τοπω τω λεγοµενω θεου πιστις φελλανι αλεµωνι

4

και νυν ει εισιν υπο την χειρα σου πεντε αρτοι δος εις χειρα µου το ευρεθεν

5

και απεκριθη ο ιερευς τω δαυιδ και ειπεν ουκ εισιν αρτοι βεβηλοι υπο την χειρα µου οτι αλλ' η αρτοι αγιοι εισιν ει πεφυλαγµενα τα παιδαρια εστιν απο γυναικος και φαγεται

6

και απεκριθη δαυιδ τω ιερει και ειπεν αυτω αλλα απο γυναικος απεσχηµεθα εχθες και τριτην ηµεραν εν τω εξελθειν µε εις οδον γεγονε παντα τα παιδαρια ηγνισµενα και αυτ
η η οδος βεβηλος διοτι αγιασθησεται σηµερον δια τα σκευη µου

7

και εδωκεν αυτω αβιµελεχ ο ιερευς τους αρτους της προθεσεως οτι ουκ ην εκει αρτος οτι αλλ' η αρτοι του προσωπου οι αφηρηµενοι εκ προσωπου κυριου παρατεθηναι αρτον
θερµον η ηµερα ελαβεν αυτους

8

και εκει ην εν των παιδαριων του σαουλ εν τη ηµερα εκεινη συνεχοµενος νεεσσαραν ενωπιον κυριου και ονοµα αυτω δωηκ ο συρος νεµων τας ηµιονους σαουλ

9

και ειπεν δαυιδ προς αβιµελεχ ιδε ει εστιν ενταυθα υπο την χειρα σου δορυ η ροµφαια οτι την ροµφαιαν µου και τα σκευη ουκ ειληφα εν τη χειρι µου οτι ην το ρηµα του βασι
λεως κατα σπουδην

10

και ειπεν ο ιερευς ιδου η ροµφαια γολιαθ του αλλοφυλου ον επαταξας εν τη κοιλαδι ηλα και αυτη ενειληµενη εν ιµατιω ει ταυτην ληµψη σεαυτω λαβε οτι ουκ εστιν ετερα πα
ρεξ ταυτης ενταυθα και ειπεν δαυιδ ιδου ουκ εστιν ωσπερ αυτη δος µοι αυτην

11

και εδωκεν αυτην αυτω και ανεστη δαυιδ και εφυγεν εν τη ηµερα εκεινη εκ προσωπου σαουλ και ηλθεν δαυιδ προς αγχους βασιλεα γεθ

12

και ειπαν οι παιδες αγχους προς αυτον ουχι ουτος δαυιδ ο βασιλευς της γης ουχι τουτω εξηρχον αι χορευουσαι λεγουσαι επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυρια
σιν αυτου

13

και εθετο δαυιδ τα ρηµατα εν τη καρδια αυτου και εφοβηθη σφοδρα απο προσωπου αγχους βασιλεως γεθ
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14

και ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου ενωπιον αυτου και προσεποιησατο εν τη ηµερα εκεινη και ετυµπανιζεν επι ταις θυραις της πολεως και παρεφερετο εν ταις χερσιν αυτου κ
αι επιπτεν επι τας θυρας της πυλης και τα σιελα αυτου κατερρει επι τον πωγωνα αυτου

15

και ειπεν αγχους προς τους παιδας αυτου ιδου ιδετε ανδρα επιληµπτον ινα τι εισηγαγετε αυτον προς µε

16

η ελαττουµαι επιληµπτων εγω οτι εισαγειοχατε αυτον επιληµπτευεσθαι προς µε ουτος ουκ εισελευσεται εις οικιαν

1

και απηλθεν εκειθεν δαυιδ και διεσωθη και ερχεται εις το σπηλαιον το οδολλαµ και ακουουσιν οι αδελφοι αυτου και ο οικος του πατρος αυτου και καταβαινουσιν προς αυτον
εκει

2

και συνηγοντο προς αυτον πας εν αναγκη και πας υποχρεως και πας κατωδυνος ψυχη και ην επ' αυτων ηγουµενος και ησαν µετ' αυτου ως τετρακοσιοι ανδρες

3

και απηλθεν δαυιδ εκειθεν εις µασσηφα της µωαβ και ειπεν προς βασιλεα µωαβ γινεσθωσαν δη ο πατηρ µου και η µητηρ µου παρα σοι εως οτου γνω τι ποιησει µοι ο θεος

4

και παρεκαλεσεν το προσωπον του βασιλεως µωαβ και κατωκουν µετ' αυτου πασας τας ηµερας οντος του δαυιδ εν τη περιοχη

5

και ειπεν γαδ ο προφητης προς δαυιδ µη καθου εν τη περιοχη πορευου και ηξεις εις γην ιουδα και επορευθη δαυιδ και ηλθεν και εκαθισεν εν πολει σαριχ

6

και ηκουσεν σαουλ οτι εγνωσται δαυιδ και οι ανδρες οι µετ' αυτου και σαουλ εκαθητο εν τω βουνω υπο την αρουραν την εν ραµα και το δορυ εν τη χειρι αυτου και παντες οι
παιδες αυτου παρειστηκεισαν αυτω

7

και ειπεν σαουλ προς τους παιδας αυτου τους παρεστηκοτας αυτω και ειπεν αυτοις ακουσατε δη υιοι βενιαµιν ει αληθως πασιν υµιν δωσει ο υιος ιεσσαι αγρους και αµπελων
ας και παντας υµας ταξει εκατονταρχους και χιλιαρχους

8

οτι συγκεισθε παντες υµεις επ' εµε και ουκ εστιν ο αποκαλυπτων το ωτιον µου εν τω διαθεσθαι τον υιον µου διαθηκην µετα του υιου ιεσσαι και ουκ εστιν πονων περι εµου εξ
υµων και αποκαλυπτων το ωτιον µου οτι επηγειρεν ο υιος µου τον δουλον µου επ' εµε εις εχθρον ως η ηµερα αυτη

9

και αποκρινεται δωηκ ο συρος ο καθεστηκως επι τας ηµιονους σαουλ και ειπεν εορακα τον υιον ιεσσαι παραγινοµενον εις νοµβα προς αβιµελεχ υιον αχιτωβ τον ιερεα

10

και ηρωτα αυτω δια του θεου και επισιτισµον εδωκεν αυτω και την ροµφαιαν γολιαδ του αλλοφυλου εδωκεν αυτω

11

και απεστειλεν ο βασιλευς καλεσαι τον αβιµελεχ υιον αχιτωβ και παντας τους υιους του πατρος αυτου τους ιερεις τους εν νοµβα και παρεγενοντο παντες προς τον βασιλεα

12

και ειπεν σαουλ ακουε δη υιε αχιτωβ και ειπεν ιδου εγω λαλει κυριε

13

και ειπεν αυτω σαουλ ινα τι συνεθου κατ' εµου συ και ο υιος ιεσσαι δουναι σε αυτω αρτον και ροµφαιαν και ερωταν αυτω δια του θεου θεσθαι αυτον επ' εµε εις εχθρον ως η
ηµερα αυτη

14

και απεκριθη τω βασιλει και ειπεν και τις εν πασιν τοις δουλοις σου ως δαυιδ πιστος και γαµβρος του βασιλεως και αρχων παντος παραγγελµατος σου και ενδοξος εν τω οικ
ω σου

15

η σηµερον ηργµαι ερωταν αυτω δια του θεου µηδαµως µη δοτω ο βασιλευς κατα του δουλου αυτου λογον και εφ' ολον τον οικον του πατρος µου οτι ουκ ηδει ο δουλος ο σος
εν πασιν τουτοις ρηµα µικρον η µεγα

16

και ειπεν ο βασιλευς σαουλ θανατω αποθανη αβιµελεχ συ και πας ο οικος του πατρος σου

17

και ειπεν ο βασιλευς τοις παρατρεχουσιν τοις εφεστηκοσιν επ' αυτον προσαγαγετε και θανατουτε τους ιερεις του κυριου οτι η χειρ αυτων µετα δαυιδ και οτι εγνωσαν οτι φευ
γει αυτος και ουκ απεκαλυψαν το ωτιον µου και ουκ εβουληθησαν οι παιδες του βασιλεως επενεγκειν τας χειρας αυτων απαντησαι εις τους ιερεις κυριου

18

και ειπεν ο βασιλευς τω δωηκ επιστρεφου συ και απαντα εις τους ιερεις και επεστραφη δωηκ ο συρος και εθανατωσεν τους ιερεις κυριου εν τη ηµερα εκεινη τριακοσιους και
πεντε ανδρας παντας αιροντας εφουδ

19

και την νοµβα την πολιν των ιερεων επαταξεν εν στοµατι ροµφαιας απο ανδρος εως γυναικος απο νηπιου εως θηλαζοντος και µοσχου και ονου και προβατου

20

και διασωζεται υιος εις τω αβιµελεχ υιω αχιτωβ και ονοµα αυτω αβιαθαρ και εφυγεν οπισω δαυιδ

21

και απηγγειλεν αβιαθαρ τω δαυιδ οτι εθανατωσεν σαουλ παντας τους ιερεις του κυριου

22

και ειπεν δαυιδ τω αβιαθαρ ηιδειν εν τη ηµερα εκεινη οτι δωηκ ο συρος οτι απαγγελλων απαγγελει τω σαουλ εγω ειµι αιτιος των ψυχων οικου του πατρος σου

23

καθου µετ' εµου µη φοβου οτι ου εαν ζητω τη ψυχη µου τοπον ζητησω και τη ψυχη σου οτι πεφυλαξαι συ παρ' εµοι

1

και απηγγελη τω δαυιδ λεγοντες ιδου οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν τη κειλα και αυτοι διαρπαζουσιν καταπατουσιν τους αλω
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2

και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει πορευθω και παταξω τους αλλοφυλους τουτους και ειπεν κυριος πορευου και παταξεις εν τοις αλλοφυλοις τουτοις και σωσεις
την κειλα

3

και ειπαν οι ανδρες του δαυιδ προς αυτον ιδου ηµεις ενταυθα εν τη ιουδαια φοβουµεθα και πως εσται εαν πορευθωµεν εις κειλα εις τα σκυλα των αλλοφυλων εισπορευσοµεθ
α

4

και προσεθετο δαυιδ ερωτησαι ετι δια του κυριου και απεκριθη αυτω κυριος και ειπεν προς αυτον αναστηθι και καταβηθι εις κειλα οτι εγω παραδιδωµι τους αλλοφυλους εις
χειρας σου

5

και επορευθη δαυιδ και οι ανδρες οι µετ' αυτου εις κειλα και επολεµησεν εν τοις αλλοφυλοις και εφυγον εκ προσωπου αυτου και απηγαγεν τα κτηνη αυτων και επαταξεν εν α
υτοις πληγην µεγαλην και εσωσεν δαυιδ τους κατοικουντας κειλα

6

και εγενετο εν τω φυγειν αβιαθαρ υιον αβιµελεχ προς δαυιδ και αυτος µετα δαυιδ εις κειλα κατεβη εχων εφουδ εν τη χειρι αυτου

7

και απηγγελη τω σαουλ οτι ηκει δαυιδ εις κειλα και ειπεν σαουλ πεπρακεν αυτον ο θεος εις χειρας µου οτι αποκεκλεισται εισελθων εις πολιν θυρων και µοχλων

8

και παρηγγειλεν σαουλ παντι τω λαω εις πολεµον καταβαινειν εις κειλα συνεχειν τον δαυιδ και τους ανδρας αυτου

9

και εγνω δαυιδ οτι ου παρασιωπα σαουλ περι αυτου την κακιαν και ειπεν δαυιδ προς αβιαθαρ τον ιερεα προσαγαγε το εφουδ κυριου

10

και ειπεν δαυιδ κυριε ο θεος ισραηλ ακουων ακηκοεν ο δουλος σου οτι ζητει σαουλ ελθειν επι κειλα διαφθειραι την πολιν δι' εµε

11

ει αποκλεισθησεται και νυν ει καταβησεται σαουλ καθως ηκουσεν ο δουλος σου κυριε ο θεος ισραηλ απαγγειλον τω δουλω σου και ειπεν κυριος αποκλεισθησεται

13

και ανεστη δαυιδ και οι ανδρες οι µετ' αυτου ως τετρακοσιοι και εξηλθον εκ κειλα και επορευοντο ου εαν επορευθησαν και τω σαουλ απηγγελη οτι διασεσωται δαυιδ εκ κειλ
α και ανηκεν του εξελθειν

14

και εκαθισεν δαυιδ εν τη ερηµω εν µασερεµ εν τοις στενοις και εκαθητο εν τη ερηµω εν τω ορει ζιφ εν τη γη τη αυχµωδει και εζητει αυτον σαουλ πασας τας ηµερας και ου π
αρεδωκεν αυτον κυριος εις τας χειρας αυτου

15

και ειδεν δαυιδ οτι εξερχεται σαουλ του ζητειν τον δαυιδ και δαυιδ εν τω ορει τω αυχµωδει εν τη καινη ζιφ

16

και ανεστη ιωναθαν υιος σαουλ και επορευθη προς δαυιδ εις καινην και εκραταιωσεν τας χειρας αυτου εν κυριω

17

και ειπεν προς αυτον µη φοβου οτι ου µη ευρη σε η χειρ σαουλ του πατρος µου και συ βασιλευσεις επι ισραηλ και εγω εσοµαι σοι εις δευτερον και σαουλ ο πατηρ µου οιδεν ο
υτως

18

και διεθεντο αµφοτεροι διαθηκην ενωπιον κυριου και εκαθητο δαυιδ εν καινη και ιωναθαν απηλθεν εις οικον αυτου

19

και ανεβησαν οι ζιφαιοι εκ της αυχµωδους προς σαουλ επι τον βουνον λεγοντες ουκ ιδου δαυιδ κεκρυπται παρ' ηµιν εν µεσσαρα εν τοις στενοις εν τη καινη εν τω βουνω του
εχελα του εκ δεξιων του ιεσσαιµουν

20

και νυν παν το προς ψυχην του βασιλεως εις καταβασιν καταβαινετω προς ηµας κεκλεικασιν αυτον εις τας χειρας του βασιλεως

21

και ειπεν αυτοις σαουλ ευλογηµενοι υµεις τω κυριω οτι επονεσατε περι εµου

22

πορευθητε δη και ετοιµασατε ετι και γνωτε τον τοπον αυτου ου εσται ο πους αυτου εν ταχει εκει ου ειπατε µηποτε πανουργευσηται

23

και ιδετε και γνωτε και πορευσοµεθα µεθ' υµων και εσται ει εστιν επι της γης και εξερευνησω αυτον εν πασαις χιλιασιν ιουδα

24

και ανεστησαν οι ζιφαιοι και επορευθησαν εµπροσθεν σαουλ και δαυιδ και οι ανδρες αυτου εν τη ερηµω τη µααν καθ' εσπεραν εκ δεξιων του ιεσσαιµουν

25

και επορευθη σαουλ και οι ανδρες αυτου ζητειν αυτον και απηγγειλαν τω δαυιδ και κατεβη εις την πετραν την εν τη ερηµω µααν και ηκουσεν σαουλ και κατεδιωξεν οπισω δ
αυιδ εις την ερηµον µααν

26

και πορευονται σαουλ και οι ανδρες αυτου εκ µερους του ορους τουτου και ην δαυιδ και οι ανδρες αυτου εκ µερους του ορους τουτου και ην δαυιδ σκεπαζοµενος πορευεσθαι
απο προσωπου σαουλ και σαουλ και οι ανδρες αυτου παρενεβαλον επι δαυιδ και τους ανδρας αυτου συλλαβειν αυτους

27

και αγγελος προς σαουλ ηλθεν λεγων σπευδε και δευρο οτι επεθεντο οι αλλοφυλοι επι την γην

28

και ανεστρεψεν σαουλ µη καταδιωκειν οπισω δαυιδ και επορευθη εις συναντησιν των αλλοφυλων δια τουτο επεκληθη ο τοπος εκεινος πετρα η µερισθεισα

1

και ανεβη δαυιδ εκειθεν και εκαθισεν εν τοις στενοις εγγαδδι
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2

και εγενηθη ως ανεστρεψεν σαουλ απο οπισθεν των αλλοφυλων και απηγγελη αυτω λεγοντων οτι δαυιδ εν τη ερηµω εγγαδδι

3

και ελαβεν µεθ' εαυτου τρεις χιλιαδας ανδρων εκλεκτους εκ παντος ισραηλ και επορευθη ζητειν τον δαυιδ και τους ανδρας αυτου επι προσωπον σαδαιεµ

4

και ηλθεν εις τας αγελας των ποιµνιων τας επι της οδου και ην εκει σπηλαιον και σαουλ εισηλθεν παρασκευασασθαι και δαυιδ και οι ανδρες αυτου εσωτερον του σπηλαιου ε
καθηντο

5

και ειπον οι ανδρες δαυιδ προς αυτον ιδου η ηµερα αυτη ην ειπεν κυριος προς σε παραδουναι τον εχθρον σου εις τας χειρας σου και ποιησεις αυτω ως αγαθον εν οφθαλµοις σ
ου και ανεστη δαυιδ και αφειλεν το πτερυγιον της διπλοιδος της σαουλ λαθραιως

6

και εγενηθη µετα ταυτα και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον οτι αφειλεν το πτερυγιον της διπλοιδος αυτου

7

και ειπεν δαυιδ προς τους ανδρας αυτου µηδαµως µοι παρα κυριου ει ποιησω το ρηµα τουτο τω κυριω µου τω χριστω κυριου επενεγκαι χειρα µου επ' αυτον οτι χριστος κυρι
ου εστιν ουτος

8

και επεισεν δαυιδ τους ανδρας αυτου εν λογοις και ουκ εδωκεν αυτοις ανασταντας θανατωσαι τον σαουλ και ανεστη σαουλ και κατεβη εις την οδον

9

και ανεστη δαυιδ οπισω αυτου εκ του σπηλαιου και εβοησεν δαυιδ οπισω σαουλ λεγων κυριε βασιλευ και επεβλεψεν σαουλ εις τα οπισω αυτου και εκυψεν δαυιδ επι προσωπ
ον αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω

10

και ειπεν δαυιδ προς σαουλ ινα τι ακουεις των λογων του λαου λεγοντων ιδου δαυιδ ζητει την ψυχην σου

11

ιδου εν τη ηµερα ταυτη εορακασιν οι οφθαλµοι σου ως παρεδωκεν σε κυριος σηµερον εις χειρα µου εν τω σπηλαιω και ουκ ηβουληθην αποκτειναι σε και εφεισαµην σου και
ειπα ουκ εποισω χειρα µου επι κυριον µου οτι χριστος κυριου ουτος εστιν

12

και ιδου το πτερυγιον της διπλοιδος σου εν τη χειρι µου εγω αφηρηκα το πτερυγιον και ουκ απεκταγκα σε και γνωθι και ιδε σηµερον οτι ουκ εστιν κακια εν τη χειρι µου ουδ
ε ασεβεια και αθετησις και ουχ ηµαρτηκα εις σε και συ δεσµευεις την ψυχην µου λαβειν αυτην

13

δικασαι κυριος ανα µεσον εµου και σου και εκδικησαι µε κυριος εκ σου και η χειρ µου ουκ εσται επι σοι

14

καθως λεγεται η παραβολη η αρχαια εξ ανοµων εξελευσεται πληµµελεια και η χειρ µου ουκ εσται επι σε

15

και νυν οπισω τινος συ εκπορευη βασιλευ ισραηλ οπισω τινος καταδιωκεις συ οπισω κυνος τεθνηκοτος και οπισω ψυλλου ενος

16

γενοιτο κυριος εις κριτην και δικαστην ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου ιδοι κυριος και κριναι την κρισιν µου και δικασαι µοι εκ χειρος σου

17

και εγενετο ως συνετελεσεν δαυιδ τα ρηµατα ταυτα λαλων προς σαουλ και ειπεν σαουλ η φωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και ηρεν την φωνην αυτου σαουλ και εκλαυσεν

18

και ειπεν σαουλ προς δαυιδ δικαιος συ υπερ εµε οτι συ ανταπεδωκας µοι αγαθα εγω δε ανταπεδωκα σοι κακα

19

και συ απηγγειλας µοι σηµερον α εποιησας µοι αγαθα ως απεκλεισεν µε κυριος σηµερον εις χειρας σου και ουκ απεκτεινας µε

20

και οτι ει ευροιτο τις τον εχθρον αυτου εν θλιψει και εκπεµψαι αυτον εν οδω αγαθη και κυριος ανταποτεισει αυτω αγαθα καθως πεποιηκας σηµερον

21

και νυν ιδου εγω γινωσκω οτι βασιλευων βασιλευσεις και στησεται εν χερσιν σου βασιλεια ισραηλ

22

και νυν οµοσον µοι εν κυριω οτι ουκ εξολεθρευσεις το σπερµα µου οπισω µου και ουκ αφανιεις το ονοµα µου εκ του οικου του πατρος µου

23

και ωµοσεν δαυιδ τω σαουλ και απηλθεν σαουλ εις τον τοπον αυτου και δαυιδ και οι ανδρες αυτου ανεβησαν εις την µεσσαρα στενην

1

και απεθανεν σαµουηλ και συναθροιζονται πας ισραηλ και κοπτονται αυτον και θαπτουσιν αυτον εν οικω αυτου εν αρµαθαιµ και ανεστη δαυιδ και κατεβη εις την ερηµον µα
αν

2

και ην ανθρωπος εν τη µααν και τα ποιµνια αυτου εν τω καρµηλω και ο ανθρωπος µεγας σφοδρα και τουτω ποιµνια τρισχιλια και αιγες χιλιαι και εγενηθη εν τω κειρειν το π
οιµνιον αυτου εν τω καρµηλω

3

και ονοµα τω ανθρωπω ναβαλ και ονοµα τη γυναικι αυτου αβιγαια και η γυνη αυτου αγαθη συνεσει και καλη τω ειδει σφοδρα και ο ανθρωπος σκληρος και πονηρος εν επιτη
δευµασιν και ο ανθρωπος κυνικος

4

και ηκουσεν δαυιδ εν τη ερηµω οτι κειρει ναβαλ ο καρµηλιος το ποιµνιον αυτου

5

και δαυιδ απεστειλεν δεκα παιδαρια και ειπεν τοις παιδαριοις αναβητε εις καρµηλον και απελθατε προς ναβαλ και ερωτησατε αυτον επι τω ονοµατι µου εις ειρηνην
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6

και ερειτε ταδε εις ωρας και συ υγιαινων και ο οικος σου και παντα τα σα υγιαινοντα

7

και νυν ιδου ακηκοα οτι κειρουσιν σοι νυν οι ποιµενες σου οι ησαν µεθ' ηµων εν τη ερηµω και ουκ απεκωλυσαµεν αυτους και ουκ ενετειλαµεθα αυτοις ουθεν πασας τας ηµερ
ας οντων αυτων εν καρµηλω

8

ερωτησον τα παιδαρια σου και απαγγελουσιν σοι και ευρετωσαν τα παιδαρια χαριν εν οφθαλµοις σου οτι εφ' ηµεραν αγαθην ηκοµεν δος δη ο εαν ευρη η χειρ σου τω υιω σου
τω δαυιδ

9

και ερχονται τα παιδαρια και λαλουσιν τους λογους τουτους προς ναβαλ κατα παντα τα ρηµατα ταυτα εν τω ονοµατι δαυιδ και ανεπηδησεν

10

και απεκριθη ναβαλ τοις παισιν δαυιδ και ειπεν τις ο δαυιδ και τις ο υιος ιεσσαι σηµερον πεπληθυµµενοι εισιν οι δουλοι αναχωρουντες εκαστος εκ προσωπου του κυριου αυτ
ου

11

και ληµψοµαι τους αρτους µου και τον οινον µου και τα θυµατα µου α τεθυκα τοις κειρουσιν µου τα προβατα και δωσω αυτα ανδρασιν οις ουκ οιδα ποθεν εισιν

12

και απεστραφησαν τα παιδαρια δαυιδ εις οδον αυτων και ανεστρεψαν και ηλθον και ανηγγειλαν τω δαυιδ κατα τα ρηµατα ταυτα

13

και ειπεν δαυιδ τοις ανδρασιν αυτου ζωσασθε εκαστος την ροµφαιαν αυτου και ανεβησαν οπισω δαυιδ ως τετρακοσιοι ανδρες και οι διακοσιοι εκαθισαν µετα των σκευων

14

και τη αβιγαια γυναικι ναβαλ απηγγειλεν εν των παιδαριων λεγων ιδου δαυιδ απεστειλεν αγγελους εκ της ερηµου ευλογησαι τον κυριον ηµων και εξεκλινεν απ' αυτων

15

και οι ανδρες αγαθοι ηµιν σφοδρα ουκ απεκωλυσαν ηµας ουδε ενετειλαντο ηµιν πασας τας ηµερας ας ηµεν παρ' αυτοις και εν τω ειναι ηµας εν αγρω

16

ως τειχος ησαν περι ηµας και την νυκτα και την ηµεραν πασας τας ηµερας ας ηµεθα παρ' αυτοις ποιµαινοντες το ποιµνιον

17

και νυν γνωθι και ιδε τι συ ποιησεις οτι συντετελεσται η κακια εις τον κυριον ηµων και εις τον οικον αυτου και ουτος υιος λοιµος και ουκ εστιν λαλησαι προς αυτον

18

και εσπευσεν αβιγαια και ελαβεν διακοσιους αρτους και δυο αγγεια οινου και πεντε προβατα πεποιηµενα και πεντε οιφι αλφιτου και γοµορ εν σταφιδος και διακοσιας παλαθα
ς και εθετο επι τους ονους

19

και ειπεν τοις παιδαριοις αυτης προπορευεσθε εµπροσθεν µου και ιδου εγω οπισω υµων παραγινοµαι και τω ανδρι αυτης ουκ απηγγειλεν

20

και εγενηθη αυτης επιβεβηκυιης επι την ονον και καταβαινουσης εν σκεπη του ορους και ιδου δαυιδ και οι ανδρες αυτου κατεβαινον εις συναντησιν αυτης και απηντησεν αυ
τοις

21

και δαυιδ ειπεν ισως εις αδικον πεφυλακα παντα τα αυτου εν τη ερηµω και ουκ ενετειλαµεθα λαβειν εκ παντων των αυτου ουθεν και ανταπεδωκεν µοι πονηρα αντι αγαθων

22

ταδε ποιησαι ο θεος τω δαυιδ και ταδε προσθειη ει υπολειψοµαι εκ παντων των του ναβαλ εως πρωι ουρουντα προς τοιχον

23

και ειδεν αβιγαια τον δαυιδ και εσπευσεν και κατεπηδησεν απο της ονου και επεσεν ενωπιον δαυιδ επι προσωπον αυτης και προσεκυνησεν αυτω επι την γην

24

επι τους ποδας αυτου και ειπεν εν εµοι κυριε µου η αδικια λαλησατω δη η δουλη σου εις τα ωτα σου και ακουσον της δουλης σου λογον

25

µη δη θεσθω ο κυριος µου καρδιαν αυτου επι τον ανθρωπον τον λοιµον τουτον οτι κατα το ονοµα αυτου ουτως εστιν ναβαλ ονοµα αυτω και αφροσυνη µετ' αυτου και εγω η δ
ουλη σου ουκ ειδον τα παιδαρια σου α απεστειλας

26

και νυν κυριε ζη κυριος και ζη η ψυχη σου καθως εκωλυσεν σε κυριος του µη ελθειν εις αιµα αθωον και σωζειν την χειρα σου σοι και νυν γενοιντο ως ναβαλ οι εχθροι σου κα
ι οι ζητουντες τω κυριω µου κακα

27

και νυν λαβε την ευλογιαν ταυτην ην ενηνοχεν η δουλη σου τω κυριω µου και δωσεις τοις παιδαριοις τοις παρεστηκοσιν τω κυριω µου

28

αρον δη το ανοµηµα της δουλης σου οτι ποιων ποιησει κυριος τω κυριω µου οικον πιστον οτι πολεµον κυριου ο κυριος µου πολεµει και κακια ουχ ευρεθησεται εν σοι πωποτε

29

και αναστησεται ανθρωπος καταδιωκων σε και ζητων την ψυχην σου και εσται η ψυχη κυριου µου ενδεδεµενη εν δεσµω της ζωης παρα κυριω τω θεω και ψυχην εχθρων σο
υ σφενδονησεις εν µεσω της σφενδονης

30

και εσται οτι ποιησει κυριος τω κυριω µου παντα οσα ελαλησεν αγαθα επι σε και εντελειται σοι κυριος εις ηγουµενον επι ισραηλ

31

και ουκ εσται σοι τουτο βδελυγµος και σκανδαλον τω κυριω µου εκχεαι αιµα αθωον δωρεαν και σωσαι χειρα κυριου µου αυτω και αγαθωσει κυριος τω κυριω µου και µνησ
θηση της δουλης σου αγαθωσαι αυτη

32

και ειπεν δαυιδ τη αβιγαια ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ ος απεστειλεν σε σηµερον εν ταυτη εις απαντησιν µου
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33

και ευλογητος ο τροπος σου και ευλογηµενη συ η αποκωλυσασα µε σηµερον εν ταυτη µη ελθειν εις αιµατα και σωσαι χειρα µου εµοι

34

πλην οτι ζη κυριος ο θεος ισραηλ ος απεκωλυσεν µε σηµερον του κακοποιησαι σε οτι ει µη εσπευσας και παρεγενου εις απαντησιν µοι τοτε ειπα ει υπολειφθησεται τω ναβαλ
εως φωτος του πρωι ουρων προς τοιχον

35

και ελαβεν δαυιδ εκ χειρος αυτης παντα α εφερεν αυτω και ειπεν αυτη αναβηθι εις ειρηνην εις οικον σου βλεπε ηκουσα της φωνης σου και ηρετισα το προσωπον σου

36

και παρεγενηθη αβιγαια προς ναβαλ και ιδου αυτω ποτος εν οικω αυτου ως ποτος βασιλεως και η καρδια ναβαλ αγαθη επ' αυτον και αυτος µεθυων εως σφοδρα και ουκ απη
γγειλεν αυτω ρηµα µικρον η µεγα εως φωτος του πρωι

37

και εγενετο πρωι ως εξενηψεν απο του οινου ναβαλ απηγγειλεν αυτω η γυνη αυτου τα ρηµατα ταυτα και εναπεθανεν η καρδια αυτου εν αυτω και αυτος γινεται ως λιθος

38

και εγενετο ωσει δεκα ηµεραι και επαταξεν κυριος τον ναβαλ και απεθανεν

39

και ηκουσεν δαυιδ και ειπεν ευλογητος κυριος ος εκρινεν την κρισιν του ονειδισµου µου εκ χειρος ναβαλ και τον δουλον αυτου περιεποιησατο εκ χειρος κακων και την κακια
ν ναβαλ απεστρεψεν κυριος εις κεφαλην αυτου και απεστειλεν δαυιδ και ελαλησεν περι αβιγαιας λαβειν αυτην εαυτω εις γυναικα

40

και ηλθον οι παιδες δαυιδ προς αβιγαιαν εις καρµηλον και ελαλησαν αυτη λεγοντες δαυιδ απεστειλεν ηµας προς σε λαβειν σε αυτω εις γυναικα

41

και ανεστη και προσεκυνησεν επι την γην επι προσωπον και ειπεν ιδου η δουλη σου εις παιδισκην νιψαι ποδας των παιδων σου

42

και ανεστη αβιγαια και επεβη επι την ονον και πεντε κορασια ηκολουθουν αυτη και επορευθη οπισω των παιδων δαυιδ και γινεται αυτω εις γυναικα

43

και την αχινααµ ελαβεν δαυιδ εξ ιεζραελ και αµφοτεραι ησαν αυτω γυναικες

44

και σαουλ εδωκεν µελχολ την θυγατερα αυτου την γυναικα δαυιδ τω φαλτι υιω λαις τω εκ ροµµα

1

και ερχονται οι ζιφαιοι εκ της αυχµωδους προς τον σαουλ εις τον βουνον λεγοντες ιδου δαυιδ σκεπαζεται µεθ' ηµων εν τω βουνω του εχελα του κατα προσωπον του ιεσσαιµο
υν

2

και ανεστη σαουλ και κατεβη εις την ερηµον ζιφ και µετ' αυτου τρεις χιλιαδες ανδρων εκλεκτοι εξ ισραηλ ζητειν τον δαυιδ εν τη ερηµω ζιφ

3

και παρενεβαλεν σαουλ εν τω βουνω του εχελα επι προσωπου του ιεσσαιµουν επι της οδου και δαυιδ εκαθισεν εν τη ερηµω και ειδεν δαυιδ οτι ηκει σαουλ οπισω αυτου εις τη
ν ερηµον

4

και απεστειλεν δαυιδ κατασκοπους και εγνω οτι ηκει σαουλ ετοιµος εκ κειλα

5

και ανεστη δαυιδ λαθρα και εισπορευεται εις τον τοπον ου εκαθευδεν εκει σαουλ και εκει αβεννηρ υιος νηρ αρχιστρατηγος αυτου και σαουλ εκαθευδεν εν λαµπηνη και ο λαο
ς παρεµβεβληκως κυκλω αυτου

6

και απεκριθη δαυιδ και ειπεν προς αχιµελεχ τον χετταιον και προς αβεσσα υιον σαρουιας αδελφον ιωαβ λεγων τις εισελευσεται µετ' εµου προς σαουλ εις την παρεµβολην και
ειπεν αβεσσα εγω εισελευσοµαι µετα σου

7

και εισπορευεται δαυιδ και αβεσσα εις τον λαον την νυκτα και ιδου σαουλ καθευδων υπνω εν λαµπηνη και το δορυ εµπεπηγος εις την γην προς κεφαλης αυτου και αβεννηρ κ
αι ο λαος αυτου εκαθευδεν κυκλω αυτου

8

και ειπεν αβεσσα προς δαυιδ απεκλεισεν σηµερον κυριος τον εχθρον σου εις τας χειρας σου και νυν παταξω αυτον τω δορατι εις την γην απαξ και ου δευτερωσω αυτω

9

και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα µη ταπεινωσης αυτον οτι τις εποισει χειρα αυτου επι χριστον κυριου και αθωωθησεται

10

και ειπεν δαυιδ ζη κυριος εαν µη κυριος παιση αυτον η η ηµερα αυτου ελθη και αποθανη η εις πολεµον καταβη και προστεθη

11

µηδαµως µοι παρα κυριου επενεγκειν χειρα µου επι χριστον κυριου και νυν λαβε δη το δορυ απο προς κεφαλης αυτου και τον φακον του υδατος και απελθωµεν καθ' εαυτους

12

και ελαβεν δαυιδ το δορυ και τον φακον του υδατος απο προς κεφαλης αυτου και απηλθον καθ' εαυτους και ουκ ην ο βλεπων και ουκ ην ο γινωσκων και ουκ ην ο εξεγειροµε
νος παντες υπνουντες οτι θαµβος κυριου επεπεσεν επ' αυτους

13

και διεβη δαυιδ εις το περαν και εστη επι την κορυφην του ορους µακροθεν και πολλη η οδος ανα µεσον αυτων

14

και προσεκαλεσατο δαυιδ τον λαον και τω αβεννηρ ελαλησεν λεγων ουκ αποκριθησει αβεννηρ και απεκριθη αβεννηρ και ειπεν τις ει συ ο καλων µε

15

και ειπεν δαυιδ προς αβεννηρ ουκ ανηρ συ και τις ως συ εν ισραηλ και δια τι ου φυλασσεις τον κυριον σου τον βασιλεα οτι εισηλθεν εις εκ του λαου διαφθειραι τον βασιλεα κ
υριον σου
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16

και ουκ αγαθον το ρηµα τουτο ο πεποιηκας ζη κυριος οτι υιοι θανατωσεως υµεις οι φυλασσοντες τον βασιλεα κυριον υµων τον χριστον κυριου και νυν ιδε δη το δορυ του βασ
ιλεως και ο φακος του υδατος που εστιν τα προς κεφαλης αυτου

17

και επεγνω σαουλ την φωνην του δαυιδ και ειπεν η φωνη σου αυτη τεκνον δαυιδ και ειπεν δαυιδ δουλος σου κυριε βασιλευ

18

και ειπεν ινα τι τουτο καταδιωκει ο κυριος µου οπισω του δουλου αυτου οτι τι ηµαρτηκα και τι ευρεθη εν εµοι αδικηµα

19

και νυν ακουσατω δη ο κυριος µου ο βασιλευς το ρηµα του δουλου αυτου ει ο θεος επισειει σε επ' εµε οσφρανθειη θυσιας σου και ει υιοι ανθρωπων επικαταρατοι ουτοι ενωπι
ον κυριου οτι εξεβαλον µε σηµερον µη εστηρισθαι εν κληρονοµια κυριου λεγοντες πορευου δουλευε θεοις ετεροις

20

και νυν µη πεσοι το αιµα µου επι την γην εξ εναντιας προσωπου κυριου οτι εξεληλυθεν ο βασιλευς ισραηλ ζητειν την ψυχην µου καθως καταδιωκει ο νυκτικοραξ εν τοις ορεσ
ιν

21

και ειπεν σαουλ ηµαρτηκα επιστρεφε τεκνον δαυιδ οτι ου κακοποιησω σε ανθ' ων εντιµος ψυχη µου εν οφθαλµοις σου εν τη σηµερον µεµαταιωµαι και ηγνοηκα πολλα σφοδρ
α

22

και απεκριθη δαυιδ και ειπεν ιδου το δορυ του βασιλεως διελθετω εις των παιδαριων και λαβετω αυτο

23

και κυριος επιστρεψει εκαστω τας δικαιοσυνας αυτου και την πιστιν αυτου ως παρεδωκεν σε κυριος σηµερον εις χειρας µου και ουκ ηθελησα επενεγκειν χειρα µου επι χριστ
ον κυριου

24

και ιδου καθως εµεγαλυνθη η ψυχη σου σηµερον εν ταυτη εν οφθαλµοις µου ουτως µεγαλυνθειη η ψυχη µου ενωπιον κυριου και σκεπασαι µε και εξελειται µε εκ πασης θλιψ
εως

25

και ειπεν σαουλ προς δαυιδ ευλογηµενος συ τεκνον και ποιων ποιησεις και δυναµενος δυνησει και απηλθεν δαυιδ εις την οδον αυτου και σαουλ ανεστρεψεν εις τον τοπον αυτ
ου

1

και ειπεν δαυιδ εν τη καρδια αυτου λεγων νυν προστεθησοµαι εν ηµερα µια εις χειρας σαουλ και ουκ εστιν µοι αγαθον εαν µη σωθω εις γην αλλοφυλων και ανη σαουλ του ζη
τειν µε εις παν οριον ισραηλ και σωθησοµαι εκ χειρος αυτου

2

και ανεστη δαυιδ και οι τετρακοσιοι ανδρες µετ' αυτου και επορευθη προς αγχους υιον αµµαχ βασιλεα γεθ

3

και εκαθισεν δαυιδ µετα αγχους εν γεθ αυτος και οι ανδρες αυτου εκαστος και ο οικος αυτου και δαυιδ και αµφοτεραι αι γυναικες αυτου αχινααµ η ιεζραηλιτις και αβιγαια η
γυνη ναβαλ του καρµηλιου

4

και ανηγγελη τω σαουλ οτι πεφευγεν δαυιδ εις γεθ και ου προσεθετο ετι ζητειν αυτον

5

και ειπεν δαυιδ προς αγχους ει δη ευρηκεν ο δουλος σου χαριν εν οφθαλµοις σου δοτωσαν δη µοι τοπον εν µια των πολεων των κατ' αγρον και καθησοµαι εκει και ινα τι καθ
ηται ο δουλος σου εν πολει βασιλευοµενη µετα σου

6

και εδωκεν αυτω εν τη ηµερα εκεινη την σεκελακ δια τουτο εγενηθη σεκελακ τω βασιλει της ιουδαιας εως της ηµερας ταυτης

7

και εγενηθη ο αριθµος των ηµερων ων εκαθισεν δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων τεσσαρας µηνας

8

και ανεβαινεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου και επετιθεντο επι παντα τον γεσιρι και επι τον αµαληκιτην και ιδου η γη κατωκειτο απο ανηκοντων η απο γελαµψουρ τετειχισµενω
ν και εως γης αιγυπτου

9

και ετυπτε την γην και ουκ εζωογονει ανδρα και γυναικα και ελαµβανεν ποιµνια και βουκολια και ονους και καµηλους και ιµατισµον και ανεστρεψαν και ηρχοντο προς αγχο
υς

10

και ειπεν αγχους προς δαυιδ επι τινα επεθεσθε σηµερον και ειπεν δαυιδ προς αγχους κατα νοτον της ιουδαιας και κατα νοτον ιεσµεγα και κατα νοτον του κενεζι

11

και ανδρα και γυναικα ουκ εζωογονησεν του εισαγαγειν εις γεθ λεγων µη αναγγειλωσιν εις γεθ καθ' ηµων λεγοντες ταδε δαυιδ ποιει και τοδε το δικαιωµα αυτου πασας τας η
µερας ας εκαθητο δαυιδ εν αγρω των αλλοφυλων

12

και επιστευθη δαυιδ εν τω αγχους σφοδρα λεγων ησχυνται αισχυνοµενος εν τω λαω αυτου εν ισραηλ και εσται µοι δουλος εις τον αιωνα

1

και εγενηθη εν ταις ηµεραις εκειναις και συναθροιζονται αλλοφυλοι εν ταις παρεµβολαις αυτων εξελθειν πολεµειν µετα ισραηλ και ειπεν αγχους προς δαυιδ γινωσκων γνωσει
οτι µετ' εµου εξελευσει εις πολεµον συ και οι ανδρες σου

2

και ειπεν δαυιδ προς αγχους ουτω νυν γνωσει α ποιησει ο δουλος σου και ειπεν αγχους προς δαυιδ ουτως αρχισωµατοφυλακα θησοµαι σε πασας τας ηµερας
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3

και σαµουηλ απεθανεν και εκοψαντο αυτον πας ισραηλ και θαπτουσιν αυτον εν αρµαθαιµ εν πολει αυτου και σαουλ περιειλεν τους εγγαστριµυθους και τους γνωστας απο της
γης

4

και συναθροιζονται οι αλλοφυλοι και ερχονται και παρεµβαλλουσιν εις σωµαν και συναθροιζει σαουλ παντα ανδρα ισραηλ και παρεµβαλλουσιν εις γελβουε

5

και ειδεν σαουλ την παρεµβολην των αλλοφυλων και εφοβηθη και εξεστη η καρδια αυτου σφοδρα

6

και επηρωτησεν σαουλ δια κυριου και ουκ απεκριθη αυτω κυριος εν τοις ενυπνιοις και εν τοις δηλοις και εν τοις προφηταις

7

και ειπεν σαουλ τοις παισιν αυτου ζητησατε µοι γυναικα εγγαστριµυθον και πορευσοµαι προς αυτην και ζητησω εν αυτη και ειπαν οι παιδες αυτου προς αυτον ιδου γυνη εγγ
αστριµυθος εν αενδωρ

8

και συνεκαλυψατο σαουλ και περιεβαλετο ιµατια ετερα και πορευεται αυτος και δυο ανδρες µετ' αυτου και ερχονται προς την γυναικα νυκτος και ειπεν αυτη µαντευσαι δη µ
οι εν τω εγγαστριµυθω και αναγαγε µοι ον εαν ειπω σοι

9

και ειπεν η γυνη προς αυτον ιδου δη συ οιδας οσα εποιησεν σαουλ ως εξωλεθρευσεν τους εγγαστριµυθους και τους γνωστας απο της γης και ινα τι συ παγιδευεις την ψυχην µ
ου θανατωσαι αυτην

10

και ωµοσεν αυτη σαουλ λεγων ζη κυριος ει απαντησεται σοι αδικια εν τω λογω τουτω

11

και ειπεν η γυνη τινα αναγαγω σοι και ειπεν τον σαµουηλ αναγαγε µοι

12

και ειδεν η γυνη τον σαµουηλ και ανεβοησεν φωνη µεγαλη και ειπεν η γυνη προς σαουλ ινα τι παρελογισω µε και συ ει σαουλ

13

και ειπεν αυτη ο βασιλευς µη φοβου ειπον τινα εορακας και ειπεν αυτω θεους εορακα αναβαινοντας εκ της γης

14

και ειπεν αυτη τι εγνως και ειπεν αυτω ανδρα ορθιον αναβαινοντα εκ της γης και ουτος διπλοιδα αναβεβληµενος και εγνω σαουλ οτι σαµουηλ ουτος και εκυψεν επι προσωπο
ν αυτου επι την γην και προσεκυνησεν αυτω

15

και ειπεν σαµουηλ ινα τι παρηνωχλησας µοι αναβηναι µε και ειπεν σαουλ θλιβοµαι σφοδρα και οι αλλοφυλοι πολεµουσιν εν εµοι και ο θεος αφεστηκεν απ' εµου και ουκ επακ
ηκοεν µοι ετι και εν χειρι των προφητων και εν τοις ενυπνιοις και νυν κεκληκα σε γνωρισαι µοι τι ποιησω

16

και ειπεν σαµουηλ ινα τι επερωτας µε και κυριος αφεστηκεν απο σου και γεγονεν µετα του πλησιον σου

17

και πεποιηκεν κυριος σοι καθως ελαλησεν εν χειρι µου και διαρρηξει κυριος την βασιλειαν σου εκ χειρος σου και δωσει αυτην τω πλησιον σου τω δαυιδ

18

διοτι ουκ ηκουσας φωνης κυριου και ουκ εποιησας θυµον οργης αυτου εν αµαληκ δια τουτο το ρηµα εποιησεν κυριος σοι τη ηµερα ταυτη

19

και παραδωσει κυριος τον ισραηλ µετα σου εις χειρας αλλοφυλων και αυριον συ και οι υιοι σου µετα σου πεσουνται και την παρεµβολην ισραηλ δωσει κυριος εις χειρας αλλο
φυλων

20

και εσπευσεν σαουλ και επεσεν εστηκως επι την γην και εφοβηθη σφοδρα απο των λογων σαµουηλ και ισχυς εν αυτω ουκ ην ετι ου γαρ εφαγεν αρτον ολην την ηµεραν και ολ
ην την νυκτα εκεινην

21

και εισηλθεν η γυνη προς σαουλ και ειδεν οτι εσπευσεν σφοδρα και ειπεν προς αυτον ιδου δη ηκουσεν η δουλη σου της φωνης σου και εθεµην την ψυχην µου εν τη χειρι µου
και ηκουσα τους λογους ους ελαλησας µοι

22

και νυν ακουσον δη φωνης της δουλης σου και παραθησω ενωπιον σου ψωµον αρτου και φαγε και εσται εν σοι ισχυς οτι πορευση εν οδω

23

και ουκ εβουληθη φαγειν και παρεβιαζοντο αυτον οι παιδες αυτου και η γυνη και ηκουσεν της φωνης αυτων και ανεστη απο της γης και εκαθισεν επι τον διφρον

24

και τη γυναικι ην δαµαλις νοµας εν τη οικια και εσπευσεν και εθυσεν αυτην και ελαβεν αλευρα και εφυρασεν και επεψεν αζυµα

25

και προσηγαγεν ενωπιον σαουλ και ενωπιον των παιδων αυτου και εφαγον και ανεστησαν και απηλθον την νυκτα εκεινην

1

και συναθροιζουσιν αλλοφυλοι πασας τας παρεµβολας αυτων εις αφεκ και ισραηλ παρενεβαλεν εν αενδωρ τη εν ιεζραελ

2

και σατραπαι αλλοφυλων παρεπορευοντο εις εκατονταδας και χιλιαδας και δαυιδ και οι ανδρες αυτου παρεπορευοντο επ' εσχατων µετα αγχους

3

και ειπον οι σατραπαι των αλλοφυλων τινες οι διαπορευοµενοι ουτοι και ειπεν αγχους προς τους στρατηγους των αλλοφυλων ουχ ουτος δαυιδ ο δουλος σαουλ βασιλεως ισρα
ηλ γεγονεν µεθ' ηµων ηµερας τουτο δευτερον ετος και ουχ ευρηκα εν αυτω ουθεν αφ' ης ηµερας ενεπεσεν προς µε και εως της ηµερας ταυτης
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4

και ελυπηθησαν επ' αυτω οι στρατηγοι των αλλοφυλων και λεγουσιν αυτω αποστρεψον τον ανδρα εις τον τοπον αυτου ου κατεστησας αυτον εκει και µη ερχεσθω µεθ' ηµων
εις τον πολεµον και µη γινεσθω επιβουλος της παρεµβολης και εν τινι διαλλαγησεται ουτος τω κυριω αυτου ουχι εν ταις κεφαλαις των ανδρων εκεινων

5

ουχ ουτος δαυιδ ω εξηρχον εν χοροις λεγοντες επαταξεν σαουλ εν χιλιασιν αυτου και δαυιδ εν µυριασιν αυτου

6

και εκαλεσεν αγχους τον δαυιδ και ειπεν αυτω ζη κυριος οτι ευθης συ και αγαθος εν οφθαλµοις µου και η εξοδος σου και η εισοδος σου µετ' εµου εν τη παρεµβολη και οτι ου
χ ευρηκα κατα σου κακιαν αφ' ης ηµερας ηκεις προς µε εως της σηµερον ηµερας και εν οφθαλµοις των σατραπων ουκ αγαθος συ

7

και νυν αναστρεφε και πορευου εις ειρηνην και ου µη ποιησεις κακιαν εν οφθαλµοις των σατραπων των αλλοφυλων

8

και ειπεν δαυιδ προς αγχους τι πεποιηκα σοι και τι ευρες εν τω δουλω σου αφ' ης ηµερας ηµην ενωπιον σου και εως της ηµερας ταυτης οτι ου µη ελθω πολεµησαι τους εχθρο
υς του κυριου µου του βασιλεως

9

και απεκριθη αγχους προς δαυιδ οιδα οτι αγαθος συ εν οφθαλµοις µου αλλ' οι σατραπαι των αλλοφυλων λεγουσιν ουχ ηξει µεθ' ηµων εις πολεµον

10

και νυν ορθρισον το πρωι συ και οι παιδες του κυριου σου οι ηκοντες µετα σου και πορευεσθε εις τον τοπον ου κατεστησα υµας εκει και λογον λοιµον µη θης εν καρδια σου ο
τι αγαθος συ ενωπιον µου και ορθρισατε εν τη οδω και φωτισατω υµιν και πορευθητε

11

και ωρθρισεν δαυιδ αυτος και οι ανδρες αυτου απελθειν και φυλασσειν την γην των αλλοφυλων και οι αλλοφυλοι ανεβησαν πολεµειν επι ισραηλ

1

και εγενηθη εισελθοντος δαυιδ και των ανδρων αυτου εις σεκελακ τη ηµερα τη τριτη και αµαληκ επεθετο επι τον νοτον και επι σεκελακ και επαταξεν την σεκελακ και ενεπυ
ρισεν αυτην εν πυρι

2

και τας γυναικας και παντα τα εν αυτη απο µικρου εως µεγαλου ουκ εθανατωσαν ανδρα και γυναικα αλλ' ηχµαλωτευσαν και απηλθον εις την οδον αυτων

3

και ηλθεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου εις την πολιν και ιδου εµπεπυρισται εν πυρι αι δε γυναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων ηχµαλωτευµενοι

4

και ηρεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου την φωνην αυτων και εκλαυσαν εως οτου ουκ ην εν αυτοις ισχυς ετι κλαιειν

5

και αµφοτεραι αι γυναικες δαυιδ ηχµαλωτευθησαν αχινοοµ η ιεζραηλιτις και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου

6

και εθλιβη δαυιδ σφοδρα οτι ειπεν ο λαος λιθοβολησαι αυτον οτι κατωδυνος ψυχη παντος του λαου εκαστου επι τους υιους αυτου και επι τας θυγατερας αυτου και εκραταιω
θη δαυιδ εν κυριω θεω αυτου

7

και ειπεν δαυιδ προς αβιαθαρ τον ιερεα υιον αχιµελεχ προσαγαγε το εφουδ

8

και επηρωτησεν δαυιδ δια του κυριου λεγων ει καταδιωξω οπισω του γεδδουρ τουτου ει καταληµψοµαι αυτους και ειπεν αυτω καταδιωκε οτι καταλαµβανων καταληµψη κ
αι εξαιρουµενος εξελη

9

και επορευθη δαυιδ αυτος και οι εξακοσιοι ανδρες µετ' αυτου και ερχονται εως του χειµαρρου βοσορ και οι περισσοι εστησαν

10

και κατεδιωξεν εν τετρακοσιοις ανδρασιν υπεστησαν δε διακοσιοι ανδρες οιτινες εκαθισαν περαν του χειµαρρου του βοσορ

11

και ευρισκουσιν ανδρα αιγυπτιον εν αγρω και λαµβανουσιν αυτον και αγουσιν αυτον προς δαυιδ εν αγρω και διδοασιν αυτω αρτον και εφαγεν και εποτισαν αυτον υδωρ

12

και διδοασιν αυτω κλασµα παλαθης και εφαγεν και κατεστη το πνευµα αυτου εν αυτω οτι ου βεβρωκει αρτον και ου πεπωκει υδωρ τρεις ηµερας και τρεις νυκτας

13

και ειπεν αυτω δαυιδ τινος συ ει και ποθεν ει και ειπεν το παιδαριον το αιγυπτιον εγω ειµι δουλος ανδρος αµαληκιτου και κατελιπεν µε ο κυριος µου οτι ηνωχληθην εγω σηµ
ερον τριταιος

14

και ηµεις επεθεµεθα επι νοτον του χολθι και επι τα της ιουδαιας µερη και επι νοτον χελουβ και την σεκελακ ενεπυρισαµεν εν πυρι

15

και ειπεν προς αυτον δαυιδ ει καταξεις µε επι το γεδδουρ τουτο και ειπεν οµοσον δη µοι κατα του θεου µη θανατωσειν µε και µη παραδουναι µε εις χειρας του κυριου µου κα
ι καταξω σε επι το γεδδουρ τουτο

16

και κατηγαγεν αυτον εκει και ιδου ουτοι διακεχυµενοι επι προσωπον πασης της γης εσθιοντες και πινοντες και εορταζοντες εν πασι τοις σκυλοις τοις µεγαλοις οις ελαβον εκ
γης αλλοφυλων και εκ γης ιουδα

17

και ηλθεν επ' αυτους δαυιδ και επαταξεν αυτους απο εωσφορου εως δειλης και τη επαυριον και ουκ εσωθη εξ αυτων ανηρ οτι αλλ' η τετρακοσια παιδαρια α ην επιβεβηκοτα
επι τας καµηλους και εφυγον

18

και αφειλατο δαυιδ παντα α ελαβον οι αµαληκιται και αµφοτερας τας γυναικας αυτου εξειλατο
1 Samuel

Chapter

30

LXX / 1550 Stephanos

Page 278 of 1057

19

και ου διεφωνησεν αυτοις απο µικρου εως µεγαλου και απο των σκυλων και εως υιων και θυγατερων και εως παντων ων ελαβον αυτων τα παντα επεστρεψεν δαυιδ

20

και ελαβεν δαυιδ παντα τα ποιµνια και τα βουκολια και απηγαγεν εµπροσθεν των σκυλων και τοις σκυλοις εκεινοις ελεγετο ταυτα τα σκυλα δαυιδ

21

και παραγινεται δαυιδ προς τους διακοσιους ανδρας τους εκλυθεντας του πορευεσθαι οπισω δαυιδ και εκαθισεν αυτους εν τω χειµαρρω τω βοσορ και εξηλθον εις απαντησιν
δαυιδ και εις απαντησιν του λαου του µετ' αυτου και προσηγαγεν δαυιδ εως του λαου και ηρωτησαν αυτον τα εις ειρηνην

22

και απεκριθη πας ανηρ λοιµος και πονηρος των ανδρων των πολεµιστων των πορευθεντων µετα δαυιδ και ειπαν οτι ου κατεδιωξαν µεθ' ηµων ου δωσοµεν αυτοις εκ των σκυ
λων ων εξειλαµεθα οτι αλλ' η εκαστος την γυναικα αυτου και τα τεκνα αυτου απαγεσθωσαν και αποστρεφετωσαν

23

και ειπεν δαυιδ ου ποιησετε ουτως µετα το παραδουναι τον κυριον ηµιν και φυλαξαι ηµας και παρεδωκεν κυριος τον γεδδουρ τον επερχοµενον εφ' ηµας εις χειρας ηµων

24

και τις υπακουσεται υµων των λογων τουτων οτι ουχ ηττον υµων εισιν διοτι κατα την µεριδα του καταβαινοντος εις πολεµον ουτως εσται η µερις του καθηµενου επι τα σκευ
η κατα το αυτο µεριουνται

25

και εγενηθη απο της ηµερας εκεινης και επανω και εγενετο εις προσταγµα και εις δικαιωµα τω ισραηλ εως της σηµερον

26

και ηλθεν δαυιδ εις σεκελακ και απεστειλεν τοις πρεσβυτεροις ιουδα των σκυλων και τοις πλησιον αυτου λεγων ιδου απο των σκυλων των εχθρων κυριου

27

τοις εν βαιθσουρ και τοις εν ραµα νοτου και τοις εν ιεθθορ

28

και τοις εν αροηρ και τοις αµµαδι και τοις εν σαφι και τοις εν εσθιε [28α] και τοις εν γεθ και τοις εν κιναν και τοις εν σαφεκ και τοις εν θιµαθ

29

και τοις εν καρµηλω και τοις εν ταις πολεσιν του ιεραµηλι και τοις εν ταις πολεσιν του κενεζι

30

και τοις εν ιεριµουθ και τοις εν βηρσαβεε και τοις εν νοο

31

και τοις εν χεβρων και εις παντας τους τοπους ους διηλθεν δαυιδ εκει αυτος και οι ανδρες αυτου

1

και οι αλλοφυλοι επολεµουν επι ισραηλ και εφυγον οι ανδρες ισραηλ εκ προσωπου των αλλοφυλων και πιπτουσιν τραυµατιαι εν τω ορει τω γελβουε

2

και συναπτουσιν αλλοφυλοι τω σαουλ και τοις υιοις αυτου και τυπτουσιν αλλοφυλοι τον ιωναθαν και τον αµιναδαβ και τον µελχισα υιους σαουλ

3

και βαρυνεται ο πολεµος επι σαουλ και ευρισκουσιν αυτον οι ακοντισται ανδρες τοξοται και ετραυµατισθη εις τα υποχονδρια

4

και ειπεν σαουλ προς τον αιροντα τα σκευη αυτου σπασαι την ροµφαιαν σου και αποκεντησον µε εν αυτη µη ελθωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και αποκεντησωσιν µε και εµπαιξ
ωσιν µοι και ουκ εβουλετο ο αιρων τα σκευη αυτου οτι εφοβηθη σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν και επεπεσεν επ' αυτην

5

και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι τεθνηκεν σαουλ και επεπεσεν και αυτος επι την ροµφαιαν αυτου και απεθανεν µετ' αυτου

6

και απεθανεν σαουλ και οι τρεις υιοι αυτου και ο αιρων τα σκευη αυτου εν τη ηµερα εκεινη κατα το αυτο

7

και ειδον οι ανδρες ισραηλ οι εν τω περαν της κοιλαδος και οι εν τω περαν του ιορδανου οτι εφυγον οι ανδρες ισραηλ και οτι τεθνηκεν σαουλ και οι υιοι αυτου και καταλειπο
υσιν τας πολεις αυτων και φευγουσιν και ερχονται οι αλλοφυλοι και κατοικουσιν εν αυταις

8

και εγενηθη τη επαυριον και ερχονται οι αλλοφυλοι εκδιδυσκειν τους νεκρους και ευρισκουσιν τον σαουλ και τους τρεις υιους αυτου πεπτωκοτας επι τα ορη γελβουε

9

και αποστρεφουσιν αυτον και εξεδυσαν τα σκευη αυτου και αποστελλουσιν αυτα εις γην αλλοφυλων κυκλω ευαγγελιζοντες τοις ειδωλοις αυτων και τω λαω αυτων

10

και ανεθηκαν τα σκευη αυτου εις το ασταρτειον και το σωµα αυτου κατεπηξαν εν τω τειχει βαιθσαν

11

και ακουουσιν οι κατοικουντες ιαβις της γαλααδιτιδος α εποιησαν οι αλλοφυλοι τω σαουλ

12

και ανεστησαν πας ανηρ δυναµεως και επορευθησαν ολην την νυκτα και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα ιωναθαν του υιου αυτου απο τειχους βαιθσαν και φερουσιν αυτ
ους εις ιαβις και κατακαιουσιν αυτους εκει

13

και λαµβανουσιν τα οστα αυτων και θαπτουσιν υπο την αρουραν την ιαβις και νηστευουσιν επτα ηµερας .

1

και εγενετο µετα το αποθανειν σαουλ και δαυιδ ανεστρεψεν τυπτων τον αµαληκ και εκαθισεν δαυιδ εν σεκελακ ηµερας δυο

2

και εγενηθη τη ηµερα τη τριτη και ιδου ανηρ ηλθεν εκ της παρεµβολης εκ του λαου σαουλ και τα ιµατια αυτου διερρωγοτα και γη επι της κεφαλης αυτου και εγενετο εν τω
εισελθειν αυτον προς δαυιδ και επεσεν επι την γην και προσεκυνησεν αυτω

3

και ειπεν αυτω δαυιδ ποθεν συ παραγινη και ειπεν προς αυτον εκ της παρεµβολης ισραηλ εγω διασεσωσµαι
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4

και ειπεν αυτω δαυιδ τις ο λογος ουτος απαγγειλον µοι και ειπεν οτι εφυγεν ο λαος εκ του πολεµου και πεπτωκασι πολλοι εκ του λαου και απεθανον και απεθανεν και σαουλ κ
αι ιωναθαν ο υιος αυτου απεθανεν

5

και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελλοντι αυτω πως οιδας οτι τεθνηκεν σαουλ και ιωναθαν ο υιος αυτου

6

και ειπεν το παιδαριον το απαγγελλον αυτω περιπτωµατι περιεπεσον εν τω ορει τω γελβουε και ιδου σαουλ επεστηρικτο επι το δορυ αυτου και ιδου τα αρµατα και οι ιππαρχ
αι συνηψαν αυτω

7

και επεβλεψεν επι τα οπισω αυτου και ειδεν µε και εκαλεσεν µε και ειπα ιδου εγω

8

και ειπεν µοι τις ει συ και ειπα αµαληκιτης εγω ειµι

9

και ειπεν προς µε στηθι δη επανω µου και θανατωσον µε οτι κατεσχεν µε σκοτος δεινον οτι πασα η ψυχη µου εν εµοι

10

και επεστην επ' αυτον και εθανατωσα αυτον οτι ηδειν οτι ου ζησεται µετα το πεσειν αυτον και ελαβον το βασιλειον το επι την κεφαλην αυτου και τον χλιδωνα τον επι του βρ
αχιονος αυτου και ενηνοχα αυτα τω κυριω µου ωδε

11

και εκρατησεν δαυιδ των ιµατιων αυτου και διερρηξεν αυτα και παντες οι ανδρες οι µετ' αυτου διερρηξαν τα ιµατια αυτων

12

και εκοψαντο και εκλαυσαν και ενηστευσαν εως δειλης επι σαουλ και επι ιωναθαν τον υιον αυτου και επι τον λαον ιουδα και επι τον οικον ισραηλ οτι επληγησαν εν ροµφαια

13

και ειπεν δαυιδ τω παιδαριω τω απαγγελλοντι αυτω ποθεν ει συ και ειπεν υιος ανδρος παροικου αµαληκιτου εγω ειµι

14

και ειπεν αυτω δαυιδ πως ουκ εφοβηθης επενεγκειν χειρα σου διαφθειραι τον χριστον κυριου

15

και εκαλεσεν δαυιδ εν των παιδαριων αυτου και ειπεν προσελθων απαντησον αυτω και επαταξεν αυτον και απεθανεν

16

και ειπεν δαυιδ προς αυτον το αιµα σου επι την κεφαλην σου οτι το στοµα σου απεκριθη κατα σου λεγων οτι εγω εθανατωσα τον χριστον κυριου

17

και εθρηνησεν δαυιδ τον θρηνον τουτον επι σαουλ και επι ιωναθαν τον υιον αυτου

18

και ειπεν του διδαξαι τους υιους ιουδα ιδου γεγραπται επι βιβλιου του ευθους

19

στηλωσον ισραηλ υπερ των τεθνηκοτων επι τα υψη σου τραυµατιων πως επεσαν δυνατοι

20

µη αναγγειλητε εν γεθ και µη ευαγγελισησθε εν ταις εξοδοις ασκαλωνος µηποτε ευφρανθωσιν θυγατερες αλλοφυλων µηποτε αγαλλιασωνται θυγατερες των απεριτµητων

21

ορη τα εν γελβουε µη καταβη δροσος και µη υετος εφ' υµας και αγροι απαρχων οτι εκει προσωχθισθη θυρεος δυνατων θυρεος σαουλ ουκ εχρισθη εν ελαιω

22

αφ' αιµατος τραυµατιων απο στεατος δυνατων τοξον ιωναθαν ουκ απεστραφη κενον εις τα οπισω και ροµφαια σαουλ ουκ ανεκαµψεν κενη

23

σαουλ και ιωναθαν οι ηγαπηµενοι και ωραιοι ου διακεχωρισµενοι ευπρεπεις εν τη ζωη αυτων και εν τω θανατω αυτων ου διεχωρισθησαν υπερ αετους κουφοι και υπερ λεοντ
ας εκραταιωθησαν

24

θυγατερες ισραηλ επι σαουλ κλαυσατε τον ενδιδυσκοντα υµας κοκκινα µετα κοσµου υµων τον αναφεροντα κοσµον χρυσουν επι τα ενδυµατα υµων

25

πως επεσαν δυνατοι εν µεσω του πολεµου ιωναθαν επι τα υψη σου τραυµατιας

26

αλγω επι σοι αδελφε µου ιωναθαν ωραιωθης µοι σφοδρα εθαυµαστωθη η αγαπησις σου εµοι υπερ αγαπησιν γυναικων

27

πως επεσαν δυνατοι και απωλοντο σκευη πολεµικα

1

και εγενετο µετα ταυτα και επηρωτησεν δαυιδ εν κυριω λεγων ει αναβω εις µιαν των πολεων ιουδα και ειπεν κυριος προς αυτον αναβηθι και ειπεν δαυιδ που αναβω και ειπε
ν εις χεβρων

2

και ανεβη εκει δαυιδ εις χεβρων και αµφοτεραι αι γυναικες αυτου αχινοοµ η ιεζραηλιτις και αβιγαια η γυνη ναβαλ του καρµηλιου

3

και οι ανδρες οι µετ' αυτου εκαστος και ο οικος αυτου και κατωκουν εν ταις πολεσιν χεβρων

4

και ερχονται ανδρες της ιουδαιας και χριουσιν τον δαυιδ εκει του βασιλευειν επι τον οικον ιουδα και απηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντες οτι οι ανδρες ιαβις της γαλααδιτιδος εθα
ψαν τον σαουλ

5

και απεστειλεν δαυιδ αγγελους προς τους ηγουµενους ιαβις της γαλααδιτιδος και ειπεν προς αυτους ευλογηµενοι υµεις τω κυριω οτι πεποιηκατε το ελεος τουτο επι τον κυριο
ν υµων επι σαουλ τον χριστον κυριου και εθαψατε αυτον και ιωναθαν τον υιον αυτου
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6

και νυν ποιησαι κυριος µεθ' υµων ελεος και αληθειαν και γε εγω ποιησω µεθ' υµων τα αγαθα ταυτα οτι εποιησατε το ρηµα τουτο

7

και νυν κραταιουσθωσαν αι χειρες υµων και γινεσθε εις υιους δυνατους οτι τεθνηκεν ο κυριος υµων σαουλ και γε εµε κεχρικεν ο οικος ιουδα εφ' εαυτους εις βασιλεα

8

και αβεννηρ υιος νηρ αρχιστρατηγος του σαουλ ελαβεν τον ιεβοσθε υιον σαουλ και ανεβιβασεν αυτον εκ της παρεµβολης εις µαναεµ

9

και εβασιλευσεν αυτον επι την γαλααδιτιν και επι τον θασιρι και επι τον ιεζραελ και επι τον εφραιµ και επι τον βενιαµιν και επι παντα ισραηλ

10

τεσσαρακοντα ετων ιεβοσθε υιος σαουλ οτε εβασιλευσεν επι τον ισραηλ και δυο ετη εβασιλευσεν πλην του οικου ιουδα οι ησαν οπισω δαυιδ

11

και εγενοντο αι ηµεραι ας δαυιδ εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον οικον ιουδα επτα ετη και εξ µηνας

12

και εξηλθεν αβεννηρ υιος νηρ και οι παιδες ιεβοσθε υιου σαουλ εκ µαναεµ εις γαβαων

13

και ιωαβ υιος σαρουιας και οι παιδες δαυιδ εξηλθοσαν εκ χεβρων και συναντωσιν αυτοις επι την κρηνην την γαβαων επι το αυτο και εκαθισαν ουτοι επι την κρηνην την γαβ
αων εντευθεν και ουτοι επι την κρηνην εντευθεν

14

και ειπεν αβεννερ προς ιωαβ αναστητωσαν δη τα παιδαρια και παιξατωσαν ενωπιον ηµων και ειπεν ιωαβ αναστητωσαν

15

και ανεστησαν και παρηλθον εν αριθµω των παιδων βενιαµιν δωδεκα των ιεβοσθε υιου σαουλ και δωδεκα εκ των παιδων δαυιδ

16

και εκρατησαν εκαστος τη χειρι την κεφαλην του πλησιον αυτου και µαχαιρα αυτου εις πλευραν του πλησιον αυτου και πιπτουσιν κατα το αυτο και εκληθη το ονοµα του τοπ
ου εκεινου µερις των επιβουλων η εστιν εν γαβαων

17

και εγενετο ο πολεµος σκληρος ωστε λιαν εν τη ηµερα εκεινη και επταισεν αβεννηρ και ανδρες ισραηλ ενωπιον παιδων δαυιδ

18

και εγενοντο εκει τρεις υιοι σαρουιας ιωαβ και αβεσσα και ασαηλ και ασαηλ κουφος τοις ποσιν αυτου ωσει µια δορκας εν αγρω

19

και κατεδιωξεν ασαηλ οπισω αβεννηρ και ουκ εξεκλινεν του πορευεσθαι εις δεξια ουδε εις αριστερα κατοπισθεν αβεννηρ

20

και επεβλεψεν αβεννηρ εις τα οπισω αυτου και ειπεν ει συ ει αυτος ασαηλ και ειπεν εγω ειµι

21

και ειπεν αυτω αβεννηρ εκκλινον συ εις τα δεξια η εις τα αριστερα και κατασχε σαυτω εν των παιδαριων και λαβε σεαυτω την πανοπλιαν αυτου και ουκ ηθελησεν ασαηλ εκ
κλιναι εκ των οπισθεν αυτου

22

και προσεθετο ετι αβεννηρ λεγων τω ασαηλ αποστηθι απ' εµου ινα µη παταξω σε εις την γην και πως αρω το προσωπον µου προς ιωαβ και που εστιν ταυτα επιστρεφε προς ι
ωαβ τον αδελφον σου

23

και ουκ εβουλετο του αποστηναι και τυπτει αυτον αβεννηρ εν τω οπισω του δορατος επι την ψοαν και διεξηλθεν το δορυ εκ των οπισω αυτου και πιπτει εκει και αποθνησκει
υποκατω αυτου και εγενετο πας ο ερχοµενος εως του τοπου ου επεσεν εκει ασαηλ και απεθανεν και υφιστατο

24

και κατεδιωξεν ιωαβ και αβεσσα οπισω αβεννηρ και ο ηλιος εδυνεν και αυτοι εισηλθον εως του βουνου αµµαν ο εστιν επι προσωπου γαι οδον ερηµον γαβαων

25

και συναθροιζονται υιοι βενιαµιν οι οπισω αβεννηρ και εγενηθησαν εις συναντησιν µιαν και εστησαν επι κεφαλην βουνου ενος

26

και εκαλεσεν αβεννηρ ιωαβ και ειπεν µη εις νικος καταφαγεται η ροµφαια η ουκ οιδας οτι πικρα εσται εις τα εσχατα και εως ποτε ου µη ειπης τω λαω αναστρεφειν απο οπισ
θεν των αδελφων ηµων

27

και ειπεν ιωαβ ζη κυριος οτι ει µη ελαλησας διοτι τοτε εκ πρωιθεν ανεβη ο λαος εκαστος κατοπισθεν του αδελφου αυτου

28

και εσαλπισεν ιωαβ τη σαλπιγγι και απεστησαν πας ο λαος και ου κατεδιωξαν οπισω του ισραηλ και ου προσεθεντο ετι του πολεµειν

29

και αβεννηρ και οι ανδρες αυτου απηλθον εις δυσµας ολην την νυκτα εκεινην και διεβαιναν τον ιορδανην και επορευθησαν ολην την παρατεινουσαν και ερχονται εις την παρ
εµβολην

30

και ιωαβ ανεστρεψεν οπισθεν απο του αβεννηρ και συνηθροισεν παντα τον λαον και επεσκεπησαν των παιδων δαυιδ εννεακαιδεκα ανδρες και ασαηλ

31

και οι παιδες δαυιδ επαταξαν των υιων βενιαµιν των ανδρων αβεννηρ τριακοσιους εξηκοντα ανδρας παρ' αυτου

32

και αιρουσιν τον ασαηλ και θαπτουσιν αυτον εν τω ταφω του πατρος αυτου εν βαιθλεεµ και επορευθη ιωαβ και οι ανδρες οι µετ' αυτου ολην την νυκτα και διεφαυσεν αυτοις
εν χεβρων
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1

και εγενετο ο πολεµος επι πολυ ανα µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ και ο οικος δαυιδ επορευετο και εκραταιουτο και ο οικος σαουλ επορευετο και ησθ
ενει

2

και ετεχθησαν τω δαυιδ υιοι εν χεβρων και ην ο πρωτοτοκος αυτου αµνων της αχινοοµ της ιεζραηλιτιδος

3

και ο δευτερος αυτου δαλουια της αβιγαιας της καρµηλιας και ο τριτος αβεσσαλωµ υιος µααχα θυγατρος θολµι βασιλεως γεσιρ

4

και ο τεταρτος ορνια υιος φεγγιθ και ο πεµπτος σαβατια της αβιταλ

5

και ο εκτος ιεθερααµ της αιγλα γυναικος δαυιδ ουτοι ετεχθησαν τω δαυιδ εν χεβρων

6

και εγενετο εν τω ειναι τον πολεµον ανα µεσον του οικου σαουλ και ανα µεσον του οικου δαυιδ και αβεννηρ ην κρατων του οικου σαουλ

7

και τω σαουλ παλλακη ρεσφα θυγατηρ ιαλ και ειπεν µεµφιβοσθε υιος σαουλ προς αβεννηρ τι οτι εισηλθες προς την παλλακην του πατρος µου

8

και εθυµωθη σφοδρα αβεννηρ περι του λογου µεµφιβοσθε και ειπεν αβεννηρ προς αυτον µη κεφαλη κυνος εγω ειµι εποιησα ελεος σηµερον µετα του οικου σαουλ του πατρος
σου και περι αδελφων και γνωριµων και ουκ ηυτοµολησα εις τον οικον δαυιδ και επιζητεις επ' εµε υπερ αδικιας γυναικος σηµερον

9

ταδε ποιησαι ο θεος τω αβεννηρ και ταδε προσθειη αυτω οτι καθως ωµοσεν κυριος τω δαυιδ οτι ουτως ποιησω αυτω εν τη ηµερα ταυτη

10

περιελειν την βασιλειαν απο του οικου σαουλ και του αναστησαι τον θρονον δαυιδ επι ισραηλ και επι τον ιουδαν απο δαν εως βηρσαβεε

11

και ουκ ηδυνασθη ετι µεµφιβοσθε αποκριθηναι τω αβεννηρ ρηµα απο του φοβεισθαι αυτον

12

και απεστειλεν αβεννηρ αγγελους προς δαυιδ εις θαιλαµ ου ην παραχρηµα λεγων διαθου διαθηκην σου µετ' εµου και ιδου η χειρ µου µετα σου του επιστρεψαι προς σε παντα
τον οικον ισραηλ

13

και ειπεν δαυιδ εγω καλως διαθησοµαι προς σε διαθηκην πλην λογον ενα εγω αιτουµαι παρα σου λεγων ουκ οψει το προσωπον µου εαν µη αγαγης την µελχολ θυγατερα σαου
λ παραγινοµενου σου ιδειν το προσωπον µου

14

και εξαπεστειλεν δαυιδ προς µεµφιβοσθε υιον σαουλ αγγελους λεγων αποδος µοι την γυναικα µου την µελχολ ην ελαβον εν εκατον ακροβυστιαις αλλοφυλων

15

και απεστειλεν µεµφιβοσθε και ελαβεν αυτην παρα του ανδρος αυτης παρα φαλτιηλ υιου σελλης

16

και επορευετο ο ανηρ αυτης µετ' αυτης κλαιων οπισω αυτης εως βαρακιµ και ειπεν προς αυτον αβεννηρ πορευου αναστρεφε και ανεστρεψεν

17

και ειπεν αβεννηρ προς τους πρεσβυτερους ισραηλ λεγων εχθες και τριτην εζητειτε τον δαυιδ βασιλευειν εφ' υµων

18

και νυν ποιησατε οτι κυριος ελαλησεν περι δαυιδ λεγων εν χειρι του δουλου µου δαυιδ σωσω τον ισραηλ εκ χειρος αλλοφυλων και εκ χειρος παντων των εχθρων αυτων

19

και ελαλησεν αβεννηρ εν τοις ωσιν βενιαµιν και επορευθη αβεννηρ του λαλησαι εις τα ωτα του δαυιδ εις χεβρων παντα οσα ηρεσεν εν οφθαλµοις ισραηλ και εν οφθαλµοις πα
ντος οικου βενιαµιν

20

και ηλθεν αβεννηρ προς δαυιδ εις χεβρων και µετ' αυτου εικοσι ανδρες και εποιησεν δαυιδ τω αβεννηρ και τοις ανδρασιν τοις µετ' αυτου ποτον

21

και ειπεν αβεννηρ προς δαυιδ αναστησοµαι δη και πορευσοµαι και συναθροισω προς κυριον µου τον βασιλεα παντα ισραηλ και διαθησοµαι µετα σου διαθηκην και βασιλευσ
εις επι πασιν οις επιθυµει η ψυχη σου και απεστειλεν δαυιδ τον αβεννηρ και επορευθη εν ειρηνη

22

και ιδου οι παιδες δαυιδ και ιωαβ παρεγινοντο εκ της εξοδιας και σκυλα πολλα εφερον µετ' αυτων και αβεννηρ ουκ ην µετα δαυιδ εις χεβρων οτι απεσταλκει αυτον και απελ
ηλυθει εν ειρηνη

23

και ιωαβ και πασα η στρατια αυτου ηχθησαν και απηγγελη τω ιωαβ λεγοντες ηκει αβεννηρ υιος νηρ προς δαυιδ και απεσταλκεν αυτον και απηλθεν εν ειρηνη

24

και εισηλθεν ιωαβ προς τον βασιλεα και ειπεν τι τουτο εποιησας ιδου ηλθεν αβεννηρ προς σε και ινα τι εξαπεσταλκας αυτον και απεληλυθεν εν ειρηνη

25

η ουκ οιδας την κακιαν αβεννηρ υιου νηρ οτι απατησαι σε παρεγενετο και γνωναι την εξοδον σου και την εισοδον σου και γνωναι απαντα οσα συ ποιεις

26

και ανεστρεψεν ιωαβ απο του δαυιδ και απεστειλεν αγγελους οπισω αβεννηρ και επιστρεφουσιν αυτον απο του φρεατος του σειραµ και δαυιδ ουκ ηδει

27

και επεστρεψεν αβεννηρ εις χεβρων και εξεκλινεν αυτον ιωαβ εκ πλαγιων της πυλης λαλησαι προς αυτον ενεδρευων και επαταξεν αυτον εκει επι την ψοαν και απεθανεν εν τ
ω αιµατι ασαηλ του αδελφου ιωαβ

28

και ηκουσεν δαυιδ µετα ταυτα και ειπεν αθωος ειµι εγω και η βασιλεια µου απο κυριου εως αιωνος απο των αιµατων αβεννηρ υιου νηρ
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29

καταντησατωσαν επι κεφαλην ιωαβ και επι παντα τον οικον του πατρος αυτου και µη εκλιποι εκ του οικου ιωαβ γονορρυης και λεπρος και κρατων σκυταλης και πιπτων εν
ροµφαια και ελασσουµενος αρτοις

30

ιωαβ δε και αβεσσα ο αδελφος αυτου διεπαρετηρουντο τον αβεννηρ ανθ' ων εθανατωσεν τον ασαηλ τον αδελφον αυτων εν γαβαων εν τω πολεµω

31

και ειπεν δαυιδ προς ιωαβ και προς παντα τον λαον τον µετ' αυτου διαρρηξατε τα ιµατια υµων και περιζωσασθε σακκους και κοπτεσθε εµπροσθεν αβεννηρ και ο βασιλευς δ
αυιδ επορευετο οπισω της κλινης

32

και θαπτουσιν τον αβεννηρ εις χεβρων και ηρεν ο βασιλευς την φωνην αυτου και εκλαυσεν επι του ταφου αυτου και εκλαυσεν πας ο λαος επι αβεννηρ

33

και εθρηνησεν ο βασιλευς επι αβεννηρ και ειπεν ει κατα τον θανατον ναβαλ αποθανειται αβεννηρ

34

αι χειρες σου ουκ εδεθησαν οι ποδες σου ουκ εν πεδαις ου προσηγαγεν ως ναβαλ ενωπιον υιων αδικιας επεσας και συνηχθη πας ο λαος του κλαυσαι αυτον

35

και ηλθεν πας ο λαος περιδειπνησαι τον δαυιδ αρτοις ετι ουσης ηµερας και ωµοσεν δαυιδ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη οτι εαν µη δυη ο ηλιος ου µη γευ
σωµαι αρτου η απο παντος τινος

36

και εγνω πας ο λαος και ηρεσεν ενωπιον αυτων παντα οσα εποιησεν ο βασιλευς ενωπιον του λαου

37

και εγνω πας ο λαος και πας ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη οτι ουκ εγενετο παρα του βασιλεως θανατωσαι τον αβεννηρ υιον νηρ

38

και ειπεν ο βασιλευς προς τους παιδας αυτου ουκ οιδατε οτι ηγουµενος µεγας πεπτωκεν εν τη ηµερα ταυτη εν τω ισραηλ

39

και οτι εγω ειµι σηµερον συγγενης και καθεσταµενος υπο βασιλεως οι δε ανδρες ουτοι υιοι σαρουιας σκληροτεροι µου εισιν ανταποδω κυριος τω ποιουντι πονηρα κατα την κ
ακιαν αυτου

1

και ηκουσεν µεµφιβοσθε υιος σαουλ οτι τεθνηκεν αβεννηρ εν χεβρων και εξελυθησαν αι χειρες αυτου και παντες οι ανδρες ισραηλ παρειθησαν

2

και δυο ανδρες ηγουµενοι συστρεµµατων τω µεµφιβοσθε υιω σαουλ ονοµα τω ενι βαανα και ονοµα τω δευτερω ρηχαβ υιοι ρεµµων του βηρωθαιου εκ των υιων βενιαµιν οτι
βηρωθ ελογιζετο τοις υιοις βενιαµιν

3

και απεδρασαν οι βηρωθαιοι εις γεθθαιµ και ησαν εκει παροικουντες εως της ηµερας ταυτης

4

και τω ιωναθαν υιω σαουλ υιος πεπληγως τους ποδας υιος ετων πεντε ουτος εν τω ελθειν την αγγελιαν σαουλ και ιωναθαν του υιου αυτου εξ ιεζραελ και ηρεν αυτον η τιθηνο
ς αυτου και εφυγεν και εγενετο εν τω σπευδειν αυτην και αναχωρειν και επεσεν και εχωλανθη και ονοµα αυτω µεµφιβοσθε

5

και επορευθησαν υιοι ρεµµων του βηρωθαιου ρεκχα και βαανα και εισηλθον εν τω καυµατι της ηµερας εις οικον µεµφιβοσθε και αυτος εκαθευδεν εν τη κοιτη της µεσηµβρι
ας

6

και ιδου η θυρωρος του οικου εκαθαιρεν πυρους και ενυσταξεν και εκαθευδεν και ρεκχα και βαανα οι αδελφοι διελαθον

7

και εισηλθον εις τον οικον και µεµφιβοσθε εκαθευδεν επι της κλινης αυτου εν τω κοιτωνι αυτου και τυπτουσιν αυτον και θανατουσιν και αφαιρουσιν την κεφαλην αυτου και
ελαβον την κεφαλην αυτου και απηλθον οδον την κατα δυσµας ολην την νυκτα

8

και ηνεγκαν την κεφαλην µεµφιβοσθε τω δαυιδ εις χεβρων και ειπαν προς τον βασιλεα ιδου η κεφαλη µεµφιβοσθε υιου σαουλ του εχθρου σου ος εζητει την ψυχην σου και εδ
ωκεν κυριος τω κυριω βασιλει εκδικησιν των εχθρων αυτου ως η ηµερα αυτη εκ σαουλ του εχθρου σου και εκ του σπερµατος αυτου

9

και απεκριθη δαυιδ τω ρεκχα και τω βαανα αδελφω αυτου υιοις ρεµµων του βηρωθαιου και ειπεν αυτοις ζη κυριος ος ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασης θλιψεως

10

οτι ο απαγγειλας µοι οτι τεθνηκεν σαουλ και αυτος ην ως ευαγγελιζοµενος ενωπιον µου και κατεσχον αυτον και απεκτεινα εν σεκελακ ω εδει µε δουναι ευαγγελια

11

και νυν ανδρες πονηροι απεκταγκασιν ανδρα δικαιον εν τω οικω αυτου επι της κοιτης αυτου και νυν εκζητησω το αιµα αυτου εκ χειρος υµων και εξολεθρευσω υµας εκ της γ
ης

12

και ενετειλατο δαυιδ τοις παιδαριοις αυτου και αποκτεννουσιν αυτους και κολοβουσιν τας χειρας αυτων και τους ποδας αυτων και εκρεµασαν αυτους επι της κρηνης εν χεβρ
ων και την κεφαλην µεµφιβοσθε εθαψαν εν τω ταφω αβεννηρ υιου νηρ

1

και παραγινονται πασαι αι φυλαι ισραηλ προς δαυιδ εις χεβρων και ειπαν αυτω ιδου οστα σου και σαρκες σου ηµεις

2

και εχθες και τριτην οντος σαουλ βασιλεως εφ' ηµιν συ ησθα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ και ειπεν κυριος προς σε συ ποιµανεις τον λαον µου τον ισραηλ και συ εσει εις
ηγουµενον επι τον ισραηλ
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3

και ερχονται παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ προς τον βασιλεα εις χεβρων και διεθετο αυτοις ο βασιλευς δαυιδ διαθηκην εν χεβρων ενωπιον κυριου και χριουσιν τον δαυιδ εις
βασιλεα επι παντα ισραηλ

4

υιος τριακοντα ετων δαυιδ εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν

5

επτα ετη και εξ µηνας εβασιλευσεν εν χεβρων επι τον ιουδαν και τριακοντα τρια ετη εβασιλευσεν επι παντα ισραηλ και ιουδαν εν ιερουσαληµ

6

και απηλθεν δαυιδ και οι ανδρες αυτου εις ιερουσαληµ προς τον ιεβουσαιον τον κατοικουντα την γην και ερρεθη τω δαυιδ ουκ εισελευσει ωδε οτι αντεστησαν οι τυφλοι και
οι χωλοι λεγοντες οτι ουκ εισελευσεται δαυιδ ωδε

7

και κατελαβετο δαυιδ την περιοχην σιων αυτη η πολις του δαυιδ

8

και ειπεν δαυιδ τη ηµερα εκεινη πας τυπτων ιεβουσαιον απτεσθω εν παραξιφιδι και τους χωλους και τους τυφλους και τους µισουντας την ψυχην δαυιδ δια τουτο ερουσιν τυ
φλοι και χωλοι ουκ εισελευσονται εις οικον κυριου

9

και εκαθισεν δαυιδ εν τη περιοχη και εκληθη αυτη η πολις δαυιδ και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω απο της ακρας και τον οικον αυτου

10

και επορευετο δαυιδ πορευοµενος και µεγαλυνοµενος και κυριος παντοκρατωρ µετ' αυτου

11

και απεστειλεν χιραµ βασιλευς τυρου αγγελους προς δαυιδ και ξυλα κεδρινα και τεκτονας ξυλων και τεκτονας λιθων και ωκοδοµησαν οικον τω δαυιδ

12

και εγνω δαυιδ οτι ητοιµασεν αυτον κυριος εις βασιλεα επι ισραηλ και οτι επηρθη η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ

13

και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικας και παλλακας εξ ιερουσαληµ µετα το ελθειν αυτον εκ χεβρων και εγενοντο τω δαυιδ ετι υιοι και θυγατερες

14

και ταυτα τα ονοµατα των γεννηθεντων αυτω εν ιερουσαληµ σαµµους και σωβαβ και ναθαν και σαλωµων

15

και εβεαρ και ελισους και ναφεκ και ιεφιες

16

και ελισαµα και ελιδαε και ελιφαλαθ [16α] σαµαε ιεσσιβαθ ναθαν γαλαµααν ιεβααρ θεησους ελφαλατ ναγεδ ναφεκ ιαναθα λεασαµυς βααλιµαθ ελιφαλαθ

17

και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι κεχρισται δαυιδ βασιλευς επι ισραηλ και ανεβησαν παντες οι αλλοφυλοι ζητειν τον δαυιδ και ηκουσεν δαυιδ και κατεβη εις την περιοχην

18

και οι αλλοφυλοι παραγινονται και συνεπεσαν εις την κοιλαδα των τιτανων

19

και ηρωτησεν δαυιδ δια κυριου λεγων ει αναβω προς τους αλλοφυλους και παραδωσεις αυτους εις τας χειρας µου και ειπεν κυριος προς δαυιδ αναβαινε οτι παραδιδους παρα
δωσω τους αλλοφυλους εις τας χειρας σου

20

και ηλθεν δαυιδ εκ των επανω διακοπων και εκοψεν τους αλλοφυλους εκει και ειπεν δαυιδ διεκοψεν κυριος τους εχθρους µου τους αλλοφυλους ενωπιον εµου ως διακοπτεται
υδατα δια τουτο εκληθη το ονοµα του τοπου εκεινου επανω διακοπων

21

και καταλιµπανουσιν εκει τους θεους αυτων και ελαβοσαν αυτους δαυιδ και οι ανδρες οι µετ' αυτου

22

και προσεθεντο ετι αλλοφυλοι του αναβηναι και συνεπεσαν εν τη κοιλαδι των τιτανων

23

και επηρωτησεν δαυιδ δια κυριου και ειπεν κυριος ουκ αναβησει εις συναντησιν αυτων αποστρεφου απ' αυτων και παρεσει αυτοις πλησιον του κλαυθµωνος

24

και εσται εν τω ακουσαι σε την φωνην του συγκλεισµου του αλσους του κλαυθµωνος τοτε καταβησει προς αυτους οτι τοτε εξελευσεται κυριος εµπροσθεν σου κοπτειν εν τω
πολεµω των αλλοφυλων

25

και εποιησεν δαυιδ καθως ενετειλατο αυτω κυριος και επαταξεν τους αλλοφυλους απο γαβαων εως της γης γαζηρα

1

και συνηγαγεν ετι δαυιδ παντα νεανιαν εξ ισραηλ ως εβδοµηκοντα χιλιαδας

2

και ανεστη και επορευθη δαυιδ και πας ο λαος ο µετ' αυτου απο των αρχοντων ιουδα εν αναβασει του αναγαγειν εκειθεν την κιβωτον του θεου εφ' ην επεκληθη το ονοµα κυρ
ιου των δυναµεων καθηµενου επι των χερουβιν επ' αυτης

3

και επεβιβασεν την κιβωτον κυριου εφ' αµαξαν καινην και ηρεν αυτην εξ οικου αµιναδαβ του εν τω βουνω και οζα και οι αδελφοι αυτου υιοι αµιναδαβ ηγον την αµαξαν

4

συν τη κιβωτω και οι αδελφοι αυτου επορευοντο εµπροσθεν της κιβωτου

5

και δαυιδ και οι υιοι ισραηλ παιζοντες ενωπιον κυριου εν οργανοις ηρµοσµενοις εν ισχυι και εν ωδαις και εν κινυραις και εν ναβλαις και εν τυµπανοις και εν κυµβαλοις και ε
ν αυλοις
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6

και παραγινονται εως αλω νωδαβ και εξετεινεν οζα την χειρα αυτου επι την κιβωτον του θεου κατασχειν αυτην και εκρατησεν αυτην οτι περιεσπασεν αυτην ο µοσχος του κα
τασχειν αυτην

7

και εθυµωθη κυριος τω οζα και επαισεν αυτον εκει ο θεος και απεθανεν εκει παρα την κιβωτον του κυριου ενωπιον του θεου

8

και ηθυµησεν δαυιδ υπερ ου διεκοψεν κυριος διακοπην εν τω οζα και εκληθη ο τοπος εκεινος διακοπη οζα εως της ηµερας ταυτης

9

και εφοβηθη δαυιδ τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη λεγων πως εισελευσεται προς µε η κιβωτος κυριου

10

και ουκ εβουλετο δαυιδ του εκκλιναι προς αυτον την κιβωτον διαθηκης κυριου εις την πολιν δαυιδ και απεκλινεν αυτην δαυιδ εις οικον αβεδδαρα του γεθθαιου

11

και εκαθισεν η κιβωτος του κυριου εις οικον αβεδδαρα του γεθθαιου µηνας τρεις και ευλογησεν κυριος ολον τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου

12

και απηγγελη τω βασιλει δαυιδ λεγοντες ηυλογησεν κυριος τον οικον αβεδδαρα και παντα τα αυτου ενεκεν της κιβωτου του θεου και επορευθη δαυιδ και ανηγαγεν την κιβω
τον του κυριου εκ του οικου αβεδδαρα εις την πολιν δαυιδ εν ευφροσυνη

13

και ησαν µετ' αυτων αιροντες την κιβωτον επτα χοροι και θυµα µοσχος και αρνα

14

και δαυιδ ανεκρουετο εν οργανοις ηρµοσµενοις ενωπιον κυριου και ο δαυιδ ενδεδυκως στολην εξαλλον

15

και δαυιδ και πας ο οικος ισραηλ ανηγαγον την κιβωτον κυριου µετα κραυγης και µετα φωνης σαλπιγγος

16

και εγενετο της κιβωτου παραγινοµενης εως πολεως δαυιδ και µελχολ η θυγατηρ σαουλ διεκυπτεν δια της θυριδος και ειδεν τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και ανακρουοµεν
ον ενωπιον κυριου και εξουδενωσεν αυτον εν τη καρδια αυτης

17

και φερουσιν την κιβωτον του κυριου και ανεθηκαν αυτην εις τον τοπον αυτης εις µεσον της σκηνης ης επηξεν αυτη δαυιδ και ανηνεγκεν δαυιδ ολοκαυτωµατα ενωπιον κυρι
ου και ειρηνικας

18

και συνετελεσεν δαυιδ συναναφερων τας ολοκαυτωσεις και τας ειρηνικας και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι κυριου των δυναµεων

19

και διεµερισεν παντι τω λαω εις πασαν την δυναµιν του ισραηλ απο δαν εως βηρσαβεε απο ανδρος εως γυναικος εκαστω κολλυριδα αρτου και εσχαριτην και λαγανον απο τη
γανου και απηλθεν πας ο λαος εκαστος εις τον οικον αυτου

20

και επεστρεψεν δαυιδ ευλογησαι τον οικον αυτου και εξηλθεν µελχολ η θυγατηρ σαουλ εις απαντησιν δαυιδ και ευλογησεν αυτον και ειπεν τι δεδοξασται σηµερον ο βασιλευς
ισραηλ ος απεκαλυφθη σηµερον εν οφθαλµοις παιδισκων των δουλων εαυτου καθως αποκαλυπτεται αποκαλυφθεις εις των ορχουµενων

21

και ειπεν δαυιδ προς µελχολ ενωπιον κυριου ορχησοµαι ευλογητος κυριος ος εξελεξατο µε υπερ τον πατερα σου και υπερ παντα τον οικον αυτου του καταστησαι µε εις ηγουµ
ενον επι τον λαον αυτου επι τον ισραηλ και παιξοµαι και ορχησοµαι ενωπιον κυριου

22

και αποκαλυφθησοµαι ετι ουτως και εσοµαι αχρειος εν οφθαλµοις σου και µετα των παιδισκων ων ειπας µε δοξασθηναι

23

και τη µελχολ θυγατρι σαουλ ουκ εγενετο παιδιον εως της ηµερας του αποθανειν αυτην

1

και εγενετο οτε εκαθισεν ο βασιλευς εν τω οικω αυτου και κυριος κατεκληρονοµησεν αυτον κυκλω απο παντων των εχθρων αυτου των κυκλω

2

και ειπεν ο βασιλευς προς ναθαν τον προφητην ιδου δη εγω κατοικω εν οικω κεδρινω και η κιβωτος του θεου καθηται εν µεσω της σκηνης

3

και ειπεν ναθαν προς τον βασιλεα παντα οσα αν εν τη καρδια σου βαδιζε και ποιει οτι κυριος µετα σου

4

και εγενετο τη νυκτι εκεινη και εγενετο ρηµα κυριου προς ναθαν λεγων

5

πορευου και ειπον προς τον δουλον µου δαυιδ ταδε λεγει κυριος ου συ οικοδοµησεις µοι οικον του κατοικησαι µε

6

οτι ου κατωκηκα εν οικω αφ' ης ηµερας ανηγαγον εξ αιγυπτου τους υιους ισραηλ εως της ηµερας ταυτης και ηµην εµπεριπατων εν καταλυµατι και εν σκηνη

7

εν πασιν οις διηλθον εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προς µιαν φυλην του ισραηλ ω ενετειλαµην ποιµαινειν τον λαον µου ισραηλ λεγων τι οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικον
κεδρινον

8

και νυν ταδε ερεις τω δουλω µου δαυιδ ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ελαβον σε εκ της µανδρας των προβατων του ειναι σε εις ηγουµενον επι τον λαον µου επι τον ισραηλ

9

και ηµην µετα σου εν πασιν οις επορευου και εξωλεθρευσα παντας τους εχθρους σου απο προσωπου σου και εποιησα σε ονοµαστον κατα το ονοµα των µεγαλων των επι της γ
ης
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10

και θησοµαι τοπον τω λαω µου τω ισραηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ' εαυτον και ου µεριµνησει ουκετι και ου προσθησει υιος αδικιας του ταπεινωσαι
αυτον καθως απ' αρχης

11

απο των ηµερων ων εταξα κριτας επι τον λαον µου ισραηλ και αναπαυσω σε απο παντων των εχθρων σου και απαγγελει σοι κυριος οτι οικον οικοδοµησεις αυτω

12

και εσται εαν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου και αναστησω το σπερµα σου µετα σε ος εσται εκ της κοιλιας σου και ετοιµασω την βασιλει
αν αυτου

13

αυτος οικοδοµησει µοι οικον τω ονοµατι µου και ανορθωσω τον θρονον αυτου εως εις τον αιωνα

14

εγω εσοµαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται µοι εις υιον και εαν ελθη η αδικια αυτου και ελεγξω αυτον εν ραβδω ανδρων και εν αφαις υιων ανθρωπων

15

το δε ελεος µου ουκ αποστησω απ' αυτου καθως απεστησα αφ' ων απεστησα εκ προσωπου µου

16

και πιστωθησεται ο οικος αυτου και η βασιλεια αυτου εως αιωνος ενωπιον εµου και ο θρονος αυτου εσται ανωρθωµενος εις τον αιωνα

17

κατα παντας τους λογους τουτους και κατα πασαν την ορασιν ταυτην ουτως ελαλησεν ναθαν προς δαυιδ

18

και εισηλθεν ο βασιλευς δαυιδ και εκαθισεν ενωπιον κυριου και ειπεν τις ειµι εγω κυριε µου κυριε και τις ο οικος µου οτι ηγαπηκας µε εως τουτων

19

και κατεσµικρυνθη µικρον ενωπιον σου κυριε µου κυριε και ελαλησας υπερ του οικου του δουλου σου εις µακραν ουτος δε ο νοµος του ανθρωπου κυριε µου κυριε

20

και τι προσθησει δαυιδ ετι του λαλησαι προς σε και νυν συ οιδας τον δουλον σου κυριε µου κυριε

21

δια τον λογον σου πεποιηκας και κατα την καρδιαν σου εποιησας πασαν την µεγαλωσυνην ταυτην γνωρισαι τω δουλω σου

22

ενεκεν του µεγαλυναι σε κυριε µου κυριε οτι ουκ εστιν ως συ και ουκ εστιν θεος πλην σου εν πασιν οις ηκουσαµεν εν τοις ωσιν ηµων

23

και τις ως ο λαος σου ισραηλ εθνος αλλο εν τη γη ως ωδηγησεν αυτον ο θεος του λυτρωσασθαι αυτω λαον του θεσθαι σε ονοµα του ποιησαι µεγαλωσυνην και επιφανειαν του
εκβαλειν σε εκ προσωπου του λαου σου ου ελυτρωσω σεαυτω εξ αιγυπτου εθνη και σκηνωµατα

24

και ητοιµασας σεαυτω τον λαον σου ισραηλ λαον εως αιωνος και συ κυριε εγενου αυτοις εις θεον

25

και νυν κυριε µου κυριε το ρηµα ο ελαλησας περι του δουλου σου και του οικου αυτου πιστωσον εως αιωνος κυριε παντοκρατωρ θεε του ισραηλ και νυν καθως ελαλησας

26

µεγαλυνθειη το ονοµα σου εως αιωνος

27

κυριε παντοκρατωρ θεος ισραηλ απεκαλυψας το ωτιον του δουλου σου λεγων οικον οικοδοµησω σοι δια τουτο ευρεν ο δουλος σου την καρδιαν εαυτου του προσευξασθαι πρ
ος σε την προσευχην ταυτην

28

και νυν κυριε µου κυριε συ ει ο θεος και οι λογοι σου εσονται αληθινοι και ελαλησας υπερ του δουλου σου τα αγαθα ταυτα

29

και νυν αρξαι και ευλογησον τον οικον του δουλου σου του ειναι εις τον αιωνα ενωπιον σου οτι συ ει κυριε µου κυριε ελαλησας και απο της ευλογιας σου ευλογηθησεται ο οικ
ος του δουλου σου εις τον αιωνα

1

και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τους αλλοφυλους και ετροπωσατο αυτους και ελαβεν δαυιδ την αφωρισµενην εκ χειρος των αλλοφυλων

2

και επαταξεν δαυιδ την µωαβ και διεµετρησεν αυτους εν σχοινιοις κοιµισας αυτους επι την γην και εγενετο τα δυο σχοινισµατα του θανατωσαι και τα δυο σχοινισµατα εζωγ
ρησεν και εγενετο µωαβ τω δαυιδ εις δουλους φεροντας ξενια

3

και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ υιον ρααβ βασιλεα σουβα πορευοµενου αυτου επιστησαι την χειρα αυτου επι τον ποταµον ευφρατην

4

και προκατελαβετο δαυιδ των αυτου χιλια αρµατα και επτα χιλιαδας ιππεων και εικοσι χιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτω
ν εκατον αρµατα

5

και παραγινεται συρια δαµασκου βοηθησαι τω αδρααζαρ βασιλει σουβα και επαταξεν δαυιδ εν τω συρω εικοσι δυο χιλιαδας ανδρων

6

και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατα δαµασκον και εγενετο ο συρος τω δαυιδ εις δουλους φεροντας ξενια και εσωσεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

7

και ελαβεν δαυιδ τους χλιδωνας τους χρυσους οι ησαν επι των παιδων των αδρααζαρ βασιλεως σουβα και ηνεγκεν αυτα εις ιερουσαληµ και ελαβεν αυτα σουσακιµ βασιλευς
αιγυπτου εν τω αναβηναι αυτον εις ιερουσαληµ εν ηµεραις ροβοαµ υιου σολοµωντος
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8

και εκ της µασβακ εκ των εκλεκτων πολεων του αδρααζαρ ελαβεν ο βασιλευς δαυιδ χαλκον πολυν σφοδρα εν αυτω εποιησεν σαλωµων την θαλασσαν την χαλκην και τους στ
υλους και τους λουτηρας και παντα τα σκευη

9

και ηκουσεν θοου ο βασιλευς ηµαθ οτι επαταξεν δαυιδ πασαν την δυναµιν αδρααζαρ

10

και απεστειλεν θοου ιεδδουραν τον υιον αυτου προς βασιλεα δαυιδ ερωτησαι αυτον τα εις ειρηνην και ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτο
ν οτι αντικειµενος ην τω αδρααζαρ και εν ταις χερσιν αυτου ησαν σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και σκευη χαλκα

11

και ταυτα ηγιασεν ο βασιλευς δαυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και µετα του χρυσιου ου ηγιασεν εκ πασων των πολεων ων κατεδυναστευσεν

12

εκ της ιδουµαιας και εκ της γης µωαβ και εκ των υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και εξ αµαληκ και εκ των σκυλων αδρααζαρ υιου ρααβ βασιλεως σουβα

13

και εποιησεν δαυιδ ονοµα και εν τω ανακαµπτειν αυτον επαταξεν την ιδουµαιαν εν γαιµελε εις οκτωκαιδεκα χιλιαδας

14

και εθετο εν τη ιδουµαια φρουραν εν παση τη ιδουµαια και εγενοντο παντες οι ιδουµαιοι δουλοι τω βασιλει και εσωσεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

15

και εβασιλευσεν δαυιδ επι ισραηλ και ην δαυιδ ποιων κριµα και δικαιοσυνην επι παντα τον λαον αυτου

16

και ιωαβ υιος σαρουιας επι της στρατιας και ιωσαφατ υιος αχια επι των υποµνηµατων

17

και σαδδουκ υιος αχιτωβ και αχιµελεχ υιος αβιαθαρ ιερεις και ασα ο γραµµατευς

18

και βαναιας υιος ιωδαε συµβουλος και ο χελεθθι και ο φελεττι και υιοι δαυιδ αυλαρχαι ησαν

1

και ειπεν δαυιδ ει εστιν ετι υπολελειµµενος τω οικω σαουλ και ποιησω µετ' αυτου ελεος ενεκεν ιωναθαν

2

και εκ του οικου σαουλ παις ην και ονοµα αυτω σιβα και καλουσιν αυτον προς δαυιδ και ειπεν προς αυτον ο βασιλευς ει συ ει σιβα και ειπεν εγω δουλος σος

3

και ειπεν ο βασιλευς ει υπολελειπται εκ του οικου σαουλ ετι ανηρ και ποιησω µετ' αυτου ελεος θεου και ειπεν σιβα προς τον βασιλεα ετι εστιν υιος τω ιωναθαν πεπληγως του
ς ποδας

4

και ειπεν ο βασιλευς που ουτος και ειπεν σιβα προς τον βασιλεα ιδου εν οικω µαχιρ υιου αµιηλ εκ της λαδαβαρ

5

και απεστειλεν ο βασιλευς δαυιδ και ελαβεν αυτον εκ του οικου µαχιρ υιου αµιηλ εκ της λαδαβαρ

6

και παραγινεται µεµφιβοσθε υιος ιωναθαν υιου σαουλ προς τον βασιλεα δαυιδ και επεσεν επι προσωπον αυτου και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν αυτω δαυιδ µεµφιβοσθε και
ειπεν ιδου ο δουλος σου

7

και ειπεν αυτω δαυιδ µη φοβου οτι ποιων ποιησω µετα σου ελεος δια ιωναθαν τον πατερα σου και αποκαταστησω σοι παντα αγρον σαουλ πατρος του πατρος σου και συ φαγ
η αρτον επι της τραπεζης µου δια παντος

8

και προσεκυνησεν µεµφιβοσθε και ειπεν τις ειµι ο δουλος σου οτι επεβλεψας επι τον κυνα τον τεθνηκοτα τον οµοιον εµοι

9

και εκαλεσεν ο βασιλευς σιβα το παιδαριον σαουλ και ειπεν προς αυτον παντα οσα εστιν τω σαουλ και ολω τω οικω αυτου δεδωκα τω υιω του κυριου σου

10

και εργα αυτω την γην συ και οι υιοι σου και οι δουλοι σου και εισοισεις τω υιω του κυριου σου αρτους και εδεται αυτους και µεµφιβοσθε υιος του κυριου σου φαγεται δια π
αντος αρτον επι της τραπεζης µου και τω σιβα ησαν πεντεκαιδεκα υιοι και εικοσι δουλοι

11

και ειπεν σιβα προς τον βασιλεα κατα παντα οσα εντεταλται ο κυριος µου ο βασιλευς τω δουλω αυτου ουτως ποιησει ο δουλος σου και µεµφιβοσθε ησθιεν επι της τραπεζης δ
αυιδ καθως εις των υιων του βασιλεως

12

και τω µεµφιβοσθε υιος µικρος και ονοµα αυτω µιχα και πασα η κατοικησις του οικου σιβα δουλοι του µεµφιβοσθε

13

και µεµφιβοσθε κατωκει εν ιερουσαληµ οτι επι της τραπεζης του βασιλεως δια παντος ησθιεν και αυτος ην χωλος αµφοτεροις τοις ποσιν αυτου

1

και εγενετο µετα ταυτα και απεθανεν βασιλευς υιων αµµων και εβασιλευσεν αννων υιος αυτου αντ' αυτου

2

και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεος µετα αννων υιου ναας ον τροπον εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ' εµου ελεος και απεστειλεν δαυιδ παρακαλεσαι αυτον εν χειρι των δουλων αυτου
περι του πατρος αυτου και παρεγενοντο οι παιδες δαυιδ εις την γην υιων αµµων

3

και ειπον οι αρχοντες υιων αµµων προς αννων τον κυριον αυτων µη παρα το δοξαζειν δαυιδ τον πατερα σου ενωπιον σου οτι απεστειλεν σοι παρακαλουντας αλλ' ουχι οπως ε
ρευνησωσιν την πολιν και κατασκοπησωσιν αυτην και του κατασκεψασθαι αυτην απεστειλεν δαυιδ τους παιδας αυτου προς σε
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4

και ελαβεν αννων τους παιδας δαυιδ και εξυρησεν τους πωγωνας αυτων και απεκοψεν τους µανδυας αυτων εν τω ηµισει εως των ισχιων αυτων και εξαπεστειλεν αυτους

5

και ανηγγειλαν τω δαυιδ υπερ των ανδρων και απεστειλεν εις απαντην αυτων οτι ησαν οι ανδρες ητιµασµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευς καθισατε εν ιεριχω εως του ανατε
ιλαι τους πωγωνας υµων και επιστραφησεσθε

6

και ειδαν οι υιοι αµµων οτι κατησχυνθησαν ο λαος δαυιδ και απεστειλαν οι υιοι αµµων και εµισθωσαντο την συριαν βαιθροωβ εικοσι χιλιαδας πεζων και τον βασιλεα µααχα
χιλιους ανδρας και ιστωβ δωδεκα χιλιαδας ανδρων

7

και ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ και πασαν την δυναµιν τους δυνατους

8

και εξηλθαν οι υιοι αµµων και παρεταξαντο πολεµον παρα τη θυρα της πυλης και συρια σουβα και ροωβ και ιστωβ και µααχα µονοι εν αγρω

9

και ειδεν ιωαβ οτι εγενηθη προς αυτον αντιπροσωπον του πολεµου εκ του κατα προσωπον εξ εναντιας και εκ του οπισθεν και επελεξεν εκ παντων των νεανισκων ισραηλ και
παρεταξαντο εξ εναντιας συριας

10

και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα του αδελφου αυτου και παρεταξαντο εξ εναντιας υιων αµµων

11

και ειπεν εαν κραταιωθη συρια υπερ εµε και εσεσθε µοι εις σωτηριαν και εαν υιοι αµµων κραταιωθωσιν υπερ σε και εσοµεθα του σωσαι σε

12

ανδριζου και κραταιωθωµεν υπερ του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου ηµων και κυριος ποιησει το αγαθον εν οφθαλµοις αυτου

13

και προσηλθεν ιωαβ και ο λαος αυτου µετ' αυτου εις πολεµον προς συριαν και εφυγαν απο προσωπου αυτου

14

και οι υιοι αµµων ειδαν οτι εφυγεν συρια και εφυγαν απο προσωπου αβεσσα και εισηλθαν εις την πολιν και ανεστρεψεν ιωαβ απο των υιων αµµων και παρεγενοντο εις ιερου
σαληµ

15

και ειδεν συρια οτι επταισεν εµπροσθεν ισραηλ και συνηχθησαν επι το αυτο

16

και απεστειλεν αδρααζαρ και συνηγαγεν την συριαν την εκ του περαν του ποταµου χαλαµακ και παρεγενοντο αιλαµ και σωβακ αρχων της δυναµεως αδρααζαρ εµπροσθεν αυ
των

17

και ανηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην και παρεγενοντο εις αιλαµ και παρεταξατο συρια απεναντι δαυιδ και επολεµησαν µετ' αυτου

18

και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ της συριας επτακοσια αρµατα και τεσσαρακοντα χιλιαδας ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα της δυναµεως αυ
του επαταξεν και απεθανεν εκει

19

και ειδαν παντες οι βασιλεις οι δουλοι αδρααζαρ οτι επταισαν εµπροσθεν ισραηλ και ηυτοµολησαν µετα ισραηλ και εδουλευσαν αυτοις και εφοβηθη συρια του σωσαι ετι του
ς υιους αµµων

1

και εγενετο επιστρεψαντος του ενιαυτου εις τον καιρον της εξοδιας των βασιλεων και απεστειλεν δαυιδ τον ιωαβ και τους παιδας αυτου µετ' αυτου και τον παντα ισραηλ και
διεφθειραν τους υιους αµµων και διεκαθισαν επι ραββαθ και δαυιδ εκαθισεν εν ιερουσαληµ

2

και εγενετο προς εσπεραν και ανεστη δαυιδ απο της κοιτης αυτου και περιεπατει επι του δωµατος του οικου του βασιλεως και ειδεν γυναικα λουοµενην απο του δωµατος και
η γυνη καλη τω ειδει σφοδρα

3

και απεστειλεν δαυιδ και εζητησεν την γυναικα και ειπεν ουχι αυτη βηρσαβεε θυγατηρ ελιαβ γυνη ουριου του χετταιου

4

και απεστειλεν δαυιδ αγγελους και ελαβεν αυτην και εισηλθεν προς αυτον και εκοιµηθη µετ' αυτης και αυτη αγιαζοµενη απο ακαθαρσιας αυτης και απεστρεψεν εις τον οικο
ν αυτης

5

και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και αποστειλασα απηγγειλεν τω δαυιδ και ειπεν εγω ειµι εν γαστρι εχω

6

και απεστειλεν δαυιδ προς ιωαβ λεγων αποστειλον προς µε τον ουριαν τον χετταιον και απεστειλεν ιωαβ τον ουριαν προς δαυιδ

7

και παραγινεται ουριας και εισηλθεν προς αυτον και επηρωτησεν δαυιδ εις ειρηνην ιωαβ και εις ειρηνην του λαου και εις ειρηνην του πολεµου

8

και ειπεν δαυιδ τω ουρια καταβηθι εις τον οικον σου και νιψαι τους ποδας σου και εξηλθεν ουριας εξ οικου του βασιλεως και εξηλθεν οπισω αυτου αρσις του βασιλεως

9

και εκοιµηθη ουριας παρα τη θυρα του βασιλεως µετα των δουλων του κυριου αυτου και ου κατεβη εις τον οικον αυτου

10

και ανηγγειλαν τω δαυιδ λεγοντες οτι ου κατεβη ουριας εις τον οικον αυτου και ειπεν δαυιδ προς ουριαν ουχι εξ οδου συ ερχη τι οτι ου κατεβης εις τον οικον σου
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11

και ειπεν ουριας προς δαυιδ η κιβωτος και ισραηλ και ιουδας κατοικουσιν εν σκηναις και ο κυριος µου ιωαβ και οι δουλοι του κυριου µου επι προσωπον του αγρου παρεµβα
λλουσιν και εγω εισελευσοµαι εις τον οικον µου φαγειν και πιειν και κοιµηθηναι µετα της γυναικος µου πως ζη η ψυχη σου ει ποιησω το ρηµα τουτο

12

και ειπεν δαυιδ προς ουριαν καθισον ενταυθα και γε σηµερον και αυριον εξαποστελω σε και εκαθισεν ουριας εν ιερουσαληµ εν τη ηµερα εκεινη και τη επαυριον

13

και εκαλεσεν αυτον δαυιδ και εφαγεν ενωπιον αυτου και επιεν και εµεθυσεν αυτον και εξηλθεν εσπερας του κοιµηθηναι επι της κοιτης αυτου µετα των δουλων του κυριου α
υτου και εις τον οικον αυτου ου κατεβη

14

και εγενετο πρωι και εγραψεν δαυιδ βιβλιον προς ιωαβ και απεστειλεν εν χειρι ουριου

15

και εγραψεν εν τω βιβλιω λεγων εισαγαγε τον ουριαν εξ εναντιας του πολεµου του κραταιου και αποστραφησεσθε απο οπισθεν αυτου και πληγησεται και αποθανειται

16

και εγενηθη εν τω φυλασσειν ιωαβ επι την πολιν και εθηκεν τον ουριαν εις τον τοπον ου ηδει οτι ανδρες δυναµεως εκει

17

και εξηλθον οι ανδρες της πολεως και επολεµουν µετα ιωαβ και επεσαν εκ του λαου εκ των δουλων δαυιδ και απεθανεν και γε ουριας ο χετταιος

18

και απεστειλεν ιωαβ και απηγγειλεν τω βασιλει παντας τους λογους του πολεµου

19

και ενετειλατο τω αγγελω λεγων εν τω συντελεσαι σε παντας τους λογους του πολεµου λαλησαι προς τον βασιλεα

20

και εσται εαν αναβη ο θυµος του βασιλεως και ειπη σοι τι οτι ηγγισατε προς την πολιν πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι τοξευσουσιν απανωθεν του τειχους

21

τις επαταξεν τον αβιµελεχ υιον ιεροβααλ ουχι γυνη ερριψεν επ' αυτον κλασµα µυλου επανωθεν του τειχους και απεθανεν εν θαµασι ινα τι προσηγαγετε προς το τειχος και ερει
ς και γε ουριας ο δουλος σου ο χετταιος απεθανεν

22

και επορευθη ο αγγελος ιωαβ προς τον βασιλεα εις ιερουσαληµ και παρεγενετο και απηγγειλεν τω δαυιδ παντα οσα απηγγειλεν αυτω ιωαβ παντα τα ρηµατα του πολεµου και
εθυµωθη δαυιδ προς ιωαβ και ειπεν προς τον αγγελον ινα τι προσηγαγετε προς την πολιν του πολεµησαι ουκ ηδειτε οτι πληγησεσθε απο του τειχους τις επαταξεν τον αβιµελε
χ υιον ιεροβααλ ουχι γυνη ερριψεν επ' αυτον κλασµα µυλου απο του τειχους και απεθανεν εν θαµασι ινα τι προσηγαγετε προς το τειχος

23

και ειπεν ο αγγελος προς δαυιδ οτι εκραταιωσαν εφ' ηµας οι ανδρες και εξηλθαν εφ' ηµας εις τον αγρον και εγενηθηµεν επ' αυτους εως της θυρας της πυλης

24

και ετοξευσαν οι τοξευοντες προς τους παιδας σου απανωθεν του τειχους και απεθαναν των παιδων του βασιλεως και γε ο δουλος σου ουριας ο χετταιος απεθανεν

25

και ειπεν δαυιδ προς τον αγγελον ταδε ερεις προς ιωαβ µη πονηρον εστω εν οφθαλµοις σου το ρηµα τουτο οτι ποτε µεν ουτως και ποτε ουτως φαγεται η µαχαιρα κραταιωσον
τον πολεµον σου προς την πολιν και κατασπασον αυτην και κραταιωσον αυτον

26

και ηκουσεν η γυνη ουριου οτι απεθανεν ουριας ο ανηρ αυτης και εκοψατο τον ανδρα αυτης

27

και διηλθεν το πενθος και απεστειλεν δαυιδ και συνηγαγεν αυτην εις τον οικον αυτου και εγενηθη αυτω εις γυναικα και ετεκεν αυτω υιον και πονηρον εφανη το ρηµα ο εποιη
σεν δαυιδ εν οφθαλµοις κυριου

1

και απεστειλεν κυριος τον ναθαν τον προφητην προς δαυιδ και εισηλθεν προς αυτον και ειπεν αυτω δυο ησαν ανδρες εν πολει µια εις πλουσιος και εις πενης

2

και τω πλουσιω ην ποιµνια και βουκολια πολλα σφοδρα

3

και τω πενητι ουδεν αλλ' η αµνας µια µικρα ην εκτησατο και περιεποιησατο και εξεθρεψεν αυτην και ηδρυνθη µετ' αυτου και µετα των υιων αυτου επι το αυτο εκ του αρτου
αυτου ησθιεν και εκ του ποτηριου αυτου επινεν και εν τω κολπω αυτου εκαθευδεν και ην αυτω ως θυγατηρ

4

και ηλθεν παροδος τω ανδρι τω πλουσιω και εφεισατο λαβειν εκ των ποιµνιων αυτου και εκ των βουκολιων αυτου του ποιησαι τω ξενω οδοιπορω ελθοντι προς αυτον και ελ
αβεν την αµναδα του πενητος και εποιησεν αυτην τω ανδρι τω ελθοντι προς αυτον

5

και εθυµωθη οργη δαυιδ σφοδρα τω ανδρι και ειπεν δαυιδ προς ναθαν ζη κυριος οτι υιος θανατου ο ανηρ ο ποιησας τουτο

6

και την αµναδα αποτεισει επταπλασιονα ανθ' ων οτι εποιησεν το ρηµα τουτο και περι ου ουκ εφεισατο

7

και ειπεν ναθαν προς δαυιδ συ ει ο ανηρ ο ποιησας τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ εγω ειµι εχρισα σε εις βασιλεα επι ισραηλ και εγω ειµι ερρυσαµην σε εκ χειρος σαο
υλ

8

και εδωκα σοι τον οικον του κυριου σου και τας γυναικας του κυριου σου εν τω κολπω σου και εδωκα σοι τον οικον ισραηλ και ιουδα και ει µικρον εστιν προσθησω σοι κατ
α ταυτα
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9

τι οτι εφαυλισας τον λογον κυριου του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοις αυτου τον ουριαν τον χετταιον επαταξας εν ροµφαια και την γυναικα αυτου ελαβες σεαυτω εις γυναι
κα και αυτον απεκτεινας εν ροµφαια υιων αµµων

10

και νυν ουκ αποστησεται ροµφαια εκ του οικου σου εως αιωνος ανθ' ων οτι εξουδενωσας µε και ελαβες την γυναικα του ουριου του χετταιου του ειναι σοι εις γυναικα

11

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξεγειρω επι σε κακα εκ του οικου σου και ληµψοµαι τας γυναικας σου κατ' οφθαλµους σου και δωσω τω πλησιον σου και κοιµηθησεται µετα τω
ν γυναικων σου εναντιον του ηλιου τουτου

12

οτι συ εποιησας κρυβη καγω ποιησω το ρηµα τουτο εναντιον παντος ισραηλ και απεναντι τουτου του ηλιου

13

και ειπεν δαυιδ τω ναθαν ηµαρτηκα τω κυριω και ειπεν ναθαν προς δαυιδ και κυριος παρεβιβασεν το αµαρτηµα σου ου µη αποθανης

14

πλην οτι παροξυνων παρωξυνας τους εχθρους κυριου εν τω ρηµατι τουτω και γε ο υιος σου ο τεχθεις σοι θανατω αποθανειται

15

και απηλθεν ναθαν εις τον οικον αυτου και εθραυσεν κυριος το παιδιον ο ετεκεν η γυνη ουριου τω δαυιδ και ηρρωστησεν

16

και εζητησεν δαυιδ τον θεον περι του παιδαριου και ενηστευσεν δαυιδ νηστειαν και εισηλθεν και ηυλισθη εν σακκω επι της γης

17

και ανεστησαν επ' αυτον οι πρεσβυτεροι του οικου αυτου του εγειραι αυτον απο της γης και ουκ ηθελησεν και ου συνεφαγεν αυτοις αρτον

18

και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και απεθανε το παιδαριον και εφοβηθησαν οι δουλοι δαυιδ αναγγειλαι αυτω οτι τεθνηκεν το παιδαριον οτι ειπαν ιδου εν τω ετι το παιδαρι
ον ζην ελαλησαµεν προς αυτον και ουκ εισηκουσεν της φωνης ηµων και πως ειπωµεν προς αυτον οτι τεθνηκεν το παιδαριον και ποιησει κακα

19

και συνηκεν δαυιδ οτι οι παιδες αυτου ψιθυριζουσιν και ενοησεν δαυιδ οτι τεθνηκεν το παιδαριον και ειπεν δαυιδ προς τους παιδας αυτου ει τεθνηκεν το παιδαριον και ειπαν
τεθνηκεν

20

και ανεστη δαυιδ εκ της γης και ελουσατο και ηλειψατο και ηλλαξεν τα ιµατια αυτου και εισηλθεν εις τον οικον του θεου και προσεκυνησεν αυτω και εισηλθεν εις τον οικον
αυτου και ητησεν αρτον φαγειν και παρεθηκαν αυτω αρτον και εφαγεν

21

και ειπαν οι παιδες αυτου προς αυτον τι το ρηµα τουτο ο εποιησας ενεκα του παιδαριου ετι ζωντος ενηστευες και εκλαιες και ηγρυπνεις και ηνικα απεθανεν το παιδαριον ανε
στης και εφαγες αρτον και πεπωκας

22

και ειπεν δαυιδ εν τω το παιδαριον ετι ζην ενηστευσα και εκλαυσα οτι ειπα τις οιδεν ει ελεησει µε κυριος και ζησεται το παιδαριον

23

και νυν τεθνηκεν ινα τι τουτο εγω νηστευω µη δυνησοµαι επιστρεψαι αυτο ετι εγω πορευσοµαι προς αυτον και αυτος ουκ αναστρεψει προς µε

24

και παρεκαλεσεν δαυιδ βηρσαβεε την γυναικα αυτου και εισηλθεν προς αυτην και εκοιµηθη µετ' αυτης και συνελαβεν και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου σαλωµω
ν και κυριος ηγαπησεν αυτον

25

και απεστειλεν εν χειρι ναθαν του προφητου και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιδεδι ενεκεν κυριου

26

και επολεµησεν ιωαβ εν ραββαθ υιων αµµων και κατελαβεν την πολιν της βασιλειας

27

και απεστειλεν ιωαβ αγγελους προς δαυιδ και ειπεν επολεµησα εν ραββαθ και κατελαβοµην την πολιν των υδατων

28

και νυν συναγαγε το καταλοιπον του λαου και παρεµβαλε επι την πολιν και προκαταλαβου αυτην ινα µη προκαταλαβωµαι εγω την πολιν και κληθη το ονοµα µου επ' αυτην

29

και συνηγαγεν δαυιδ παντα τον λαον και επορευθη εις ραββαθ και επολεµησεν εν αυτη και κατελαβετο αυτην

30

και ελαβεν τον στεφανον µελχολ του βασιλεως αυτων απο της κεφαλης αυτου και ο σταθµος αυτου ταλαντον χρυσιου και λιθου τιµιου και ην επι της κεφαλης δαυιδ και σκυλ
α της πολεως εξηνεγκεν πολλα σφοδρα

31

και τον λαον τον οντα εν αυτη εξηγαγεν και εθηκεν εν τω πριονι και εν τοις τριβολοις τοις σιδηροις και διηγαγεν αυτους δια του πλινθειου και ουτως εποιησεν πασαις ταις πο
λεσιν υιων αµµων και επεστρεψεν δαυιδ και πας ο λαος εις ιερουσαληµ

1

και εγενηθη µετα ταυτα και τω αβεσσαλωµ υιω δαυιδ αδελφη καλη τω ειδει σφοδρα και ονοµα αυτη θηµαρ και ηγαπησεν αυτην αµνων υιος δαυιδ

2

και εθλιβετο αµνων ωστε αρρωστειν δια θηµαρ την αδελφην αυτου οτι παρθενος ην αυτη και υπερογκον εν οφθαλµοις αµνων του ποιησαι τι αυτη

3

και ην τω αµνων εταιρος και ονοµα αυτω ιωναδαβ υιος σαµαα του αδελφου δαυιδ και ιωναδαβ ανηρ σοφος σφοδρα

4

και ειπεν αυτω τι σοι οτι συ ουτως ασθενης υιε του βασιλεως το πρωι πρωι ουκ απαγγελεις µοι και ειπεν αυτω αµνων θηµαρ την αδελφην αβεσσαλωµ του αδελφου µου εγω
αγαπω
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5

και ειπεν αυτω ιωναδαβ κοιµηθητι επι της κοιτης σου και µαλακισθητι και εισελευσεται ο πατηρ σου του ιδειν σε και ερεις προς αυτον ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου και
ψωµισατω µε και ποιησατω κατ' οφθαλµους µου βρωµα οπως ιδω και φαγω εκ των χειρων αυτης

6

και εκοιµηθη αµνων και ηρρωστησεν και εισηλθεν ο βασιλευς ιδειν αυτον και ειπεν αµνων προς τον βασιλεα ελθετω δη θηµαρ η αδελφη µου προς µε και κολλυρισατω εν οφ
θαλµοις µου δυο κολλυριδας και φαγοµαι εκ της χειρος αυτης

7

και απεστειλεν δαυιδ προς θηµαρ εις τον οικον λεγων πορευθητι δη εις τον οικον αµνων του αδελφου σου και ποιησον αυτω βρωµα

8

και επορευθη θηµαρ εις τον οικον αµνων αδελφου αυτης και αυτος κοιµωµενος και ελαβεν το σταις και εφυρασεν και εκολλυρισεν κατ' οφθαλµους αυτου και ηψησεν τας κο
λλυριδας

9

και ελαβεν το τηγανον και κατεκενωσεν ενωπιον αυτου και ουκ ηθελησεν φαγειν και ειπεν αµνων εξαγαγετε παντα ανδρα επανωθεν µου και εξηγαγον παντα ανδρα απο επαν
ωθεν αυτου

10

και ειπεν αµνων προς θηµαρ εισενεγκε το βρωµα εις το ταµιειον και φαγοµαι εκ της χειρος σου και ελαβεν θηµαρ τας κολλυριδας ας εποιησεν και εισηνεγκεν τω αµνων αδελ
φω αυτης εις τον κοιτωνα

11

και προσηγαγεν αυτω του φαγειν και επελαβετο αυτης και ειπεν αυτη δευρο κοιµηθητι µετ' εµου αδελφη µου

12

και ειπεν αυτω µη αδελφε µου µη ταπεινωσης µε διοτι ου ποιηθησεται ουτως εν ισραηλ µη ποιησης την αφροσυνην ταυτην

13

και εγω που αποισω το ονειδος µου και συ εση ως εις των αφρονων εν ισραηλ και νυν λαλησον δη προς τον βασιλεα οτι ου µη κωλυση µε απο σου

14

και ουκ ηθελησεν αµνων του ακουσαι της φωνης αυτης και εκραταιωσεν υπερ αυτην και εταπεινωσεν αυτην και εκοιµηθη µετ' αυτης

15

και εµισησεν αυτην αµνων µισος µεγα σφοδρα οτι µεγα το µισος ο εµισησεν αυτην υπερ την αγαπην ην ηγαπησεν αυτην και ειπεν αυτη αµνων αναστηθι και πορευου

16

και ειπεν αυτω θηµαρ µη αδελφε οτι µεγαλη η κακια η εσχατη υπερ την πρωτην ην εποιησας µετ' εµου του εξαποστειλαι µε και ουκ ηθελησεν αµνων ακουσαι της φωνης αυτ
ης

17

και εκαλεσεν το παιδαριον αυτου τον προεστηκοτα του οικου αυτου και ειπεν αυτω εξαποστειλατε δη ταυτην απ' εµου εξω και αποκλεισον την θυραν οπισω αυτης

18

και επ' αυτης ην χιτων καρπωτος οτι ουτως ενεδιδυσκοντο αι θυγατερες του βασιλεως αι παρθενοι τους επενδυτας αυτων και εξηγαγεν αυτην ο λειτουργος αυτου εξω και απ
εκλεισεν την θυραν οπισω αυτης

19

και ελαβεν θηµαρ σποδον και επεθηκεν επι την κεφαλην αυτης και τον χιτωνα τον καρπωτον τον επ' αυτης διερρηξεν και επεθηκεν τας χειρας αυτης επι την κεφαλην αυτης
και επορευθη πορευοµενη και κραζουσα

20

και ειπεν προς αυτην αβεσσαλωµ ο αδελφος αυτης µη αµνων ο αδελφος σου εγενετο µετα σου και νυν αδελφη µου κωφευσον οτι αδελφος σου εστιν µη θης την καρδιαν σου τ
ου λαλησαι εις το ρηµα τουτο και εκαθισεν θηµαρ χηρευουσα εν οικω αβεσσαλωµ του αδελφου αυτης

21

και ηκουσεν ο βασιλευς δαυιδ παντας τους λογους τουτους και εθυµωθη σφοδρα και ουκ ελυπησεν το πνευµα αµνων του υιου αυτου οτι ηγαπα αυτον οτι πρωτοτοκος αυτου
ην

22

και ουκ ελαλησεν αβεσσαλωµ µετα αµνων απο πονηρου εως αγαθου οτι εµισει αβεσσαλωµ τον αµνων επι λογου ου εταπεινωσεν θηµαρ την αδελφην αυτου

23

και εγενετο εις διετηριδα ηµερων και ησαν κειροντες τω αβεσσαλωµ εν βελασωρ τη εχοµενα εφραιµ και εκαλεσεν αβεσσαλωµ παντας τους υιους του βασιλεως

24

και ηλθεν αβεσσαλωµ προς τον βασιλεα και ειπεν ιδου δη κειρουσιν τω δουλω σου πορευθητω δη ο βασιλευς και οι παιδες αυτου µετα του δουλου σου

25

και ειπεν ο βασιλευς προς αβεσσαλωµ µη δη υιε µου µη πορευθωµεν παντες ηµεις και ου µη καταβαρυνθωµεν επι σε και εβιασατο αυτον και ουκ ηθελησεν του πορευθηναι κ
αι ευλογησεν αυτον

26

και ειπεν αβεσσαλωµ και ει µη πορευθητω δη µεθ' ηµων αµνων ο αδελφος µου και ειπεν αυτω ο βασιλευς ινα τι πορευθη µετα σου

27

και εβιασατο αυτον αβεσσαλωµ και απεστειλεν µετ' αυτου τον αµνων και παντας τους υιους του βασιλεως και εποιησεν αβεσσαλωµ ποτον κατα τον ποτον του βασιλεως

28

και ενετειλατο αβεσσαλωµ τοις παιδαριοις αυτου λεγων ιδετε ως αν αγαθυνθη η καρδια αµνων εν τω οινω και ειπω προς υµας παταξατε τον αµνων και θανατωσατε αυτον µ
η φοβηθητε οτι ουχι εγω ειµι εντελλοµαι υµιν ανδριζεσθε και γινεσθε εις υιους δυναµεως
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29

και εποιησαν τα παιδαρια αβεσσαλωµ τω αµνων καθα ενετειλατο αυτοις αβεσσαλωµ και ανεστησαν παντες οι υιοι του βασιλεως και επεκαθισαν ανηρ επι την ηµιονον αυτου
και εφυγαν

30

και εγενετο αυτων οντων εν τη οδω και η ακοη ηλθεν προς δαυιδ λεγων επαταξεν αβεσσαλωµ παντας τους υιους του βασιλεως και ου κατελειφθη εξ αυτων ουδε εις

31

και ανεστη ο βασιλευς και διερρηξεν τα ιµατια αυτου και εκοιµηθη επι την γην και παντες οι παιδες αυτου οι περιεστωτες αυτω διερρηξαν τα ιµατια αυτων

32

και απεκριθη ιωναδαβ υιος σαµαα αδελφου δαυιδ και ειπεν µη ειπατω ο κυριος µου ο βασιλευς οτι παντα τα παιδαρια τους υιους του βασιλεως εθανατωσεν οτι αµνων µονωτ
ατος απεθανεν οτι επι στοµατος αβεσσαλωµ ην κειµενος απο της ηµερας ης εταπεινωσεν θηµαρ την αδελφην αυτου

33

και νυν µη θεσθω ο κυριος µου ο βασιλευς επι την καρδιαν αυτου ρηµα λεγων παντες οι υιοι του βασιλεως απεθαναν οτι αλλ' η αµνων µονωτατος απεθανεν

34

και απεδρα αβεσσαλωµ και ηρεν το παιδαριον ο σκοπος τους οφθαλµους αυτου και ειδεν και ιδου λαος πολυς πορευοµενος εν τη οδω οπισθεν αυτου εκ πλευρας του ορους εν
τη καταβασει και παρεγενετο ο σκοπος και απηγγειλεν τω βασιλει και ειπεν ανδρας εωρακα εκ της οδου της ωρωνην εκ µερους του ορους

35

και ειπεν ιωναδαβ προς τον βασιλεα ιδου οι υιοι του βασιλεως παρεισιν κατα τον λογον του δουλου σου ουτως εγενετο

36

και εγενετο ηνικα συνετελεσεν λαλων και ιδου οι υιοι του βασιλεως ηλθαν και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν και γε ο βασιλευς και παντες οι παιδες αυτου εκλαυσα
ν κλαυθµον µεγαν σφοδρα

37

και αβεσσαλωµ εφυγεν και επορευθη προς θολµαι υιον εµιουδ βασιλεα γεδσουρ εις γην µαχαδ και επενθησεν ο βασιλευς δαυιδ επι τον υιον αυτου πασας τας ηµερας

38

και αβεσσαλωµ απεδρα και επορευθη εις γεδσουρ και ην εκει ετη τρια

39

και εκοπασεν το πνευµα του βασιλεως του εξελθειν οπισω αβεσσαλωµ οτι παρεκληθη επι αµνων οτι απεθανεν

1

και εγνω ιωαβ υιος σαρουιας οτι η καρδια του βασιλεως επι αβεσσαλωµ

2

και απεστειλεν ιωαβ εις θεκωε και ελαβεν εκειθεν γυναικα σοφην και ειπεν προς αυτην πενθησον δη και ενδυσαι ιµατια πενθικα και µη αλειψη ελαιον και εση ως γυνη πενθο
υσα επι τεθνηκοτι τουτο ηµερας πολλας

3

και ελευση προς τον βασιλεα και λαλησεις προς αυτον κατα το ρηµα τουτο και εθηκεν ιωαβ τους λογους εν τω στοµατι αυτης

4

και εισηλθεν η γυνη η θεκωιτις προς τον βασιλεα και επεσεν επι προσωπον αυτης εις την γην και προσεκυνησεν αυτω και ειπεν σωσον βασιλευ σωσον

5

και ειπεν προς αυτην ο βασιλευς τι εστιν σοι η δε ειπεν και µαλα γυνη χηρα εγω ειµι και απεθανεν ο ανηρ µου

6

και γε τη δουλη σου δυο υιοι και εµαχεσαντο αµφοτεροι εν τω αγρω και ουκ ην ο εξαιρουµενος ανα µεσον αυτων και επαισεν ο εις τον αδελφον αυτου και εθανατωσεν αυτον

7

και ιδου επανεστη ολη η πατρια προς την δουλην σου και ειπαν δος τον παισαντα τον αδελφον αυτου και θανατωσοµεν αυτον αντι της ψυχης του αδελφου αυτου ου απεκτειν
εν και εξαρουµεν και γε τον κληρονοµον υµων και σβεσουσιν τον ανθρακα µου τον καταλειφθεντα ωστε µη θεσθαι τω ανδρι µου καταλειµµα και ονοµα επι προσωπου της γη
ς

8

και ειπεν ο βασιλευς υγιαινουσα βαδιζε εις τον οικον σου καγω εντελουµαι περι σου

9

και ειπεν η γυνη η θεκωιτις προς τον βασιλεα επ' εµε κυριε µου βασιλευ η ανοµια και επι τον οικον του πατρος µου και ο βασιλευς και ο θρονος αυτου αθωος

10

και ειπεν ο βασιλευς τις ο λαλων προς σε και αξεις αυτον προς εµε και ου προσθησει ετι αψασθαι αυτου

11

και ειπεν µνηµονευσατω δη ο βασιλευς τον κυριον θεον αυτου πληθυνθηναι αγχιστεα του αιµατος του διαφθειραι και ου µη εξαρωσιν τον υιον µου και ειπεν ζη κυριος ει πεσε
ιται απο της τριχος του υιου σου επι την γην

12

και ειπεν η γυνη λαλησατω δη η δουλη σου προς τον κυριον µου τον βασιλεα ρηµα και ειπεν λαλησον

13

και ειπεν η γυνη ινα τι ελογισω τοιουτο επι λαον θεου η εκ στοµατος του βασιλεως ο λογος ουτος ως πληµµελεια του µη επιστρεψαι τον βασιλεα τον εξωσµενον αυτου

14

οτι θανατω αποθανουµεθα και ωσπερ το υδωρ το καταφεροµενον επι της γης ο ου συναχθησεται και ληµψεται ο θεος ψυχην και λογιζοµενος του εξωσαι απ' αυτου εξωσµενο
ν

15

και νυν ο ηλθον λαλησαι προς τον βασιλεα τον κυριον µου το ρηµα τουτο οτι οψεται µε ο λαος και ερει η δουλη σου λαλησατω δη προς τον βασιλεα ει πως ποιησει ο βασιλευ
ς το ρηµα της δουλης αυτου

16

οτι ακουσει ο βασιλευς ρυσασθαι την δουλην αυτου εκ χειρος του ανδρος του ζητουντος εξαραι µε και τον υιον µου απο κληρονοµιας θεου
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17

και ειπεν η γυνη ειη δη ο λογος του κυριου µου του βασιλεως εις θυσιαν οτι καθως αγγελος θεου ουτως ο κυριος µου ο βασιλευς του ακουειν το αγαθον και το πονηρον και κυ
ριος ο θεος σου εσται µετα σου

18

και απεκριθη ο βασιλευς και ειπεν προς την γυναικα µη δη κρυψης απ' εµου ρηµα ο εγω επερωτω σε και ειπεν η γυνη λαλησατω δη ο κυριος µου ο βασιλευς

19

και ειπεν ο βασιλευς µη η χειρ ιωαβ εν παντι τουτω µετα σου και ειπεν η γυνη τω βασιλει ζη η ψυχη σου κυριε µου βασιλευ ει εστιν εις τα δεξια η εις τα αριστερα εκ παντων
ων ελαλησεν ο κυριος µου ο βασιλευς οτι ο δουλος σου ιωαβ αυτος ενετειλατο µοι και αυτος εθετο εν τω στοµατι της δουλης σου παντας τους λογους τουτους

20

ενεκεν του περιελθειν το προσωπον του ρηµατος τουτου εποιησεν ο δουλος σου ιωαβ τον λογον τουτον και ο κυριος µου σοφος καθως σοφια αγγελου του θεου του γνωναι παν
τα τα εν τη γη

21

και ειπεν ο βασιλευς προς ιωαβ ιδου δη εποιησα σοι κατα τον λογον σου τουτον πορευου επιστρεψον το παιδαριον τον αβεσσαλωµ

22

και επεσεν ιωαβ επι προσωπον αυτου επι την γην και προσεκυνησεν και ευλογησεν τον βασιλεα και ειπεν ιωαβ σηµερον εγνω ο δουλος σου οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοις σου
κυριε µου βασιλευ οτι εποιησεν ο κυριος µου ο βασιλευς τον λογον του δουλου αυτου

23

και ανεστη ιωαβ και επορευθη εις γεδσουρ και ηγαγεν τον αβεσσαλωµ εις ιερουσαληµ

24

και ειπεν ο βασιλευς αποστραφητω εις τον οικον αυτου και το προσωπον µου µη βλεπετω και απεστρεψεν αβεσσαλωµ εις τον οικον αυτου και το προσωπον του βασιλεως ου
κ ειδεν

25

και ως αβεσσαλωµ ουκ ην ανηρ εν παντι ισραηλ αινετος σφοδρα απο ιχνους ποδος αυτου και εως κορυφης αυτου ουκ ην εν αυτω µωµος

26

και εν τω κειρεσθαι αυτον την κεφαλην αυτου και εγενετο απ' αρχης ηµερων εις ηµερας ως αν εκειρετο οτι κατεβαρυνετο επ' αυτον και κειροµενος αυτην εστησεν την τριχα
της κεφαλης αυτου διακοσιους σικλους εν τω σικλω τω βασιλικω

27

και ετεχθησαν τω αβεσσαλωµ τρεις υιοι και θυγατηρ µια και ονοµα αυτη θηµαρ αυτη ην γυνη καλη σφοδρα και γινεται γυνη τω ροβοαµ υιω σαλωµων και τικτει αυτω τον α
βια

28

και εκαθισεν αβεσσαλωµ εν ιερουσαληµ δυο ετη ηµερων και το προσωπον του βασιλεως ουκ ειδεν

29

και απεστειλεν αβεσσαλωµ προς ιωαβ του αποστειλαι αυτον προς τον βασιλεα και ουκ ηθελησεν ελθειν προς αυτον και απεστειλεν εκ δευτερου προς αυτον και ουκ ηθελησεν
παραγενεσθαι

30

και ειπεν αβεσσαλωµ προς τους παιδας αυτου ιδετε η µερις εν αγρω του ιωαβ εχοµενα µου και αυτω κριθαι εκει πορευεσθε και εµπρησατε αυτην εν πυρι και ενεπρησαν αυτα
ς οι παιδες αβεσσαλωµ και παραγινονται οι δουλοι ιωαβ προς αυτον διερρηχοτες τα ιµατια αυτων και ειπαν ενεπυρισαν οι δουλοι αβεσσαλωµ την µεριδα εν πυρι

31

και ανεστη ιωαβ και ηλθεν προς αβεσσαλωµ εις τον οικον και ειπεν προς αυτον ινα τι οι παιδες σου ενεπυρισαν την µεριδα την εµην εν πυρι

32

και ειπεν αβεσσαλωµ προς ιωαβ ιδου απεστειλα προς σε λεγων ηκε ωδε και αποστελω σε προς τον βασιλεα λεγων ινα τι ηλθον εκ γεδσουρ αγαθον µοι ην του ετι ειναι µε εκει
και νυν ιδου το προσωπον του βασιλεως ουκ ειδον ει δε εστιν εν εµοι αδικια και θανατωσον µε

33

και εισηλθεν ιωαβ προς τον βασιλεα και απηγγειλεν αυτω και εκαλεσεν τον αβεσσαλωµ και εισηλθεν προς τον βασιλεα και προσεκυνησεν αυτω και επεσεν επι προσωπον αυτ
ου επι την γην κατα προσωπον του βασιλεως και κατεφιλησεν ο βασιλευς τον αβεσσαλωµ

1

και εγενετο µετα ταυτα και εποιησεν εαυτω αβεσσαλωµ αρµατα και ιππους και πεντηκοντα ανδρας παρατρεχειν εµπροσθεν αυτου

2

και ωρθρισεν αβεσσαλωµ και εστη ανα χειρα της οδου της πυλης και εγενετο πας ανηρ ω εγενετο κρισις ηλθεν προς τον βασιλεα εις κρισιν και εβοησεν προς αυτον αβεσσαλ
ωµ και ελεγεν αυτω εκ ποιας πολεως συ ει και ειπεν ο ανηρ εκ µιας φυλων ισραηλ ο δουλος σου

3

και ειπεν προς αυτον αβεσσαλωµ ιδου οι λογοι σου αγαθοι και ευκολοι και ακουων ουκ εστιν σοι παρα του βασιλεως

4

και ειπεν αβεσσαλωµ τις µε καταστησει κριτην εν τη γη και επ' εµε ελευσεται πας ανηρ ω εαν η αντιλογια και κρισις και δικαιωσω αυτον

5

και εγενετο εν τω εγγιζειν ανδρα του προσκυνησαι αυτω και εξετεινεν την χειρα αυτου και επελαµβανετο αυτου και κατεφιλησεν αυτον

6

και εποιησεν αβεσσαλωµ κατα το ρηµα τουτο παντι ισραηλ τοις παραγινοµενοις εις κρισιν προς τον βασιλεα και ιδιοποιειτο αβεσσαλωµ την καρδιαν ανδρων ισραηλ

7

και εγενετο απο τελους τεσσαρακοντα ετων και ειπεν αβεσσαλωµ προς τον πατερα αυτου πορευσοµαι δη και αποτεισω τας ευχας µου ας ηυξαµην τω κυριω εν χεβρων

8

οτι ευχην ηυξατο ο δουλος σου εν τω οικειν µε εν γεδσουρ εν συρια λεγων εαν επιστρεφων επιστρεψη µε κυριος εις ιερουσαληµ και λατρευσω τω κυριω
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9

και ειπεν αυτω ο βασιλευς βαδιζε εις ειρηνην και αναστας επορευθη εις χεβρων

10

και απεστειλεν αβεσσαλωµ κατασκοπους εν πασαις φυλαις ισραηλ λεγων εν τω ακουσαι υµας την φωνην της κερατινης και ερειτε βεβασιλευκεν βασιλευς αβεσσαλωµ εν χεβ
ρων

11

και µετα αβεσσαλωµ επορευθησαν διακοσιοι ανδρες εξ ιερουσαληµ κλητοι και πορευοµενοι τη απλοτητι αυτων και ουκ εγνωσαν παν ρηµα

12

και απεστειλεν αβεσσαλωµ και εκαλεσεν τον αχιτοφελ τον γελµωναιον τον συµβουλον δαυιδ εκ της πολεως αυτου εκ γωλα εν τω θυσιαζειν αυτον και εγενετο συστρεµµα ισχυ
ρον και ο λαος πορευοµενος και πολυς µετα αβεσσαλωµ

13

και παρεγενετο ο απαγγελλων προς δαυιδ λεγων εγενηθη η καρδια ανδρων ισραηλ οπισω αβεσσαλωµ

14

και ειπεν δαυιδ πασιν τοις παισιν αυτου τοις µετ' αυτου τοις εν ιερουσαληµ αναστητε και φυγωµεν οτι ουκ εστιν ηµιν σωτηρια απο προσωπου αβεσσαλωµ ταχυνατε του πορε
υθηναι ινα µη ταχυνη και καταλαβη ηµας και εξωση εφ' ηµας την κακιαν και παταξη την πολιν στοµατι µαχαιρης

15

και ειπον οι παιδες του βασιλεως προς τον βασιλεα κατα παντα οσα αιρειται ο κυριος ηµων ο βασιλευς ιδου οι παιδες σου

16

και εξηλθεν ο βασιλευς και πας ο οικος αυτου τοις ποσιν αυτων και αφηκεν ο βασιλευς δεκα γυναικας των παλλακων αυτου φυλασσειν τον οικον

17

και εξηλθεν ο βασιλευς και παντες οι παιδες αυτου πεζη και εστησαν εν οικω τω µακραν

18

και παντες οι παιδες αυτου ανα χειρα αυτου παρηγον και πας ο χεττι και πας ο φελετθι και εστησαν επι της ελαιας εν τη ερηµω και πας ο λαος παρεπορευετο εχοµενος αυτου
και παντες οι περι αυτον και παντες οι αδροι και παντες οι µαχηται εξακοσιοι ανδρες και παρησαν επι χειρα αυτου και πας ο χερεθθι και πας ο φελεθθι και παντες οι γεθθαιοι
εξακοσιοι ανδρες οι ελθοντες τοις ποσιν αυτων εκ γεθ πορευοµενοι επι προσωπον του βασιλεως

19

και ειπεν ο βασιλευς προς εθθι τον γεθθαιον ινα τι πορευη και συ µεθ' ηµων επιστρεφε και οικει µετα του βασιλεως οτι ξενος ει συ και οτι µετωκηκας συ εκ του τοπου σου

20

ει εχθες παραγεγονας και σηµερον κινησω σε µεθ' ηµων και γε µεταναστησεις τον τοπον σου εχθες η εξελευσις σου και σηµερον µετακινησω σε µεθ' ηµων του πορευθηναι κ
αι εγω πορευσοµαι ου αν εγω πορευθω επιστρεφου και επιστρεψον τους αδελφους σου µετα σου και κυριος ποιησει µετα σου ελεος και αληθειαν

21

και απεκριθη εθθι τω βασιλει και ειπεν ζη κυριος και ζη ο κυριος µου ο βασιλευς οτι εις τον τοπον ου εαν η ο κυριος µου και εαν εις θανατον και εαν εις ζωην οτι εκει εσται ο
δουλος σου

22

και ειπεν ο βασιλευς προς εθθι δευρο και διαβαινε µετ' εµου και παρηλθεν εθθι ο γεθθαιος και παντες οι παιδες αυτου και πας ο οχλος ο µετ' αυτου

23

και πασα η γη εκλαιεν φωνη µεγαλη και πας ο λαος παρεπορευοντο εν τω χειµαρρω κεδρων και ο βασιλευς διεβη τον χειµαρρουν κεδρων και πας ο λαος και ο βασιλευς παρε
πορευοντο επι προσωπον οδου την ερηµον

24

και ιδου και γε σαδωκ και παντες οι λευιται µετ' αυτου αιροντες την κιβωτον διαθηκης κυριου απο βαιθαρ και εστησαν την κιβωτον του θεου και ανεβη αβιαθαρ εως επαυσ
ατο πας ο λαος παρελθειν εκ της πολεως

25

και ειπεν ο βασιλευς τω σαδωκ αποστρεψον την κιβωτον του θεου εις την πολιν εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοις κυριου και επιστρεψει µε και δειξει µοι αυτην και την ευπρεπει
αν αυτης

26

και εαν ειπη ουτως ουκ ηθεληκα εν σοι ιδου εγω ειµι ποιειτω µοι κατα το αγαθον εν οφθαλµοις αυτου

27

και ειπεν ο βασιλευς τω σαδωκ τω ιερει ιδετε συ επιστρεφεις εις την πολιν εν ειρηνη και αχιµαας ο υιος σου και ιωναθαν ο υιος αβιαθαρ οι δυο υιοι υµων µεθ' υµων

28

ιδετε εγω ειµι στρατευοµαι εν αραβωθ της ερηµου εως του ελθειν ρηµα παρ' υµων του απαγγειλαι µοι

29

και απεστρεψεν σαδωκ και αβιαθαρ την κιβωτον εις ιερουσαληµ και εκαθισεν εκει

30

και δαυιδ ανεβαινεν εν τη αναβασει των ελαιων αναβαινων και κλαιων και την κεφαλην επικεκαλυµµενος και αυτος επορευετο ανυποδετος και πας ο λαος ο µετ' αυτου επεκ
αλυψεν ανηρ την κεφαλην αυτου και ανεβαινον αναβαινοντες και κλαιοντες

31

και ανηγγελη δαυιδ λεγοντες και αχιτοφελ εν τοις συστρεφοµενοις µετα αβεσσαλωµ και ειπεν δαυιδ διασκεδασον δη την βουλην αχιτοφελ κυριε ο θεος µου

32

και ην δαυιδ ερχοµενος εως του ροως ου προσεκυνησεν εκει τω θεω και ιδου εις απαντην αυτω χουσι ο αρχι εταιρος δαυιδ διερρηχως τον χιτωνα αυτου και γη επι της κεφαλ
ης αυτου

33

και ειπεν αυτω δαυιδ εαν µεν διαβης µετ' εµου και εση επ' εµε εις βασταγµα
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34

και εαν εις την πολιν επιστρεψης και ερεις τω αβεσσαλωµ διεληλυθασιν οι αδελφοι σου και ο βασιλευς κατοπισθεν µου διεληλυθεν ο πατηρ σου και νυν παις σου ειµι βασιλευ
εασον µε ζησαι παις του πατρος σου ηµην τοτε και αρτιως και νυν εγω δουλος σος και διασκεδασεις µοι την βουλην αχιτοφελ

35

και ιδου µετα σου εκει σαδωκ και αβιαθαρ οι ιερεις και εσται παν ρηµα ο εαν ακουσης εξ οικου του βασιλεως και αναγγελεις τω σαδωκ και τω αβιαθαρ τοις ιερευσιν

36

ιδου εκει µετ' αυτων δυο υιοι αυτων αχιµαας υιος τω σαδωκ και ιωναθαν υιος τω αβιαθαρ και αποστελειτε εν χειρι αυτων προς µε παν ρηµα ο εαν ακουσητε

37

και εισηλθεν χουσι ο εταιρος δαυιδ εις την πολιν και αβεσσαλωµ εισεπορευετο εις ιερουσαληµ

1

και δαυιδ παρηλθεν βραχυ τι απο της ροως και ιδου σιβα το παιδαριον µεµφιβοσθε εις απαντην αυτου και ζευγος ονων επισεσαγµενων και επ' αυτοις διακοσιοι αρτοι και εκα
τον σταφιδες και εκατον φοινικες και νεβελ οινου

2

και ειπεν ο βασιλευς προς σιβα τι ταυτα σοι και ειπεν σιβα τα υποζυγια τη οικια του βασιλεως του επικαθησθαι και οι αρτοι και οι φοινικες εις βρωσιν τοις παιδαριοις και ο
οινος πιειν τοις εκλελυµενοις εν τη ερηµω

3

και ειπεν ο βασιλευς και που ο υιος του κυριου σου και ειπεν σιβα προς τον βασιλεα ιδου καθηται εν ιερουσαληµ οτι ειπεν σηµερον επιστρεψουσιν µοι ο οικος ισραηλ την βασ
ιλειαν του πατρος µου

4

και ειπεν ο βασιλευς τω σιβα ιδου σοι παντα οσα εστιν τω µεµφιβοσθε και ειπεν σιβα προσκυνησας ευροιµι χαριν εν οφθαλµοις σου κυριε µου βασιλευ

5

και ηλθεν ο βασιλευς δαυιδ εως βαουριµ και ιδου εκειθεν ανηρ εξεπορευετο εκ συγγενειας οικου σαουλ και ονοµα αυτω σεµει υιος γηρα εξηλθεν εκπορευοµενος και καταρωµ
ενος

6

και λιθαζων εν λιθοις τον δαυιδ και παντας τους παιδας του βασιλεως δαυιδ και πας ο λαος ην και παντες οι δυνατοι εκ δεξιων και εξ ευωνυµων του βασιλεως

7

και ουτως ελεγεν σεµει εν τω καταρασθαι αυτον εξελθε εξελθε ανηρ αιµατων και ανηρ ο παρανοµος

8

επεστρεψεν επι σε κυριος παντα τα αιµατα του οικου σαουλ οτι εβασιλευσας αντ' αυτου και εδωκεν κυριος την βασιλειαν εν χειρι αβεσσαλωµ του υιου σου και ιδου συ εν τη
κακια σου οτι ανηρ αιµατων συ

9

και ειπεν αβεσσα υιος σαρουιας προς τον βασιλεα ινα τι καταραται ο κυων ο τεθνηκως ουτος τον κυριον µου τον βασιλεα διαβησοµαι δη και αφελω την κεφαλην αυτου

10

και ειπεν ο βασιλευς τι εµοι και υµιν υιοι σαρουιας αφετε αυτον και ουτως καταρασθω οτι κυριος ειπεν αυτω καταρασθαι τον δαυιδ και τις ερει ως τι εποιησας ουτως

11

και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα και προς παντας τους παιδας αυτου ιδου ο υιος µου ο εξελθων εκ της κοιλιας µου ζητει την ψυχην µου και προσετι νυν ο υιος του ιεµινι αφετε α
υτον καταρασθαι οτι ειπεν αυτω κυριος

12

ει πως ιδοι κυριος εν τη ταπεινωσει µου και επιστρεψει µοι αγαθα αντι της καταρας αυτου τη ηµερα ταυτη

13

και επορευθη δαυιδ και οι ανδρες αυτου εν τη οδω και σεµει επορευετο εκ πλευρας του ορους εχοµενα αυτου πορευοµενος και καταρωµενος και λιθαζων εν λιθοις εκ πλαγιω
ν αυτου και τω χοι πασσων

14

και ηλθεν ο βασιλευς και πας ο λαος αυτου εκλελυµενοι και ανεψυξαν εκει

15

και αβεσσαλωµ και πας ανηρ ισραηλ εισηλθον εις ιερουσαληµ και αχιτοφελ µετ' αυτου

16

και εγενηθη ηνικα ηλθεν χουσι ο αρχι εταιρος δαυιδ προς αβεσσαλωµ και ειπεν χουσι προς αβεσσαλωµ ζητω ο βασιλευς

17

και ειπεν αβεσσαλωµ προς χουσι τουτο το ελεος σου µετα του εταιρου σου ινα τι ουκ απηλθες µετα του εταιρου σου

18

και ειπεν χουσι προς αβεσσαλωµ ουχι αλλα κατοπισθεν ου εξελεξατο κυριος και ο λαος ουτος και πας ανηρ ισραηλ αυτω εσοµαι και µετ' αυτου καθησοµαι

19

και το δευτερον τινι εγω δουλευσω ουχι ενωπιον του υιου αυτου καθαπερ εδουλευσα ενωπιον του πατρος σου ουτως εσοµαι ενωπιον σου

20

και ειπεν αβεσσαλωµ προς αχιτοφελ φερετε εαυτοις βουλην τι ποιησωµεν

21

και ειπεν αχιτοφελ προς αβεσσαλωµ εισελθε προς τας παλλακας του πατρος σου ας κατελιπεν φυλασσειν τον οικον αυτου και ακουσεται πας ισραηλ οτι κατησχυνας τον πατε
ρα σου και ενισχυσουσιν αι χειρες παντων των µετα σου

22

και επηξαν την σκηνην τω αβεσσαλωµ επι το δωµα και εισηλθεν αβεσσαλωµ προς τας παλλακας του πατρος αυτου κατ' οφθαλµους παντος ισραηλ

23

και η βουλη αχιτοφελ ην εβουλευσατο εν ταις ηµεραις ταις πρωταις ον τροπον επερωτηση εν λογω του θεου ουτως πασα η βουλη του αχιτοφελ και γε τω δαυιδ και γε τω αβε
σσαλωµ
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1

και ειπεν αχιτοφελ προς αβεσσαλωµ επιλεξω δη εµαυτω δωδεκα χιλιαδας ανδρων και αναστησοµαι και καταδιωξω οπισω δαυιδ την νυκτα

2

και επελευσοµαι επ' αυτον και αυτος κοπιων και εκλελυµενος χερσιν και εκστησω αυτον και φευξεται πας ο λαος ο µετ' αυτου και παταξω τον βασιλεα µονωτατον

3

και επιστρεψω παντα τον λαον προς σε ον τροπον επιστρεφει η νυµφη προς τον ανδρα αυτης πλην ψυχην ενος ανδρος συ ζητεις και παντι τω λαω εσται ειρηνη

4

και ευθης ο λογος εν οφθαλµοις αβεσσαλωµ και εν οφθαλµοις παντων των πρεσβυτερων ισραηλ

5

και ειπεν αβεσσαλωµ καλεσατε δη και γε τον χουσι τον αραχι και ακουσωµεν τι εν τω στοµατι αυτου και γε αυτου

6

και εισηλθεν χουσι προς αβεσσαλωµ και ειπεν αβεσσαλωµ προς αυτον λεγων κατα το ρηµα τουτο ελαλησεν αχιτοφελ ει ποιησοµεν κατα τον λογον αυτου ει δε µη συ λαλησον

7

και ειπεν χουσι προς αβεσσαλωµ ουκ αγαθη αυτη η βουλη ην εβουλευσατο αχιτοφελ το απαξ τουτο

8

και ειπεν χουσι συ οιδας τον πατερα σου και τους ανδρας αυτου οτι δυνατοι εισιν σφοδρα και καταπικροι τη ψυχη αυτων ως αρκος ητεκνωµενη εν αγρω και ως υς τραχεια ε
ν τω πεδιω και ο πατηρ σου ανηρ πολεµιστης και ου µη καταλυση τον λαον

9

ιδου γαρ αυτος νυν κεκρυπται εν ενι των βουνων η εν ενι των τοπων και εσται εν τω επιπεσειν αυτοις εν αρχη και ακουση ο ακουων και ειπη εγενηθη θραυσις εν τω λαω τω
οπισω αβεσσαλωµ

10

και γε αυτος υιος δυναµεως ου η καρδια καθως η καρδια του λεοντος τηκοµενη τακησεται οτι οιδεν πας ισραηλ οτι δυνατος ο πατηρ σου και υιοι δυναµεως οι µετ' αυτου

11

οτι ουτως συµβουλευων εγω συνεβουλευσα και συναγοµενος συναχθησεται επι σε πας ισραηλ απο δαν και εως βηρσαβεε ως η αµµος η επι της θαλασσης εις πληθος και το πρ
οσωπον σου πορευοµενον εν µεσω αυτων

12

και ηξοµεν προς αυτον εις ενα των τοπων ου εαν ευρωµεν αυτον εκει και παρεµβαλουµεν επ' αυτον ως πιπτει η δροσος επι την γην και ουχ υπολειψοµεθα εν αυτω και τοις αν
δρασιν τοις µετ' αυτου και γε ενα

13

και εαν εις πολιν συναχθη και ληµψεται πας ισραηλ προς την πολιν εκεινην σχοινια και συρουµεν αυτην εως εις τον χειµαρρουν οπως µη καταλειφθη εκει µηδε λιθος

14

και ειπεν αβεσσαλωµ και πας ανηρ ισραηλ αγαθη η βουλη χουσι του αραχι υπερ την βουλην αχιτοφελ και κυριος ενετειλατο διασκεδασαι την βουλην αχιτοφελ την αγαθην οπ
ως αν επαγαγη κυριος επι αβεσσαλωµ τα κακα παντα

15

και ειπεν χουσι ο του αραχι προς σαδωκ και αβιαθαρ τους ιερεις ουτως και ουτως συνεβουλευσεν αχιτοφελ τω αβεσσαλωµ και τοις πρεσβυτεροις ισραηλ και ουτως και ουτω
ς συνεβουλευσα εγω

16

και νυν αποστειλατε ταχυ και αναγγειλατε τω δαυιδ λεγοντες µη αυλισθης την νυκτα εν αραβωθ της ερηµου και γε διαβαινων σπευσον µηποτε καταπιη τον βασιλεα και παντ
α τον λαον τον µετ' αυτου

17

και ιωναθαν και αχιµαας ειστηκεισαν εν τη πηγη ρωγηλ και επορευθη η παιδισκη και ανηγγειλεν αυτοις και αυτοι πορευονται και αναγγελλουσιν τω βασιλει δαυιδ οτι ουκ ε
δυναντο οφθηναι του εισελθειν εις την πολιν

18

και ειδεν αυτους παιδαριον και απηγγειλεν τω αβεσσαλωµ και επορευθησαν οι δυο ταχεως και εισηλθαν εις οικιαν ανδρος εν βαουριµ και αυτω λακκος εν τη αυλη και κατεβ
ησαν εκει

19

και ελαβεν η γυνη και διεπετασεν το επικαλυµµα επι προσωπον του λακκου και εψυξεν επ' αυτω αραφωθ και ουκ εγνωσθη ρηµα

20

και ηλθαν οι παιδες αβεσσαλωµ προς την γυναικα εις την οικιαν και ειπαν που αχιµαας και ιωναθαν και ειπεν αυτοις η γυνη παρηλθαν µικρον του υδατος και εζητησαν και ο
υχ ευραν και ανεστρεψαν εις ιερουσαληµ

21

εγενετο δε µετα το απελθειν αυτους και ανεβησαν εκ του λακκου και επορευθησαν και ανηγγειλαν τω βασιλει δαυιδ και ειπαν προς δαυιδ αναστητε και διαβητε ταχεως το υδ
ωρ οτι ουτως εβουλευσατο περι υµων αχιτοφελ

22

και ανεστη δαυιδ και πας ο λαος ο µετ' αυτου και διεβησαν τον ιορδανην εως του φωτος του πρωι εως ενος ουκ ελαθεν ος ου διηλθεν τον ιορδανην

23

και αχιτοφελ ειδεν οτι ουκ εγενηθη η βουλη αυτου και επεσαξεν την ονον αυτου και ανεστη και απηλθεν εις τον οικον αυτου εις την πολιν αυτου και ενετειλατο τω οικω αυτο
υ και απηγξατο και απεθανεν και εταφη εν τω ταφω του πατρος αυτου

24

και δαυιδ διηλθεν εις µαναιµ και αβεσσαλωµ διεβη τον ιορδανην αυτος και πας ανηρ ισραηλ µετ' αυτου
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25

και τον αµεσσαι κατεστησεν αβεσσαλωµ αντι ιωαβ επι της δυναµεως και αµεσσαι υιος ανδρος και ονοµα αυτω ιοθορ ο ισραηλιτης ουτος εισηλθεν προς αβιγαιαν θυγατερα ν
αας αδελφην σαρουιας µητρος ιωαβ

26

και παρενεβαλεν πας ισραηλ και αβεσσαλωµ εις την γην γαλααδ

27

και εγενετο ηνικα ηλθεν δαυιδ εις µαναιµ ουεσβι υιος ναας εκ ραββαθ υιων αµµων και µαχιρ υιος αµιηλ εκ λωδαβαρ και βερζελλι ο γαλααδιτης εκ ρωγελλιµ

28

ηνεγκαν δεκα κοιτας και αµφιταπους και λεβητας δεκα και σκευη κεραµου και πυρους και κριθας και αλευρον και αλφιτον και κυαµον και φακον

29

και µελι και βουτυρον και προβατα και σαφφωθ βοων και προσηνεγκαν τω δαυιδ και τω λαω τω µετ' αυτου φαγειν οτι ειπαν ο λαος πεινων και εκλελυµενος και διψων εν τη
ερηµω

1

και επεσκεψατο δαυιδ τον λαον τον µετ' αυτου και κατεστησεν επ' αυτων χιλιαρχους και εκατονταρχους

2

και απεστειλεν δαυιδ τον λαον το τριτον εν χειρι ιωαβ και το τριτον εν χειρι αβεσσα υιου σαρουιας αδελφου ιωαβ και το τριτον εν χειρι εθθι του γεθθαιου και ειπεν δαυιδ πρ
ος τον λαον εξελθων εξελευσοµαι και γε εγω µεθ' υµων

3

και ειπαν ουκ εξελευση οτι εαν φυγη φυγωµεν ου θησουσιν εφ' ηµας καρδιαν και εαν αποθανωµεν το ηµισυ ηµων ου θησουσιν εφ' ηµας καρδιαν οτι συ ως ηµεις δεκα χιλιαδε
ς και νυν αγαθον οτι εση ηµιν εν τη πολει βοηθεια του βοηθειν

4

και ειπεν προς αυτους ο βασιλευς ο εαν αρεση εν οφθαλµοις υµων ποιησω και εστη ο βασιλευς ανα χειρα της πυλης και πας ο λαος εξεπορευετο εις εκατονταδας και εις χιλια
δας

5

και ενετειλατο ο βασιλευς τω ιωαβ και τω αβεσσα και τω εθθι λεγων φεισασθε µοι του παιδαριου του αβεσσαλωµ και πας ο λαος ηκουσεν εντελλοµενου του βασιλεως πασιν
τοις αρχουσιν υπερ αβεσσαλωµ

6

και εξηλθεν πας ο λαος εις τον δρυµον εξ εναντιας ισραηλ και εγενετο ο πολεµος εν τω δρυµω εφραιµ

7

και επταισεν εκει ο λαος ισραηλ ενωπιον των παιδων δαυιδ και εγενετο η θραυσις µεγαλη εν τη ηµερα εκεινη εικοσι χιλιαδες ανδρων

8

και εγενετο εκει ο πολεµος διεσπαρµενος επι προσωπον πασης της γης και επλεονασεν ο δρυµος του καταφαγειν εκ του λαου υπερ ους κατεφαγεν εν τω λαω η µαχαιρα εν τη
ηµερα εκεινη

9

και συνηντησεν αβεσσαλωµ ενωπιον των παιδων δαυιδ και αβεσσαλωµ επιβεβηκως επι του ηµιονου αυτου και εισηλθεν ο ηµιονος υπο το δασος της δρυος της µεγαλης και ε
κρεµασθη η κεφαλη αυτου εν τη δρυι και εκρεµασθη ανα µεσον του ουρανου και ανα µεσον της γης και ο ηµιονος υποκατω αυτου παρηλθεν

10

και ειδεν ανηρ εις και ανηγγειλεν ιωαβ και ειπεν ιδου εωρακα τον αβεσσαλωµ κρεµαµενον εν τη δρυι

11

και ειπεν ιωαβ τω ανδρι τω απαγγελλοντι και ιδου εορακας τι οτι ουκ επαταξας αυτον εις την γην και εγω αν δεδωκειν σοι δεκα αργυριου και παραζωνην µιαν

12

ειπεν δε ο ανηρ προς ιωαβ και εγω ειµι ιστηµι επι τας χειρας µου χιλιους σικλους αργυριου ου µη επιβαλω χειρα µου επι τον υιον του βασιλεως οτι εν τοις ωσιν ηµων ενετειλ
ατο ο βασιλευς σοι και αβεσσα και τω εθθι λεγων φυλαξατε µοι το παιδαριον τον αβεσσαλωµ

13

µη ποιησαι εν τη ψυχη αυτου αδικον και πας ο λογος ου λησεται απο του βασιλεως και συ στηση εξ εναντιας

14

και ειπεν ιωαβ τουτο εγω αρξοµαι ουχ ουτως µενω ενωπιον σου και ελαβεν ιωαβ τρια βελη εν τη χειρι αυτου και ενεπηξεν αυτα εν τη καρδια αβεσσαλωµ ετι αυτου ζωντος εν
τη καρδια της δρυος

15

και εκυκλωσαν δεκα παιδαρια αιροντα τα σκευη ιωαβ και επαταξαν τον αβεσσαλωµ και εθανατωσαν αυτον

16

και εσαλπισεν ιωαβ εν κερατινη και απεστρεψεν ο λαος του µη διωκειν οπισω ισραηλ οτι εφειδετο ιωαβ του λαου

17

και ελαβεν τον αβεσσαλωµ και ερριψεν αυτον εις χασµα µεγα εν τω δρυµω εις τον βοθυνον τον µεγαν και εστηλωσεν επ' αυτον σωρον λιθων µεγαν σφοδρα και πας ισραηλ ε
φυγεν ανηρ εις το σκηνωµα αυτου

18

και αβεσσαλωµ ετι ζων και εστησεν εαυτω την στηλην εν η εληµφθη και εστηλωσεν αυτην λαβειν την στηλην την εν τη κοιλαδι του βασιλεως οτι ειπεν ουκ εστιν αυτω υιος
ενεκεν του αναµνησαι το ονοµα αυτου και εκαλεσεν την στηλην χειρ αβεσσαλωµ εως της ηµερας ταυτης

19

και αχιµαας υιος σαδωκ ειπεν δραµω δη και ευαγγελιω τω βασιλει οτι εκρινεν αυτω κυριος εκ χειρος των εχθρων αυτου

20

και ειπεν αυτω ιωαβ ουκ ανηρ ευαγγελιας συ εν τη ηµερα ταυτη και ευαγγελιη εν ηµερα αλλη εν δε τη ηµερα ταυτη ουκ ευαγγελιη ου εινεκεν ο υιος του βασιλεως απεθανεν
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21

και ειπεν ιωαβ τω χουσι βαδισας αναγγειλον τω βασιλει οσα ειδες και προσεκυνησεν χουσι τω ιωαβ και εξηλθεν

22

και προσεθετο ετι αχιµαας υιος σαδωκ και ειπεν προς ιωαβ και εστω οτι δραµω και γε εγω οπισω του χουσι και ειπεν ιωαβ ινα τι τουτο τρεχεις υιε µου δευρο ουκ εστιν σοι ε
υαγγελια εις ωφελειαν πορευοµενω

23

και ειπεν τι γαρ εαν δραµουµαι και ειπεν αυτω ιωαβ δραµε και εδραµεν αχιµαας οδον την του κεχαρ και υπερεβη τον χουσι

24

και δαυιδ εκαθητο ανα µεσον των δυο πυλων και επορευθη ο σκοπος εις το δωµα της πυλης προς το τειχος και επηρεν τους οφθαλµους αυτου και ειδεν και ιδου ανηρ τρεχων
µονος ενωπιον αυτου

25

και ανεβοησεν ο σκοπος και απηγγειλεν τω βασιλει και ειπεν ο βασιλευς ει µονος εστιν ευαγγελια εν τω στοµατι αυτου και επορευετο πορευοµενος και εγγιζων

26

και ειδεν ο σκοπος ανδρα ετερον τρεχοντα και εβοησεν ο σκοπος προς τη πυλη και ειπεν ιδου ανηρ ετερος τρεχων µονος και ειπεν ο βασιλευς και γε ουτος ευαγγελιζοµενος

27

και ειπεν ο σκοπος εγω ορω τον δροµον του πρωτου ως δροµον αχιµαας υιου σαδωκ και ειπεν ο βασιλευς ανηρ αγαθος ουτος και γε εις ευαγγελιαν αγαθην ελευσεται

28

και εβοησεν αχιµαας και ειπεν προς τον βασιλεα ειρηνη και προσεκυνησεν τω βασιλει επι προσωπον αυτου επι την γην και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος σου ος απεκλεισεν τ
ους ανδρας τους µισουντας την χειρα αυτων εν τω κυριω µου τω βασιλει

29

και ειπεν ο βασιλευς ειρηνη τω παιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν αχιµαας ειδον το πληθος το µεγα του αποστειλαι τον δουλον του βασιλεως ιωαβ και τον δουλον σου και ου
κ εγνων τι εκει

30

και ειπεν ο βασιλευς επιστρεψον στηλωθητι ωδε και επεστραφη και εστη

31

και ιδου ο χουσι παρεγενετο και ειπεν τω βασιλει ευαγγελισθητω ο κυριος µου ο βασιλευς οτι εκρινεν σοι κυριος σηµερον εκ χειρος παντων των επεγειροµενων επι σε

32

και ειπεν ο βασιλευς προς τον χουσι ει ειρηνη τω παιδαριω τω αβεσσαλωµ και ειπεν ο χουσι γενοιντο ως το παιδαριον οι εχθροι του κυριου µου του βασιλεως και παντες οσοι
επανεστησαν επ' αυτον εις κακα

1

και εταραχθη ο βασιλευς και ανεβη εις το υπερωον της πυλης και εκλαυσεν και ουτως ειπεν εν τω πορευεσθαι αυτον υιε µου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου αβεσσαλωµ τις δωη
τον θανατον µου αντι σου εγω αντι σου αβεσσαλωµ υιε µου υιε µου

2

και ανηγγελη τω ιωαβ λεγοντες ιδου ο βασιλευς κλαιει και πενθει επι αβεσσαλωµ

3

και εγενετο η σωτηρια εν τη ηµερα εκεινη εις πενθος παντι τω λαω οτι ηκουσεν ο λαος εν τη ηµερα εκεινη λεγων οτι λυπειται ο βασιλευς επι τω υιω αυτου

4

και διεκλεπτετο ο λαος εν τη ηµερα εκεινη του εισελθειν εις την πολιν καθως διακλεπτεται ο λαος οι αισχυνοµενοι εν τω αυτους φευγειν εν τω πολεµω

5

και ο βασιλευς εκρυψεν το προσωπον αυτου και εκραξεν ο βασιλευς φωνη µεγαλη λεγων υιε µου αβεσσαλωµ αβεσσαλωµ υιε µου

6

και εισηλθεν ιωαβ προς τον βασιλεα εις τον οικον και ειπεν κατησχυνας σηµερον το προσωπον παντων των δουλων σου των εξαιρουµενων σε σηµερον και την ψυχην των υι
ων σου και των θυγατερων σου και την ψυχην των γυναικων σου και των παλλακων σου

7

του αγαπαν τους µισουντας σε και µισειν τους αγαπωντας σε και ανηγγειλας σηµερον οτι ουκ εισιν οι αρχοντες σου ουδε παιδες οτι εγνωκα σηµερον οτι ει αβεσσαλωµ εζη πα
ντες ηµεις σηµερον νεκροι οτι τοτε το ευθες ην εν οφθαλµοις σου

8

και νυν αναστας εξελθε και λαλησον εις την καρδιαν των δουλων σου οτι εν κυριω ωµοσα οτι ει µη εκπορευση σηµερον ει αυλισθησεται ανηρ µετα σου την νυκτα ταυτην κα
ι επιγνωθι σεαυτω και κακον σοι τουτο υπερ παν το κακον το επελθον σοι εκ νεοτητος σου εως του νυν

9

και ανεστη ο βασιλευς και εκαθισεν εν τη πυλη και πας ο λαος ανηγγειλαν λεγοντες ιδου ο βασιλευς καθηται εν τη πυλη και εισηλθεν πας ο λαος κατα προσωπον του βασιλε
ως και ισραηλ εφυγεν ανηρ εις τα σκηνωµατα αυτου

10

και ην πας ο λαος κρινοµενος εν πασαις φυλαις ισραηλ λεγοντες ο βασιλευς δαυιδ ερρυσατο ηµας απο παντων των εχθρων ηµων και αυτος εξειλατο ηµας εκ χειρος αλλοφυλω
ν και νυν πεφευγεν απο της γης και απο της βασιλειας αυτου απο αβεσσαλωµ

11

και αβεσσαλωµ ον εχρισαµεν εφ' ηµων απεθανεν εν τω πολεµω και νυν ινα τι υµεις κωφευετε του επιστρεψαι τον βασιλεα και το ρηµα παντος ισραηλ ηλθεν προς τον βασιλε
α

12

και ο βασιλευς δαυιδ απεστειλεν προς σαδωκ και προς αβιαθαρ τους ιερεις λεγων λαλησατε προς τους πρεσβυτερους ιουδα λεγοντες ινα τι γινεσθε εσχατοι του επιστρεψαι το
ν βασιλεα εις τον οικον αυτου και λογος παντος ισραηλ ηλθεν προς τον βασιλεα
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13

αδελφοι µου υµεις οστα µου και σαρκες µου υµεις και ινα τι γινεσθε εσχατοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εις τον οικον αυτου

14

και τω αµεσσαι ερειτε ουχι οστουν µου και σαρξ µου συ και νυν ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη ει µη αρχων δυναµεως εση ενωπιον εµου πασας τας ηµερας αντι ι
ωαβ

15

και εκλινεν την καρδιαν παντος ανδρος ιουδα ως ανδρος ενος και απεστειλαν προς τον βασιλεα λεγοντες επιστραφητι συ και παντες οι δουλοι σου

16

και επεστρεψεν ο βασιλευς και ηλθεν εως του ιορδανου και ανδρες ιουδα ηλθαν εις γαλγαλα του πορευεσθαι εις απαντην του βασιλεως διαβιβασαι τον βασιλεα τον ιορδανην

17

και εταχυνεν σεµει υιος γηρα υιου του ιεµενι εκ βαουριµ και κατεβη µετα ανδρος ιουδα εις απαντην του βασιλεως δαυιδ

18

και χιλιοι ανδρες µετ' αυτου εκ του βενιαµιν και σιβα το παιδαριον του οικου σαουλ και δεκα πεντε υιοι αυτου µετ' αυτου και εικοσι δουλοι αυτου µετ' αυτου και κατευθυνα
ν τον ιορδανην εµπροσθεν του βασιλεως

19

και ελειτουργησαν την λειτουργιαν του διαβιβασαι τον βασιλεα και διεβη η διαβασις εξεγειραι τον οικον του βασιλεως και του ποιησαι το ευθες εν οφθαλµοις αυτου και σεµε
ι υιος γηρα επεσεν επι προσωπον αυτου ενωπιον του βασιλεως διαβαινοντος αυτου τον ιορδανην

20

και ειπεν προς τον βασιλεα µη διαλογισασθω ο κυριος µου ανοµιαν και µη µνησθης οσα ηδικησεν ο παις σου εν τη ηµερα η ο κυριος µου ο βασιλευς εξεπορευετο εξ ιερουσαλ
ηµ του θεσθαι τον βασιλεα εις την καρδιαν αυτου

21

οτι εγνω ο δουλος σου οτι εγω ηµαρτον και ιδου εγω ηλθον σηµερον προτερος παντος οικου ιωσηφ του καταβηναι εις απαντην του κυριου µου του βασιλεως

22

και απεκριθη αβεσσα υιος σαρουιας και ειπεν µη αντι τουτου ου θανατωθησεται σεµει οτι κατηρασατο τον χριστον κυριου

23

και ειπεν δαυιδ τι εµοι και υµιν υιοι σαρουιας οτι γινεσθε µοι σηµερον εις επιβουλον σηµερον ου θανατωθησεται τις ανηρ εξ ισραηλ οτι ουκ οιδα ει σηµερον βασιλευω εγω επ
ι τον ισραηλ

24

και ειπεν ο βασιλευς προς σεµει ου µη αποθανης και ωµοσεν αυτω ο βασιλευς

25

και µεµφιβοσθε υιος ιωναθαν υιου σαουλ κατεβη εις απαντην του βασιλεως και ουκ εθεραπευσεν τους ποδας αυτου ουδε ωνυχισατο ουδε εποιησεν τον µυστακα αυτου και τα
ιµατια αυτου ουκ επλυνεν απο της ηµερας ης απηλθεν ο βασιλευς εως της ηµερας ης αυτος παρεγενετο εν ειρηνη

26

και εγενετο οτε εισηλθεν εις ιερουσαληµ εις απαντησιν του βασιλεως και ειπεν αυτω ο βασιλευς τι οτι ουκ επορευθης µετ' εµου µεµφιβοσθε

27

και ειπεν προς αυτον µεµφιβοσθε κυριε µου βασιλευ ο δουλος µου παρελογισατο µε οτι ειπεν ο παις σου αυτω επισαξον µοι την ονον και επιβω επ' αυτην και πορευσοµαι µετ
α του βασιλεως οτι χωλος ο δουλος σου

28

και µεθωδευσεν εν τω δουλω σου προς τον κυριον µου τον βασιλεα και ο κυριος µου ο βασιλευς ως αγγελος του θεου και ποιησον το αγαθον εν οφθαλµοις σου

29

οτι ουκ ην πας ο οικος του πατρος µου αλλ' η οτι ανδρες θανατου τω κυριω µου τω βασιλει και εθηκας τον δουλον σου εν τοις εσθιουσιν την τραπεζαν σου και τι εστιν µοι ετ
ι δικαιωµα και του κεκραγεναι µε ετι προς τον βασιλεα

30

και ειπεν αυτω ο βασιλευς ινα τι λαλεις ετι τους λογους σου ειπον συ και σιβα διελεισθε τον αγρον

31

και ειπεν µεµφιβοσθε προς τον βασιλεα και γε τα παντα λαβετω µετα το παραγενεσθαι τον κυριον µου τον βασιλεα εν ειρηνη εις τον οικον αυτου

32

και βερζελλι ο γαλααδιτης κατεβη εκ ρωγελλιµ και διεβη µετα του βασιλεως τον ιορδανην εκπεµψαι αυτον τον ιορδανην

33

και βερζελλι ανηρ πρεσβυτερος σφοδρα υιος ογδοηκοντα ετων και αυτος διεθρεψεν τον βασιλεα εν τω οικειν αυτον εν µαναιµ οτι ανηρ µεγας εστιν σφοδρα

34

και ειπεν ο βασιλευς προς βερζελλι συ διαβηση µετ' εµου και διαθρεψω το γηρας σου µετ' εµου εν ιερουσαληµ

35

και ειπεν βερζελλι προς τον βασιλεα ποσαι ηµεραι ετων ζωης µου οτι αναβησοµαι µετα του βασιλεως εις ιερουσαληµ

36

υιος ογδοηκοντα ετων εγω ειµι σηµερον µη γνωσοµαι ανα µεσον αγαθου και κακου η γευσεται ο δουλος σου ετι ο φαγοµαι η πιοµαι η ακουσοµαι ετι φωνην αδοντων και αδο
υσων ινα τι εσται ετι ο δουλος σου εις φορτιον επι τον κυριον µου τον βασιλεα

37

ως βραχυ διαβησεται ο δουλος σου τον ιορδανην µετα του βασιλεως και ινα τι ανταποδιδωσιν µοι ο βασιλευς την ανταποδοσιν ταυτην

38

καθισατω δη ο δουλος σου και αποθανουµαι εν τη πολει µου παρα τω ταφω του πατρος µου και της µητρος µου και ιδου ο δουλος σου χαµααµ διαβησεται µετα του κυριου µ
ου του βασιλεως και ποιησον αυτω το αγαθον εν οφθαλµοις σου

39

και ειπεν ο βασιλευς µετ' εµου διαβητω χαµααµ καγω ποιησω αυτω το αγαθον εν οφθαλµοις σου και παντα οσα εκλεξη επ' εµοι ποιησω σοι
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40

και διεβη πας ο λαος τον ιορδανην και ο βασιλευς διεβη και κατεφιλησεν ο βασιλευς τον βερζελλι και ευλογησεν αυτον και επεστρεψεν εις τον τοπον αυτου

41

και διεβη ο βασιλευς εις γαλγαλα και χαµααµ διεβη µετ' αυτου και πας ο λαος ιουδα διαβαινοντες µετα του βασιλεως και γε το ηµισυ του λαου ισραηλ

42

και ιδου πας ανηρ ισραηλ παρεγενοντο προς τον βασιλεα και ειπον προς τον βασιλεα τι οτι εκλεψαν σε οι αδελφοι ηµων ανηρ ιουδα και διεβιβασαν τον βασιλεα και τον οικον
αυτου τον ιορδανην και παντες ανδρες δαυιδ µετ' αυτου

43

και απεκριθη πας ανηρ ιουδα προς ανδρα ισραηλ και ειπαν διοτι εγγιζει προς µε ο βασιλευς και ινα τι ουτως εθυµωθης περι του λογου τουτου µη βρωσει εφαγαµεν εκ του βα
σιλεως η δοµα εδωκεν η αρσιν ηρεν ηµιν

44

και απεκριθη ανηρ ισραηλ τω ανδρι ιουδα και ειπεν δεκα χειρες µοι εν τω βασιλει και πρωτοτοκος εγω η συ και γε εν τω δαυιδ ειµι υπερ σε και ινα τι τουτο υβρισας µε και
ουκ ελογισθη ο λογος µου πρωτος µοι του επιστρεψαι τον βασιλεα εµοι και εσκληρυνθη ο λογος ανδρος ιουδα υπερ τον λογον ανδρος ισραηλ

1

και εκει επικαλουµενος υιος παρανοµος και ονοµα αυτω σαβεε υιος βοχορι ανηρ ο ιεµενι και εσαλπισεν εν τη κερατινη και ειπεν ουκ εστιν ηµιν µερις εν δαυιδ ουδε κληρονοµ
ια ηµιν εν τω υιω ιεσσαι ανηρ εις τα σκηνωµατα σου ισραηλ

2

και ανεβη πας ανηρ ισραηλ απο οπισθεν δαυιδ οπισω σαβεε υιου βοχορι και ανηρ ιουδα εκολληθη τω βασιλει αυτων απο του ιορδανου και εως ιερουσαληµ

3

και εισηλθεν δαυιδ εις τον οικον αυτου εις ιερουσαληµ και ελαβεν ο βασιλευς τας δεκα γυναικας τας παλλακας αυτου ας αφηκεν φυλασσειν τον οικον και εδωκεν αυτας εν οι
κω φυλακης και διεθρεψεν αυτας και προς αυτας ουκ εισηλθεν και ησαν συνεχοµεναι εως ηµερας θανατου αυτων χηραι ζωσαι

4

και ειπεν ο βασιλευς προς αµεσσαι βοησον µοι τον ανδρα ιουδα τρεις ηµερας συ δε αυτου στηθι

5

και επορευθη αµεσσαι του βοησαι τον ιουδαν και εχρονισεν απο του καιρου ου εταξατο αυτω δαυιδ

6

και ειπεν δαυιδ προς αβεσσα νυν κακοποιησει ηµας σαβεε υιος βοχορι υπερ αβεσσαλωµ και νυν συ λαβε µετα σεαυτου τους παιδας του κυριου σου και καταδιωξον οπισω αυ
του µηποτε εαυτω ευρη πολεις οχυρας και σκιασει τους οφθαλµους ηµων

7

και εξηλθον οπισω αυτου οι ανδρες ιωαβ και ο χερεθθι και ο φελεθθι και παντες οι δυνατοι και εξηλθαν εξ ιερουσαληµ διωξαι οπισω σαβεε υιου βοχορι

8

και αυτοι παρα τω λιθω τω µεγαλω τω εν γαβαων και αµεσσαι εισηλθεν εµπροσθεν αυτων και ιωαβ περιεζωσµενος µανδυαν το ενδυµα αυτου και επ' αυτω περιεζωσµενος µ
αχαιραν εζευγµενην επι της οσφυος αυτου εν κολεω αυτης και η µαχαιρα εξηλθεν και επεσεν

9

και ειπεν ιωαβ τω αµεσσαι ει υγιαινεις συ αδελφε και εκρατησεν η χειρ η δεξια ιωαβ του πωγωνος αµεσσαι του καταφιλησαι αυτον

10

και αµεσσαι ουκ εφυλαξατο την µαχαιραν την εν τη χειρι ιωαβ και επαισεν αυτον εν αυτη ιωαβ εις την ψοαν και εξεχυθη η κοιλια αυτου εις την γην και ουκ εδευτερωσεν αυ
τω και απεθανεν και ιωαβ και αβεσσα ο αδελφος αυτου εδιωξεν οπισω σαβεε υιου βοχορι

11

και ανηρ εστη επ' αυτον των παιδαριων ιωαβ και ειπεν τις ο βουλοµενος ιωαβ και τις του δαυιδ οπισω ιωαβ

12

και αµεσσαι πεφυρµενος εν τω αιµατι εν µεσω της τριβου και ειδεν ο ανηρ οτι ειστηκει πας ο λαος και απεστρεψεν τον αµεσσαι εκ της τριβου εις αγρον και επερριψεν επ' αυ
τον ιµατιον καθοτι ειδεν παντα τον ερχοµενον επ' αυτον εστηκοτα

13

ηνικα δε εφθασεν εκ της τριβου παρηλθεν πας ανηρ ισραηλ οπισω ιωαβ του διωξαι οπισω σαβεε υιου βοχορι

14

και διηλθεν εν πασαις φυλαις ισραηλ εις αβελ και εις βαιθµαχα και παντες εν χαρρι και εξεκκλησιασθησαν και ηλθον κατοπισθεν αυτου

15

και παρεγενηθησαν και επολιορκουν επ' αυτον την αβελ και την βαιθµαχα και εξεχεαν προσχωµα προς την πολιν και εστη εν τω προτειχισµατι και πας ο λαος ο µετα ιωαβ εν
οουσαν καταβαλειν το τειχος

16

και εβοησεν γυνη σοφη εκ του τειχους και ειπεν ακουσατε ακουσατε ειπατε δη προς ιωαβ εγγισον εως ωδε και λαλησω προς αυτον

17

και προσηγγισεν προς αυτην και ειπεν η γυνη ει συ ει ιωαβ ο δε ειπεν εγω ειπεν δε αυτω ακουσον τους λογους της δουλης σου και ειπεν ιωαβ ακουω εγω ειµι

18

και ειπεν λεγουσα λογον ελαλησαν εν πρωτοις λεγοντες ηρωτηµενος ηρωτηθη εν τη αβελ και εν δαν ει εξελιπον α εθεντο οι πιστοι του ισραηλ ερωτωντες επερωτησουσιν εν α
βελ και ουτως ει εξελιπον

19

εγω ειµι ειρηνικα των στηριγµατων ισραηλ συ δε ζητεις θανατωσαι πολιν και µητροπολιν εν ισραηλ ινα τι καταποντιζεις κληρονοµιαν κυριου

20

και απεκριθη ιωαβ και ειπεν ιλεως µοι ιλεως µοι ει καταποντιω και ει διαφθερω
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21

ουχ ουτος ο λογος οτι ανηρ εξ ορους εφραιµ σαβεε υιος βοχορι ονοµα αυτου και επηρεν την χειρα αυτου επι τον βασιλεα δαυιδ δοτε αυτον µοι µονον και απελευσοµαι απανωθ
εν της πολεως και ειπεν η γυνη προς ιωαβ ιδου η κεφαλη αυτου ριφησεται προς σε δια του τειχους

22

και εισηλθεν η γυνη προς παντα τον λαον και ελαλησεν προς πασαν την πολιν εν τη σοφια αυτης και αφειλεν την κεφαλην σαβεε υιου βοχορι και εβαλεν προς ιωαβ και εσαλπ
ισεν εν κερατινη και διεσπαρησαν απο της πολεως ανηρ εις τα σκηνωµατα αυτου και ιωαβ απεστρεψεν εις ιερουσαληµ προς τον βασιλεα

23

και ιωαβ προς παση τη δυναµει ισραηλ και βαναιας υιος ιωδαε επι του χερεθθι και επι του φελεθθι

24

και αδωνιραµ επι του φορου και ιωσαφατ υιος αχιλουθ αναµιµνησκων

25

και σουσα γραµµατευς και σαδωκ και αβιαθαρ ιερεις

26

και γε ιρας ο ιαριν ην ιερευς του δαυιδ

1

και εγενετο λιµος εν ταις ηµεραις δαυιδ τρια ετη ενιαυτος εχοµενος ενιαυτου και εζητησεν δαυιδ το προσωπον του κυριου και ειπεν κυριος επι σαουλ και επι τον οικον αυτου
αδικια δια το αυτον θανατω αιµατων περι ου εθανατωσεν τους γαβαωνιτας

2

και εκαλεσεν ο βασιλευς δαυιδ τους γαβαωνιτας και ειπεν προς αυτους και οι γαβαωνιται ουχ υιοι ισραηλ εισιν οτι αλλ' η εκ του λειµµατος του αµορραιου και οι υιοι ισραηλ
ωµοσαν αυτοις και εζητησεν σαουλ παταξαι αυτους εν τω ζηλωσαι αυτον τους υιους ισραηλ και ιουδα

3

και ειπεν δαυιδ προς τους γαβαωνιτας τι ποιησω υµιν και εν τινι εξιλασοµαι και ευλογησετε την κληρονοµιαν κυριου

4

και ειπαν αυτω οι γαβαωνιται ουκ εστιν ηµιν αργυριον και χρυσιον µετα σαουλ και µετα του οικου αυτου και ουκ εστιν ηµιν ανηρ θανατωσαι εν ισραηλ και ειπεν τι υµεις λε
γετε και ποιησω υµιν

5

και ειπαν προς τον βασιλεα ο ανηρ συνετελεσεν εφ' ηµας και εδιωξεν ηµας ος παρελογισατο εξολεθρευσαι ηµας αφανισωµεν αυτον του µη εσταναι αυτον εν παντι οριω ισραη
λ

6

δοτω ηµιν επτα ανδρας εκ των υιων αυτου και εξηλιασωµεν αυτους τω κυριω εν γαβαων σαουλ εκλεκτους κυριου και ειπεν ο βασιλευς εγω δωσω

7

και εφεισατο ο βασιλευς επι µεµφιβοσθε υιον ιωναθαν υιου σαουλ δια τον ορκον κυριου τον ανα µεσον αυτων ανα µεσον δαυιδ και ανα µεσον ιωναθαν υιου σαουλ

8

και ελαβεν ο βασιλευς τους δυο υιους ρεσφα θυγατρος αια ους ετεκεν τω σαουλ τον ερµωνι και τον µεµφιβοσθε και τους πεντε υιους µιχολ θυγατρος σαουλ ους ετεκεν τω εσρ
ιηλ υιω βερζελλι τω µοουλαθι

9

και εδωκεν αυτους εν χειρι των γαβαωνιτων και εξηλιασαν αυτους εν τω ορει εναντι κυριου και επεσαν οι επτα αυτοι επι το αυτο και αυτοι δε εθανατωθησαν εν ηµεραις θερι
σµου εν πρωτοις εν αρχη θερισµου κριθων

10

και ελαβεν ρεσφα θυγατηρ αια τον σακκον και επηξεν αυτη προς την πετραν εν αρχη θερισµου κριθων εως εσταξεν επ' αυτους υδωρ εκ του ουρανου και ουκ εδωκεν τα πετει
να του ουρανου καταπαυσαι επ' αυτους ηµερας και τα θηρια του αγρου νυκτος

11

και απηγγελη τω δαυιδ οσα εποιησεν ρεσφα θυγατηρ αια παλλακη σαουλ και εξελυθησαν και κατελαβεν αυτους δαν υιος ιωα εκ των απογονων των γιγαντων

12

και επορευθη δαυιδ και ελαβεν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου παρα των ανδρων υιων ιαβις γαλααδ οι εκλεψαν αυτους εκ της πλατειας βαιθσαν οτι εστ
ησαν αυτους εκει οι αλλοφυλοι εν ηµερα η επαταξαν οι αλλοφυλοι τον σαουλ εν γελβουε

13

και ανηνεγκεν εκειθεν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου και συνηγαγεν τα οστα των εξηλιασµενων

14

και εθαψαν τα οστα σαουλ και τα οστα ιωναθαν του υιου αυτου και των ηλιασθεντων εν γη βενιαµιν εν τη πλευρα εν τω ταφω κις του πατρος αυτου και εποιησαν παντα οσα
ενετειλατο ο βασιλευς και επηκουσεν ο θεος τη γη µετα ταυτα

15

και εγενηθη ετι πολεµος τοις αλλοφυλοις µετα ισραηλ και κατεβη δαυιδ και οι παιδες αυτου µετ' αυτου και επολεµησαν µετα των αλλοφυλων και εξελυθη δαυιδ

16

και ιεσβι ος ην εν τοις εκγονοις του ραφα και ο σταθµος του δορατος αυτου τριακοσιων σικλων ολκη χαλκου και αυτος περιεζωσµενος κορυνην και διενοειτο παταξαι τον δα
υιδ

17

και εβοηθησεν αυτω αβεσσα υιος σαρουιας και επαταξεν τον αλλοφυλον και εθανατωσεν αυτον τοτε ωµοσαν οι ανδρες δαυιδ λεγοντες ουκ εξελευση ετι µεθ' ηµων εις πολεµο
ν και ου µη σβεσης τον λυχνον ισραηλ

18

και εγενηθη µετα ταυτα ετι πολεµος εν γεθ µετα των αλλοφυλων τοτε επαταξεν σεβοχα ο αστατωθι τον σεφ τον εν τοις εκγονοις του ραφα
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19

και εγενετο ο πολεµος εν γοβ µετα των αλλοφυλων και επαταξεν ελεαναν υιος αριωργιµ ο βαιθλεεµιτης τον γολιαθ τον γεθθαιον και το ξυλον του δορατος αυτου ως αντιον υφ
αινοντων

20

και εγενετο ετι πολεµος εν γεθ και ην ανηρ µαδων και οι δακτυλοι των χειρων αυτου και οι δακτυλοι των ποδων αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρες αριθµω και γε αυτος ετεχθη
τω ραφα

21

και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυτον ιωναθαν υιος σεµει αδελφου δαυιδ

22

οι τεσσαρες ουτοι ετεχθησαν απογονοι των γιγαντων εν γεθ τω ραφα οικος και επεσαν εν χειρι δαυιδ και εν χειρι των δουλων αυτου

1

και ελαλησεν δαυιδ τω κυριω τους λογους της ωδης ταυτης εν η ηµερα εξειλατο αυτον κυριος εκ χειρος παντων των εχθρων αυτου και εκ χειρος σαουλ

2

και ειπεν κυριε πετρα µου και οχυρωµα µου και εξαιρουµενος µε εµοι

3

ο θεος µου φυλαξ εσται µου πεποιθως εσοµαι επ' αυτω υπερασπιστης µου και κερας σωτηριας µου αντιληµπτωρ µου και καταφυγη µου σωτηριας µου εξ αδικου σωσεις µε

4

αινετον επικαλεσοµαι κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι

5

οτι περιεσχον µε συντριµµοι θανατου χειµαρροι ανοµιας εθαµβησαν µε

6

ωδινες θανατου εκυκλωσαν µε προεφθασαν µε σκληροτητες θανατου

7

εν τω θλιβεσθαι µε επικαλεσοµαι κυριον και προς τον θεον µου βοησοµαι και επακουσεται εκ ναου αυτου φωνης µου και η κραυγη µου εν τοις ωσιν αυτου

8

και εταραχθη και εσεισθη η γη και τα θεµελια του ουρανου συνεταραχθησαν και εσπαραχθησαν οτι εθυµωθη κυριος αυτοις

9

ανεβη καπνος εν τη οργη αυτου και πυρ εκ στοµατος αυτου κατεδεται ανθρακες εξεκαυθησαν απ' αυτου

10

και εκλινεν ουρανους και κατεβη και γνοφος υποκατω των ποδων αυτου

11

και επεκαθισεν επι χερουβιν και επετασθη και ωφθη επι πτερυγων ανεµου

12

και εθετο σκοτος αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτος υδατων επαχυνεν εν νεφελαις αερος

13

απο του φεγγους εναντιον αυτου εξεκαυθησαν ανθρακες πυρος

14

εβροντησεν εξ ουρανου κυριος και ο υψιστος εδωκεν φωνην αυτου

15

και απεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτους αστραπην και εξεστησεν αυτους

16

και ωφθησαν αφεσεις θαλασσης και απεκαλυφθη θεµελια της οικουµενης εν τη επιτιµησει κυριου απο πνοης πνευµατος θυµου αυτου

17

απεστειλεν εξ υψους και ελαβεν µε ειλκυσεν µε εξ υδατων πολλων

18

ερρυσατο µε εξ εχθρων µου ισχυος εκ των µισουντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ εµε

19

προεφθασαν µε εν ηµερα θλιψεως µου και εγενετο κυριος επιστηριγµα µου

20

και εξηγαγεν µε εις πλατυσµον και εξειλατο µε οτι ευδοκησεν εν εµοι

21

και ανταπεδωκεν µοι κυριος κατα την δικαιοσυνην µου κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ανταπεδωκεν µοι

22

οτι εφυλαξα οδους κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου

23

οτι παντα τα κριµατα αυτου κατεναντιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστην απ' αυτων

24

και εσοµαι αµωµος αυτω και προφυλαξοµαι απο της ανοµιας µου

25

και αποδωσει µοι κυριος κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου

26

µετα οσιου οσιωθηση και µετα ανδρος τελειου τελειωθηση

27

και µετα εκλεκτου εκλεκτος εση και µετα στρεβλου στρεβλωθηση

28

και τον λαον τον πτωχον σωσεις και οφθαλµους επι µετεωρων ταπεινωσεις
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29

οτι συ ο λυχνος µου κυριε και κυριος εκλαµψει µοι το σκοτος µου

30

οτι εν σοι δραµουµαι µονοζωνος και εν τω θεω µου υπερβησοµαι τειχος

31

ο ισχυρος αµωµος η οδος αυτου το ρηµα κυριου κραταιον πεπυρωµενον υπερασπιστης εστιν πασιν τοις πεποιθοσιν επ' αυτω

32

τις ισχυρος πλην κυριου και τις κτιστης εσται πλην του θεου ηµων

33

ο ισχυρος ο κραταιων µε δυναµει και εξετιναξεν αµωµον την οδον µου

34

τιθεις τους ποδας µου ως ελαφων και επι τα υψη ιστων µε

35

διδασκων χειρας µου εις πολεµον και καταξας τοξον χαλκουν εν βραχιονι µου

36

και εδωκας µοι υπερασπισµον σωτηριας µου και η υπακοη σου επληθυνεν µε

37

εις πλατυσµον εις τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ εσαλευθησαν τα σκελη µου

38

διωξω εχθρους µου και αφανιω αυτους και ουκ αναστρεψω εως συντελεσω αυτους

39

και θλασω αυτους και ουκ αναστησονται και πεσουνται υπο τους ποδας µου

40

και ενισχυσεις µε δυναµει εις πολεµον καµψεις τους επανιστανοµενους µοι υποκατω µου

41

και τους εχθρους µου εδωκας µοι νωτον τους µισουντας µε και εθανατωσας αυτους

42

βοησονται και ουκ εστιν βοηθος προς κυριον και ουχ υπηκουσεν αυτων

43

και ελεανα αυτους ως χουν γης ως πηλον εξοδων ελεπτυνα αυτους

44

και ρυση µε εκ µαχης λαων φυλαξεις µε εις κεφαλην εθνων λαος ον ουκ εγνων εδουλευσαν µοι

45

υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι εις ακοην ωτιου ηκουσαν µου

46

υιοι αλλοτριοι απορριφησονται και σφαλουσιν εκ των συγκλεισµων αυτων

47

ζη κυριος και ευλογητος ο φυλαξ µου και υψωθησεται ο θεος µου ο φυλαξ της σωτηριας µου

48

ισχυρος κυριος ο διδους εκδικησεις εµοι παιδευων λαους υποκατω µου

49

και εξαγων µε εξ εχθρων µου και εκ των επεγειροµενων µοι υψωσεις µε εξ ανδρος αδικηµατων ρυση µε

50

δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν τοις εθνεσιν και εν τω ονοµατι σου ψαλω

51

µεγαλυνων σωτηριας βασιλεως αυτου και ποιων ελεος τω χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εως αιωνος

1

και ουτοι οι λογοι δαυιδ οι εσχατοι πιστος δαυιδ υιος ιεσσαι και πιστος ανηρ ον ανεστησεν κυριος επι χριστον θεου ιακωβ και ευπρεπεις ψαλµοι ισραηλ

2

πνευµα κυριου ελαλησεν εν εµοι και ο λογος αυτου επι γλωσσης µου

3

λεγει ο θεος ισραηλ εµοι ελαλησεν φυλαξ ισραηλ παραβολην ειπον εν ανθρωπω πως κραταιωσητε φοβον θεου

4

και εν θεω φωτι πρωιας ανατειλαι ηλιος το πρωι ου παρηλθεν εκ φεγγους και ως εξ υετου χλοης απο γης

5

ου γαρ ουτως ο οικος µου µετα ισχυρου διαθηκην γαρ αιωνιον εθετο µοι ετοιµην εν παντι καιρω πεφυλαγµενην οτι πασα σωτηρια µου και παν θεληµα οτι ου µη βλαστηση ο
παρανοµος

6

ωσπερ ακανθα εξωσµενη παντες αυτοι οτι ου χειρι ληµφθησονται

7

και ανηρ ου κοπιασει εν αυτοις και πληρες σιδηρου και ξυλον δορατος και εν πυρι καυσει καυθησονται αισχυνη αυτων

8

ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ ιεβοσθε ο χαναναιος αρχων του τριτου εστιν αδινων ο ασωναιος ουτος εσπασατο την ροµφαιαν αυτου επι οκτακοσιους τραυµατιας εις
απαξ
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9

και µετ' αυτον ελεαζαρ υιος πατραδελφου αυτου υιος σουσιτου εν τοις τρισιν δυνατοις ουτος ην µετα δαυιδ εν σερραν και εν τω ονειδισαι αυτον εν τοις αλλοφυλοις συνηχθησ
αν εκει εις πολεµον και ανεβησαν ανηρ ισραηλ

10

αυτος ανεστη και επαταξεν εν τοις αλλοφυλοις εως ου εκοπιασεν η χειρ αυτου και προσεκολληθη η χειρ αυτου προς την µαχαιραν και εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην εν
τη ηµερα εκεινη και ο λαος εκαθητο οπισω αυτου πλην εκδιδυσκειν

11

και µετ' αυτον σαµαια υιος ασα ο αρουχαιος και συνηχθησαν οι αλλοφυλοι εις θηρια και ην εκει µερις του αγρου πληρης φακου και ο λαος εφυγεν εκ προσωπου αλλοφυλων

12

και εστηλωθη εν µεσω της µεριδος και εξειλατο αυτην και επαταξεν τους αλλοφυλους και εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην

13

και κατεβησαν τρεις απο των τριακοντα και ηλθον εις κασων προς δαυιδ εις το σπηλαιον οδολλαµ και ταγµα των αλλοφυλων παρενεβαλον εν τη κοιλαδι ραφαιµ

14

και δαυιδ τοτε εν τη περιοχη και το υποστηµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ

15

και επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τις ποτιει µε υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη το δε συστηµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ

16

και διερρηξαν οι τρεις δυνατοι εν τη παρεµβολη των αλλοφυλων και υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ του εν τη πυλη και ελαβαν και παρεγενοντο προς δαυι
δ και ουκ ηθελησεν πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω κυριω

17

και ειπεν ιλεως µοι κυριε του ποιησαι τουτο ει αιµα των ανδρων των πορευθεντων εν ταις ψυχαις αυτων πιοµαι και ουκ ηθελησεν πιειν αυτο ταυτα εποιησαν οι τρεις δυνατοι

18

και αβεσσα αδελφος ιωαβ υιος σαρουιας αυτος αρχων εν τοις τρισιν και αυτος εξηγειρεν το δορυ αυτου επι τριακοσιους τραυµατιας και αυτω ονοµα εν τοις τρισιν

19

εκ των τριων εκεινων ενδοξος και εγενετο αυτοις εις αρχοντα και εως των τριων ουκ ηλθεν

20

και βαναιας υιος ιωδαε ανηρ αυτος πολλοστος εργοις απο καβεσεηλ και αυτος επαταξεν τους δυο υιους αριηλ του µωαβ και αυτος κατεβη και επαταξε τον λεοντα εν µεσω το
υ λακκου εν τη ηµερα της χιονος

21

αυτος επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον εν δε τη χειρι του αιγυπτιου δορυ ως ξυλον διαβαθρας και κατεβη προς αυτον εν ραβδω και ηρπασεν το δορυ εκ της χ
ειρος του αιγυπτιου και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου

22

ταυτα εποιησεν βαναιας υιος ιωδαε και αυτω ονοµα εν τοις τρισιν τοις δυνατοις

23

εκ των τριων ενδοξος και προς τους τρεις ουκ ηλθεν και εταξεν αυτον δαυιδ εις τας ακοας αυτου

24

και ταυτα τα ονοµατα των δυνατων δαυιδ βασιλεως ασαηλ αδελφος ιωαβ ουτος εν τοις τριακοντα ελεαναν υιος δουδι πατραδελφου αυτου εν βαιθλεεµ

25

σαµαι ο αρουδαιος ελικα ο αρωδαιος

26

ελλης ο φελωθι ιρας υιος εκκας ο θεκωιτης

27

αβιεζερ ο αναθωθιτης εκ των υιων του ασωθιτου

28

σελµων ο αωιτης µοορε ο νετωφαθιτης

29

ελα υιος βαανα ο νετωφαθιτης εθθι υιος ριβα εκ γαβαεθ υιος βενιαµιν

30

βαναιας ο φαραθωνιτης ουρι εκ ναχαλιγαιας

31

αβιηλ υιος του αραβωθιτου αζµωθ ο βαρσαµιτης

32

ελιασου ο σαλαβωνιτης υιοι ιασαν ιωναθαν

33

σαµµα ο αρωδιτης αχιαν υιος σαραδ ο αραουριτης

34

αλιφαλεθ υιος του ασβιτου υιος του µααχατι ελιαβ υιος αχιτοφελ του γελωνιτου

35

ασαραι ο καρµηλιος φαραι ο ερχι

36

ιγααλ υιος ναθαν απο δυναµεως υιος γαδδι

37

ελιε ο αµµανιτης γελωραι ο βηρωθαιος αιρων τα σκευη ιωαβ υιου σαρουιας

38

ιρας ο ιεθιραιος γαρηβ ο ιεθιραιος
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ουριας ο χετταιος παντες τριακοντα και επτα

1

και προσεθετο οργη κυριου εκκαηναι εν ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ εν αυτοις λεγων βαδιζε αριθµησον τον ισραηλ και τον ιουδα

2

και ειπεν ο βασιλευς προς ιωαβ αρχοντα της ισχυος τον µετ' αυτου διελθε δη πασας φυλας ισραηλ απο δαν και εως βηρσαβεε και επισκεψαι τον λαον και γνωσοµαι τον αριθµ
ον του λαου

3

και ειπεν ιωαβ προς τον βασιλεα και προσθειη κυριος ο θεος σου προς τον λαον ωσπερ αυτους και ωσπερ αυτους εκατονταπλασιονα και οφθαλµοι του κυριου µου του βασιλε
ως ορωντες και ο κυριος µου ο βασιλευς ινα τι βουλεται εν τω λογω τουτω

4

και υπερισχυσεν ο λογος του βασιλεως προς ιωαβ και εις τους αρχοντας της δυναµεως και εξηλθεν ιωαβ και οι αρχοντες της ισχυος ενωπιον του βασιλεως επισκεψασθαι τον
λαον ισραηλ

5

και διεβησαν τον ιορδανην και παρενεβαλον εν αροηρ εκ δεξιων της πολεως της εν µεσω της φαραγγος γαδ και ελιεζερ

6

και ηλθον εις την γαλααδ και εις γην θαβασων η εστιν αδασαι και παρεγενοντο εις δανιδαν και ουδαν και εκυκλωσαν εις σιδωνα

7

και ηλθαν εις µαψαρ τυρου και πασας τας πολεις του ευαιου και του χαναναιου και ηλθαν κατα νοτον ιουδα εις βηρσαβεε

8

και περιωδευσαν εν παση τη γη και παρεγενοντο απο τελους εννεα µηνων και εικοσι ηµερων εις ιερουσαληµ

9

και εδωκεν ιωαβ τον αριθµον της επισκεψεως του λαου προς τον βασιλεα και εγενετο ισραηλ οκτακοσιαι χιλιαδες ανδρων δυναµεως σπωµενων ροµφαιαν και ανηρ ιουδα πεν
τακοσιαι χιλιαδες ανδρων µαχητων

10

και επαταξεν καρδια δαυιδ αυτον µετα το αριθµησαι τον λαον και ειπεν δαυιδ προς κυριον ηµαρτον σφοδρα ο εποιησα νυν κυριε παραβιβασον δη την ανοµιαν του δουλου σο
υ οτι εµωρανθην σφοδρα

11

και ανεστη δαυιδ το πρωι και λογος κυριου εγενετο προς γαδ τον προφητην τον ορωντα δαυιδ λεγων

12

πορευθητι και λαλησον προς δαυιδ λεγων ταδε λεγει κυριος τρια εγω ειµι αιρω επι σε και εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι

13

και εισηλθεν γαδ προς δαυιδ και ανηγγειλεν αυτω και ειπεν αυτω εκλεξαι σεαυτω γενεσθαι ει ελθη σοι τρια ετη λιµος εν τη γη σου η τρεις µηνας φευγειν σε εµπροσθεν των ε
χθρων σου και εσονται διωκοντες σε η γενεσθαι τρεις ηµερας θανατον εν τη γη σου νυν ουν γνωθι και ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε ρηµα

14

και ειπεν δαυιδ προς γαδ στενα µοι παντοθεν σφοδρα εστιν εµπεσουµαι δη εν χειρι κυριου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα εις δε χειρας ανθρωπου ου µη εµπεσω και εξ
ελεξατο εαυτω δαυιδ τον θανατον

15

και ηµεραι θερισµου πυρων και εδωκεν κυριος εν ισραηλ θανατον απο πρωιθεν εως ωρας αριστου και ηρξατο η θραυσις εν τω λαω και απεθανεν εκ του λαου απο δαν και εω
ς βηρσαβεε εβδοµηκοντα χιλιαδες ανδρων

16

και εξετεινεν ο αγγελος του θεου την χειρα αυτου εις ιερουσαληµ του διαφθειραι αυτην και παρεκληθη κυριος επι τη κακια και ειπεν τω αγγελω τω διαφθειροντι εν τω λαω
πολυ νυν ανες την χειρα σου και ο αγγελος κυριου ην παρα τω αλω ορνα του ιεβουσαιου

17

και ειπεν δαυιδ προς κυριον εν τω ιδειν αυτον τον αγγελον τυπτοντα εν τω λαω και ειπεν ιδου εγω ειµι ηδικησα και εγω ειµι ο ποιµην εκακοποιησα και ουτοι τα προβατα τι ε
ποιησαν γενεσθω δη η χειρ σου εν εµοι και εν τω οικω του πατρος µου

18

και ηλθεν γαδ προς δαυιδ εν τη ηµερα εκεινη και ειπεν αυτω αναβηθι και στησον τω κυριω θυσιαστηριον εν τω αλωνι ορνα του ιεβουσαιου

19

και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον γαδ καθ' ον τροπον ενετειλατο αυτω κυριος

20

και διεκυψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τους παιδας αυτου παραπορευοµενους επανω αυτου και εξηλθεν ορνα και προσεκυνησεν τω βασιλει επι προσωπον αυτου επι την
γην

21

και ειπεν ορνα τι οτι ηλθεν ο κυριος µου ο βασιλευς προς τον δουλον αυτου και ειπεν δαυιδ κτησασθαι παρα σου τον αλωνα του οικοδοµησαι θυσιαστηριον τω κυριω και συσ
χεθη η θραυσις επανω του λαου

22

και ειπεν ορνα προς δαυιδ λαβετω και ανενεγκετω ο κυριος µου ο βασιλευς τω κυριω το αγαθον εν οφθαλµοις αυτου ιδου οι βοες εις ολοκαυτωµα και οι τροχοι και τα σκευη
των βοων εις ξυλα

23

τα παντα εδωκεν ορνα τω βασιλει και ειπεν ορνα προς τον βασιλεα κυριος ο θεος σου ευλογησαι σε
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και ειπεν ο βασιλευς προς ορνα ουχι οτι αλλα κτωµενος κτησοµαι παρα σου εν αλλαγµατι και ουκ ανοισω τω κυριω θεω µου ολοκαυτωµα δωρεαν και εκτησατο δαυιδ τον αλ
ωνα και τους βοας εν αργυριω σικλων πεντηκοντα

25

και ωκοδοµησεν εκει δαυιδ θυσιαστηριον κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωσεις και ειρηνικας και προσεθηκεν σαλωµων επι το θυσιαστηριον επ' εσχατω οτι µικρον ην εν πρω
τοις και επηκουσεν κυριος τη γη και συνεσχεθη η θραυσις επανωθεν ισραηλ .

1

και ο βασιλευς δαυιδ πρεσβυτερος προβεβηκως ηµεραις και περιεβαλλον αυτον ιµατιοις και ουκ εθερµαινετο

2

και ειπον οι παιδες αυτου ζητησατωσαν τω κυριω ηµων τω βασιλει παρθενον νεανιδα και παραστησεται τω βασιλει και εσται αυτον θαλπουσα και κοιµηθησεται µετ' αυτου
και θερµανθησεται ο κυριος ηµων ο βασιλευς

3

και εζητησαν νεανιδα καλην εκ παντος οριου ισραηλ και ευρον την αβισακ την σωµανιτιν και ηνεγκαν αυτην προς τον βασιλεα

4

και η νεανις καλη εως σφοδρα και ην θαλπουσα τον βασιλεα και ελειτουργει αυτω και ο βασιλευς ουκ εγνω αυτην

5

και αδωνιας υιος αγγιθ επηρετο λεγων εγω βασιλευσω και εποιησεν εαυτω αρµατα και ιππεις και πεντηκοντα ανδρας παρατρεχειν εµπροσθεν αυτου

6

και ουκ απεκωλυσεν αυτον ο πατηρ αυτου ουδεποτε λεγων δια τι συ εποιησας και γε αυτος ωραιος τη οψει σφοδρα και αυτον ετεκεν οπισω αβεσσαλωµ

7

και εγενοντο οι λογοι αυτου µετα ιωαβ του υιου σαρουιας και µετα αβιαθαρ του ιερεως και εβοηθουν οπισω αδωνιου

8

και σαδωκ ο ιερευς και βαναιας υιος ιωδαε και ναθαν ο προφητης και σεµει και ρηι και οι δυνατοι του δαυιδ ουκ ησαν οπισω αδωνιου

9

και εθυσιασεν αδωνιας προβατα και µοσχους και αρνας µετα λιθου του ζωελεθ ος ην εχοµενα της πηγης ρωγηλ και εκαλεσεν παντας τους αδελφους αυτου και παντας τους α
δρους ιουδα παιδας του βασιλεως

10

και τον ναθαν τον προφητην και βαναιαν και τους δυνατους και τον σαλωµων αδελφον αυτου ουκ εκαλεσεν

11

και ειπεν ναθαν προς βηρσαβεε µητερα σαλωµων λεγων ουκ ηκουσας οτι εβασιλευσεν αδωνιας υιος αγγιθ και ο κυριος ηµων δαυιδ ουκ εγνω

12

και νυν δευρο συµβουλευσω σοι δη συµβουλιαν και εξελου την ψυχην σου και την ψυχην του υιου σου σαλωµων

13

δευρο εισελθε προς τον βασιλεα δαυιδ και ερεις προς αυτον λεγουσα ουχι συ κυριε µου βασιλευ ωµοσας τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιος σου βασιλευσει µετ' εµε και
αυτος καθιειται επι του θρονου µου και τι οτι εβασιλευσεν αδωνιας

14

και ιδου ετι λαλουσης σου εκει µετα του βασιλεως και εγω εισελευσοµαι οπισω σου και πληρωσω τους λογους σου

15

και εισηλθεν βηρσαβεε προς τον βασιλεα εις το ταµιειον και ο βασιλευς πρεσβυτης σφοδρα και αβισακ η σωµανιτις ην λειτουργουσα τω βασιλει

16

και εκυψεν βηρσαβεε και προσεκυνησεν τω βασιλει και ειπεν ο βασιλευς τι εστιν σοι

17

η δε ειπεν κυριε µου βασιλευ συ ωµοσας εν κυριω τω θεω σου τη δουλη σου λεγων οτι σαλωµων ο υιος σου βασιλευσει µετ' εµε και αυτος καθησεται επι του θρονου µου

18

και νυν ιδου αδωνιας εβασιλευσεν και συ κυριε µου βασιλευ ουκ εγνως

19

και εθυσιασεν µοσχους και αρνας και προβατα εις πληθος και εκαλεσεν παντας τους υιους του βασιλεως και αβιαθαρ τον ιερεα και ιωαβ τον αρχοντα της δυναµεως και τον σ
αλωµων τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν

20

και συ κυριε µου βασιλευ οι οφθαλµοι παντος ισραηλ προς σε απαγγειλαι αυτοις τις καθησεται επι του θρονου του κυριου µου του βασιλεως µετ' αυτον

21

και εσται ως αν κοιµηθη ο κυριος µου ο βασιλευς µετα των πατερων αυτου και εσοµαι εγω και ο υιος µου σαλωµων αµαρτωλοι

22

και ιδου ετι αυτης λαλουσης µετα του βασιλεως και ναθαν ο προφητης ηλθεν

23

και ανηγγελη τω βασιλει ιδου ναθαν ο προφητης και εισηλθεν κατα προσωπον του βασιλεως και προσεκυνησεν τω βασιλει κατα προσωπον αυτου επι την γην

24

και ειπεν ναθαν κυριε µου βασιλευ συ ειπας αδωνιας βασιλευσει οπισω µου και αυτος καθησεται επι του θρονου µου

25

οτι κατεβη σηµερον και εθυσιασεν µοσχους και αρνας και προβατα εις πληθος και εκαλεσεν παντας τους υιους του βασιλεως και τους αρχοντας της δυναµεως και αβιαθαρ τ
ον ιερεα και ιδου εισιν εσθιοντες και πινοντες ενωπιον αυτου και ειπαν ζητω ο βασιλευς αδωνιας

26

και εµε αυτον τον δουλον σου και σαδωκ τον ιερεα και βαναιαν υιον ιωδαε και σαλωµων τον δουλον σου ουκ εκαλεσεν

27

ει δια του κυριου µου του βασιλεως γεγονεν το ρηµα τουτο και ουκ εγνωρισας τω δουλω σου τις καθησεται επι τον θρονον του κυριου µου του βασιλεως µετ' αυτον
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και απεκριθη δαυιδ και ειπεν καλεσατε µοι την βηρσαβεε και εισηλθεν ενωπιον του βασιλεως και εστη ενωπιον αυτου

29

και ωµοσεν ο βασιλευς και ειπεν ζη κυριος ος ελυτρωσατο την ψυχην µου εκ πασης θλιψεως

30

οτι καθως ωµοσα σοι εν κυριω τω θεω ισραηλ λεγων οτι σαλωµων ο υιος σου βασιλευσει µετ' εµε και αυτος καθησεται επι του θρονου µου αντ' εµου οτι ουτως ποιησω τη η
µερα ταυτη

31

και εκυψεν βηρσαβεε επι προσωπον επι την γην και προσεκυνησεν τω βασιλει και ειπεν ζητω ο κυριος µου ο βασιλευς δαυιδ εις τον αιωνα

32

και ειπεν ο βασιλευς δαυιδ καλεσατε µοι σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαναιαν υιον ιωδαε και εισηλθον ενωπιον του βασιλεως

33

και ειπεν ο βασιλευς αυτοις λαβετε τους δουλους του κυριου υµων µεθ' υµων και επιβιβασατε τον υιον µου σαλωµων επι την ηµιονον την εµην και καταγαγετε αυτον εις τον
γιων

34

και χρισατω αυτον εκει σαδωκ ο ιερευς και ναθαν ο προφητης εις βασιλεα επι ισραηλ και σαλπισατε κερατινη και ερειτε ζητω ο βασιλευς σαλωµων

35

και καθησεται επι του θρονου µου και αυτος βασιλευσει αντ' εµου και εγω ενετειλαµην του ειναι εις ηγουµενον επι ισραηλ και ιουδα

36

και απεκριθη βαναιας υιος ιωδαε τω βασιλει και ειπεν γενοιτο ουτως πιστωσαι κυριος ο θεος του κυριου µου του βασιλεως

37

καθως ην κυριος µετα του κυριου µου του βασιλεως ουτως ειη µετα σαλωµων και µεγαλυναι τον θρονον αυτου υπερ τον θρονον του κυριου µου του βασιλεως δαυιδ

38

και κατεβη σαδωκ ο ιερευς και ναθαν ο προφητης και βαναιας υιος ιωδαε και ο χερεθθι και ο φελεθθι και επεκαθισαν τον σαλωµων επι την ηµιονον του βασιλεως δαυιδ και
απηγαγον αυτον εις τον γιων

39

και ελαβεν σαδωκ ο ιερευς το κερας του ελαιου εκ της σκηνης και εχρισεν τον σαλωµων και εσαλπισεν τη κερατινη και ειπεν πας ο λαος ζητω ο βασιλευς σαλωµων

40

και ανεβη πας ο λαος οπισω αυτου και εχορευον εν χοροις και ευφραινοµενοι ευφροσυνην µεγαλην και ερραγη η γη εν τη φωνη αυτων

41

και ηκουσεν αδωνιας και παντες οι κλητοι αυτου και αυτοι συνετελεσαν φαγειν και ηκουσεν ιωαβ την φωνην της κερατινης και ειπεν τις η φωνη της πολεως ηχουσης

42

ετι αυτου λαλουντος και ιδου ιωναθαν υιος αβιαθαρ του ιερεως ηλθεν και ειπεν αδωνιας εισελθε οτι ανηρ δυναµεως ει συ και αγαθα ευαγγελισαι

43

και απεκριθη ιωναθαν και ειπεν και µαλα ο κυριος ηµων ο βασιλευς δαυιδ εβασιλευσεν τον σαλωµων

44

και απεστειλεν ο βασιλευς µετ' αυτου τον σαδωκ τον ιερεα και ναθαν τον προφητην και βαναιαν υιον ιωδαε και τον χερεθθι και τον φελεθθι και επεκαθισαν αυτον επι την ηµ
ιονον του βασιλεως

45

και εχρισαν αυτον σαδωκ ο ιερευς και ναθαν ο προφητης εις βασιλεα εν τω γιων και ανεβησαν εκειθεν ευφραινοµενοι και ηχησεν η πολις αυτη η φωνη ην ηκουσατε

46

και εκαθισεν σαλωµων επι θρονον της βασιλειας

47

και εισηλθον οι δουλοι του βασιλεως ευλογησαι τον κυριον ηµων τον βασιλεα δαυιδ λεγοντες αγαθυναι ο θεος το ονοµα σαλωµων του υιου σου υπερ το ονοµα σου και µεγαλυ
ναι τον θρονον αυτου υπερ τον θρονον σου και προσεκυνησεν ο βασιλευς επι την κοιτην αυτου

48

και γε ουτως ειπεν ο βασιλευς ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ ος εδωκεν σηµερον εκ του σπερµατος µου καθηµενον επι του θρονου µου και οι οφθαλµοι µου βλεπουσιν

49

και εξεστησαν και εξανεστησαν παντες οι κλητοι του αδωνιου και απηλθον ανηρ εις την οδον αυτου

50

και αδωνιας εφοβηθη απο προσωπου σαλωµων και ανεστη και απηλθεν και επελαβετο των κερατων του θυσιαστηριου

51

και ανηγγελη τω σαλωµων λεγοντες ιδου αδωνιας εφοβηθη τον βασιλεα σαλωµων και κατεχει των κερατων του θυσιαστηριου λεγων οµοσατω µοι σηµερον ο βασιλευς σαλω
µων ει ου θανατωσει τον δουλον αυτου εν ροµφαια

52

και ειπεν σαλωµων εαν γενηται εις υιον δυναµεως ει πεσειται των τριχων αυτου επι την γην και εαν κακια ευρεθη εν αυτω θανατωθησεται

53

και απεστειλεν ο βασιλευς σαλωµων και κατηνεγκεν αυτον απανωθεν του θυσιαστηριου και εισηλθεν και προσεκυνησεν τω βασιλει σαλωµων και ειπεν αυτω σαλωµων δευρ
ο εις τον οικον σου

1

και ηγγισαν αι ηµεραι δαυιδ αποθανειν αυτον και ενετειλατο τω σαλωµων υιω αυτου λεγων

2

εγω ειµι πορευοµαι εν οδω πασης της γης και ισχυσεις και εση εις ανδρα
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3

και φυλαξεις την φυλακην κυριου του θεου σου του πορευεσθαι εν ταις οδοις αυτου φυλασσειν τας εντολας αυτου και τα δικαιωµατα και τα κριµατα τα γεγραµµενα εν νοµω
µωυσεως ινα συνιης α ποιησεις κατα παντα οσα αν εντειλωµαι σοι

4

ινα στηση κυριος τον λογον αυτου ον ελαλησεν λεγων εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων πορευεσθαι ενωπιον εµου εν αληθεια εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη
αυτων λεγων ουκ εξολεθρευθησεται σοι ανηρ επανωθεν θρονου ισραηλ

5

και γε συ εγνως οσα εποιησεν µοι ιωαβ υιος σαρουιας οσα εποιησεν τοις δυσιν αρχουσιν των δυναµεων ισραηλ τω αβεννηρ υιω νηρ και τω αµεσσαι υιω ιεθερ και απεκτεινεν
αυτους και εταξεν τα αιµατα πολεµου εν ειρηνη και εδωκεν αιµα αθωον εν τη ζωνη αυτου τη εν τη οσφυι αυτου και εν τω υποδηµατι αυτου τω εν τω ποδι αυτου

6

και ποιησεις κατα την σοφιαν σου και ου καταξεις την πολιαν αυτου εν ειρηνη εις αδου

7

και τοις υιοις βερζελλι του γαλααδιτου ποιησεις ελεος και εσονται εν τοις εσθιουσιν την τραπεζαν σου οτι ουτως ηγγισαν µοι εν τω µε αποδιδρασκειν απο προσωπου αβεσσαλ
ωµ του αδελφου σου

8

και ιδου µετα σου σεµει υιος γηρα υιος του ιεµενι εκ βαουριµ και αυτος κατηρασατο µε καταραν οδυνηραν τη ηµερα η επορευοµην εις παρεµβολας και αυτος κατεβη εις απα
ντην µου εις τον ιορδανην και ωµοσα αυτω εν κυριω λεγων ει θανατωσω σε εν ροµφαια

9

και ου µη αθωωσης αυτον οτι ανηρ σοφος ει συ και γνωση α ποιησεις αυτω και καταξεις την πολιαν αυτου εν αιµατι εις αδου

10

και εκοιµηθη δαυιδ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ

11

και αι ηµεραι ας εβασιλευσεν δαυιδ επι τον ισραηλ τεσσαρακοντα ετη εν χεβρων εβασιλευσεν ετη επτα και εν ιερουσαληµ τριακοντα τρια ετη

12

και σαλωµων εκαθισεν επι του θρονου δαυιδ του πατρος αυτου υιος ετων δωδεκα και ητοιµασθη η βασιλεια αυτου σφοδρα

13

και εισηλθεν αδωνιας υιος αγγιθ προς βηρσαβεε µητερα σαλωµων και προσεκυνησεν αυτη η δε ειπεν ειρηνη η εισοδος σου και ειπεν ειρηνη

14

λογος µοι προς σε και ειπεν αυτω λαλησον

15

και ειπεν αυτη συ οιδας οτι εµοι ην η βασιλεια και επ' εµε εθετο πας ισραηλ το προσωπον αυτου εις βασιλεα και εστραφη η βασιλεια και εγενηθη τω αδελφω µου οτι παρα κ
υριου εγενετο αυτω

16

και νυν αιτησιν µιαν εγω αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψης το προσωπον σου και ειπεν αυτω βηρσαβεε λαλει

17

και ειπεν αυτη ειπον δη προς σαλωµων τον βασιλεα οτι ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου απο σου και δωσει µοι την αβισακ την σωµανιτιν εις γυναικα

18

και ειπεν βηρσαβεε καλως εγω λαλησω περι σου τω βασιλει

19

και εισηλθεν βηρσαβεε προς τον βασιλεα σαλωµων λαλησαι αυτω περι αδωνιου και εξανεστη ο βασιλευς εις απαντην αυτη και κατεφιλησεν αυτην και εκαθισεν επι του θρον
ου αυτου και ετεθη θρονος τη µητρι του βασιλεως και εκαθισεν εκ δεξιων αυτου

20

και ειπεν αυτω αιτησιν µιαν µικραν εγω αιτουµαι παρα σου µη αποστρεψης το προσωπον σου και ειπεν αυτη ο βασιλευς αιτησαι µητερ εµη οτι ουκ αποστρεψω σε

21

και ειπεν δοθητω δε αβισακ η σωµανιτις τω αδωνια τω αδελφω σου εις γυναικα

22

και απεκριθη σαλωµων ο βασιλευς και ειπεν τη µητρι αυτου και ινα τι συ ητησαι την αβισακ τω αδωνια και αιτησαι αυτω την βασιλειαν οτι ουτος αδελφος µου ο µεγας υπε
ρ εµε και αυτω αβιαθαρ ο ιερευς και αυτω ιωαβ ο υιος σαρουιας ο αρχιστρατηγος εταιρος

23

και ωµοσεν ο βασιλευς σαλωµων κατα του κυριου λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη οτι κατα της ψυχης αυτου ελαλησεν αδωνιας τον λογον τουτον

24

και νυν ζη κυριος ος ητοιµασεν µε και εθετο µε επι τον θρονον δαυιδ του πατρος µου και αυτος εποιησεν µοι οικον καθως ελαλησεν κυριος οτι σηµερον θανατωθησεται αδων
ιας

25

και εξαπεστειλεν σαλωµων ο βασιλευς εν χειρι βαναιου υιου ιωδαε και ανειλεν αυτον και απεθανεν αδωνιας εν τη ηµερα εκεινη

26

και τω αβιαθαρ τω ιερει ειπεν ο βασιλευς αποτρεχε συ εις αναθωθ εις αγρον σου οτι ανηρ θανατου ει συ εν τη ηµερα ταυτη και ου θανατωσω σε οτι ηρας την κιβωτον της δι
αθηκης κυριου ενωπιον του πατρος µου και οτι εκακουχηθης εν απασιν οις εκακουχηθη ο πατηρ µου

27

και εξεβαλεν σαλωµων τον αβιαθαρ του µη ειναι ιερεα του κυριου πληρωθηναι το ρηµα κυριου ο ελαλησεν επι τον οικον ηλι εν σηλωµ

28

και η ακοη ηλθεν εως ιωαβ του υιου σαρουιας οτι ιωαβ ην κεκλικως οπισω αδωνιου και οπισω σαλωµων ουκ εκλινεν και εφυγεν ιωαβ εις το σκηνωµα του κυριου και κατεσ
χεν των κερατων του θυσιαστηριου
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29

και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντες οτι εφυγεν ιωαβ εις την σκηνην του κυριου και ιδου κατεχει των κερατων του θυσιαστηριου και απεστειλεν σαλωµων προς ιωαβ λεγων
τι γεγονεν σοι οτι πεφευγας εις το θυσιαστηριον και ειπεν ιωαβ οτι εφοβηθην απο προσωπου σου και εφυγον προς κυριον και απεστειλεν σαλωµων ο βασιλευς τον βαναιου υιο
ν ιωδαε λεγων πορευου και ανελε αυτον και θαψον αυτον

30

και ηλθεν βαναιου υιος ιωδαε προς ιωαβ εις την σκηνην του κυριου και ειπεν αυτω ταδε λεγει ο βασιλευς εξελθε και ειπεν ιωαβ ουκ εκπορευοµαι οτι ωδε αποθανουµαι και α
πεστρεψεν βαναιας υιος ιωδαε και ειπεν τω βασιλει λεγων ταδε λελαληκεν ιωαβ και ταδε αποκεκριται µοι

31

και ειπεν αυτω ο βασιλευς πορευου και ποιησον αυτω καθως ειρηκεν και ανελε αυτον και θαψεις αυτον και εξαρεις σηµερον το αιµα ο δωρεαν εξεχεεν ιωαβ απ' εµου και απο
του οικου του πατρος µου

32

και απεστρεψεν κυριος το αιµα της αδικιας αυτου εις κεφαλην αυτου ως απηντησεν τοις δυσιν ανθρωποις τοις δικαιοις και αγαθοις υπερ αυτον και απεκτεινεν αυτους εν ροµ
φαια και ο πατηρ µου δαυιδ ουκ εγνω το αιµα αυτων τον αβεννηρ υιον νηρ αρχιστρατηγον ισραηλ και τον αµεσσα υιον ιεθερ αρχιστρατηγον ιουδα

33

και επεστραφη τα αιµατα αυτων εις κεφαλην αυτου και εις κεφαλην του σπερµατος αυτου εις τον αιωνα και τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου και τω οικω αυτου και τω θρο
νω αυτου γενοιτο ειρηνη εως αιωνος παρα κυριου

34

και απηντησεν βαναιου υιος ιωδαε τω ιωαβ και εθανατωσεν αυτον και εθαψεν αυτον εν τω οικω αυτου εν τη ερηµω

35

και εδωκεν ο βασιλευς τον βαναιου υιον ιωδαε αντ' αυτου επι την στρατηγιαν και η βασιλεια κατωρθουτο εν ιερουσαληµ και τον σαδωκ τον ιερεα εδωκεν ο βασιλευς εις ιερε
α πρωτον αντι αβιαθαρ [35α] και εδωκεν κυριος φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην σφοδρα και πλατος καρδιας ως η αµµος η παρα την θαλασσαν [35β] και επληθυν
θη η φρονησις σαλωµων σφοδρα υπερ την φρονησιν παντων αρχαιων υιων και υπερ παντας φρονιµους αιγυπτου [35χ] και ελαβεν την θυγατερα φαραω και εισηγαγεν αυτην
εις την πολιν δαυιδ εως συντελεσαι αυτον τον οικον αυτου και τον οικον κυριου εν πρωτοις και το τειχος ιερουσαληµ κυκλοθεν εν επτα ετεσιν εποιησεν και συνετελεσεν [35δ
] και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδες αιροντες αρσιν και ογδοηκοντα χιλιαδες λατοµων εν τω ορει [35ε] και εποιησεν σαλωµων την θαλασσαν και τα υποστηριγµατα
και τους λουτηρας τους µεγαλους και τους στυλους και την κρηνην της αυλης και την θαλασσαν την χαλκην [35φ] και ωκοδοµησεν την ακραν και τας επαλξεις αυτης και δι
εκοψεν την πολιν δαυιδ ουτως θυγατηρ φαραω ανεβαινεν εκ της πολεως δαυιδ εις τον οικον αυτης ον ωκοδοµησεν αυτη τοτε ωκοδοµησεν την ακραν [35γ] και σαλωµων ανε
φερεν τρεις εν τω ενιαυτω ολοκαυτωσεις και ειρηνικας επι το θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν τω κυριω και εθυµια ενωπιον κυριου και συνετελεσεν τον οικον [35η] και ουτοι οι
αρχοντες οι καθεσταµενοι επι τα εργα του σαλωµων τρεις χιλιαδες και εξακοσιοι επισταται του λαου των ποιουντων τα εργα [35ι] και ωκοδοµησεν την ασσουρ και την µαγδ
ω και την γαζερ και την βαιθωρων την επανω και τα βααλαθ [35κ] πλην µετα το οικοδοµησαι αυτον τον οικον του κυριου και το τειχος ιερουσαληµ κυκλω µετα ταυτα ωκοδ
οµησεν τας πολεις ταυτας [35λ] και εν τω ετι δαυιδ ζην ενετειλατο τω σαλωµων λεγων ιδου µετα σου σεµει υιος γηρα υιος σπερµατος του ιεµινι εκ χεβρων [35µ] ουτος κατηρ
ασατο µε καταραν οδυνηραν εν η ηµερα επορευοµην εις παρεµβολας [35ν] και αυτος κατεβαινεν εις απαντην µοι επι τον ιορδανην και ωµοσα αυτω κατα του κυριου λεγων ει
θανατωθησεται εν ροµφαια [35ο] και νυν µη αθωωσης αυτον οτι ανηρ φρονιµος συ και γνωση α ποιησεις αυτω και καταξεις την πολιαν αυτου εν αιµατι εις αδου

36

και εκαλεσεν ο βασιλευς τον σεµει και ειπεν αυτω οικοδοµησον σεαυτω οικον εν ιερουσαληµ και καθου εκει και ουκ εξελευση εκειθεν ουδαµου

37

και εσται εν τη ηµερα της εξοδου σου και διαβηση τον χειµαρρουν κεδρων γινωσκων γνωση οτι θανατω αποθανη το αιµα σου εσται επι την κεφαλην σου και ωρκισεν αυτον
ο βασιλευς εν τη ηµερα εκεινη

38

και ειπεν σεµει προς τον βασιλεα αγαθον το ρηµα ο ελαλησας κυριε µου βασιλευ ουτω ποιησει ο δουλος σου και εκαθισεν σεµει εν ιερουσαληµ τρια ετη

39

και εγενηθη µετα τρια ετη και απεδρασαν δυο δουλοι του σεµει προς αγχους υιον µααχα βασιλεα γεθ και απηγγελη τω σεµει λεγοντες ιδου οι δουλοι σου εν γεθ

40

και ανεστη σεµει και επεσαξε την ονον αυτου και επορευθη εις γεθ προς αγχους του εκζητησαι τους δουλους αυτου και επορευθη σεµει και ηγαγεν τους δουλους αυτου εκ γεθ

41

και απηγγελη τω σαλωµων λεγοντες οτι επορευθη σεµει εξ ιερουσαληµ εις γεθ και απεστρεψεν τους δουλους αυτου

42

και απεστειλεν ο βασιλευς και εκαλεσεν τον σεµει και ειπεν προς αυτον ουχι ωρκισα σε κατα του κυριου και επεµαρτυραµην σοι λεγων εν η αν ηµερα εξελθης εξ ιερουσαληµ
και πορευθης εις δεξια η εις αριστερα γινωσκων γνωση οτι θανατω αποθανη

43

και τι οτι ουκ εφυλαξας τον ορκον κυριου και την εντολην ην ενετειλαµην κατα σου

44

και ειπεν ο βασιλευς προς σεµει συ οιδας πασαν την κακιαν σου ην εγνω η καρδια σου α εποιησας τω δαυιδ τω πατρι µου και ανταπεδωκεν κυριος την κακιαν σου εις κεφαλ
ην σου

45

και ο βασιλευς σαλωµων ηυλογηµενος και ο θρονος δαυιδ εσται ετοιµος ενωπιον κυριου εις τον αιωνα
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46

και ενετειλατο ο βασιλευς σαλωµων τω βαναια υιω ιωδαε και εξηλθεν και ανειλεν αυτον και απεθανεν [46α] και ην ο βασιλευς σαλωµων φρονιµος σφοδρα και σοφος και ιου
δα και ισραηλ πολλοι σφοδρα ως η αµµος η επι της θαλασσης εις πληθος εσθιοντες και πινοντες και χαιροντες [46β] και σαλωµων ην αρχων εν πασαις ταις βασιλειαις και ησ
αν προσφεροντες δωρα και εδουλευον τω σαλωµων πασας τας ηµερας της ζωης αυτου [46χ] και σαλωµων ηρξατο διανοιγειν τα δυναστευµατα του λιβανου [46δ] και αυτος ω
κοδοµησεν την θερµαι εν τη ερηµω [46ε] και τουτο το αριστον τω σαλωµων τριακοντα κοροι σεµιδαλεως και εξηκοντα κοροι αλευρου κεκοπανισµενου δεκα µοσχοι εκλεκτοι
και εικοσι βοες νοµαδες και εκατον προβατα εκτος ελαφων και δορκαδων και ορνιθων εκλεκτων νοµαδων [46φ] οτι ην αρχων εν παντι περαν του ποταµου απο ραφι εως γαζ
ης εν πασιν τοις βασιλευσιν περαν του ποταµου [46γ] και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων αυτου κυκλοθεν και κατωκει ιουδα και ισραηλ πεποιθοτες εκαστος υπο την α
µπελον αυτου και υπο την συκην αυτου εσθιοντες και πινοντες απο δαν και εως βηρσαβεε πασας τας ηµερας σαλωµων [46η] και ουτοι οι αρχοντες του σαλωµων αζαριον υιος
σαδωκ του ιερεως και ορνιου υιος ναθαν αρχων των εφεστηκοτων και εδραµ επι τον οικον αυτου και σουβα γραµµατευς και βασα υιος αχιθαλαµ αναµιµνησκων και αβι υιος
ιωαβ αρχιστρατηγος και αχιρε υιος εδραι επι τας αρσεις και βαναια υιος ιωδαε επι της αυλαρχιας και επι του πλινθειου και ζαχουρ υιος ναθαν ο συµβουλος [46ι] και ησαν τ
ω σαλωµων τεσσαρακοντα χιλιαδες τοκαδες ιπποι εις αρµατα και δωδεκα χιλιαδες ιππεων [46κ] και ην αρχων εν πασιν τοις βασιλευσιν απο του ποταµου και εως γης αλλοφυ
λων και εως οριων αιγυπτου [46λ] σαλωµων υιος δαυιδ εβασιλευσεν επι ισραηλ και ιουδα εν ιερουσαληµ

1
2

πλην ο λαος ησαν θυµιωντες επι τοις υψηλοις οτι ουκ ωκοδοµηθη οικος τω ονοµατι κυριου εως νυν

3

και ηγαπησεν σαλωµων τον κυριον πορευεσθαι εν τοις προσταγµασιν δαυιδ του πατρος αυτου πλην εν τοις υψηλοις εθυεν και εθυµια

4

και ανεστη και επορευθη εις γαβαων θυσαι εκει οτι αυτη υψηλοτατη και µεγαλη χιλιαν ολοκαυτωσιν ανηνεγκεν σαλωµων επι το θυσιαστηριον εν γαβαων

5

και ωφθη κυριος τω σαλωµων εν υπνω την νυκτα και ειπεν κυριος προς σαλωµων αιτησαι τι αιτηµα σαυτω

6

και ειπεν σαλωµων συ εποιησας µετα του δουλου σου δαυιδ του πατρος µου ελεος µεγα καθως διηλθεν ενωπιον σου εν αληθεια και εν δικαιοσυνη και εν ευθυτητι καρδιας µε
τα σου και εφυλαξας αυτω το ελεος το µεγα τουτο δουναι τον υιον αυτου επι του θρονου αυτου ως η ηµερα αυτη

7

και νυν κυριε ο θεος µου συ εδωκας τον δουλον σου αντι δαυιδ του πατρος µου και εγω ειµι παιδαριον µικρον και ουκ οιδα την εξοδον µου και την εισοδον µου

8

ο δε δουλος σου εν µεσω του λαου σου ον εξελεξω λαον πολυν ος ουκ αριθµηθησεται

9

και δωσεις τω δουλω σου καρδιαν ακουειν και διακρινειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη του συνιειν ανα µεσον αγαθου και κακου οτι τις δυνησεται κρινειν τον λαον σου τον βα
ρυν τουτον

10

και ηρεσεν ενωπιον κυριου οτι ητησατο σαλωµων το ρηµα τουτο

11

και ειπεν κυριος προς αυτον ανθ' ων ητησω παρ' εµου το ρηµα τουτο και ουκ ητησω σαυτω ηµερας πολλας και ουκ ητησω πλουτον ουδε ητησω ψυχας εχθρων σου αλλ' ητη
σω σαυτω συνεσιν του εισακουειν κριµα

12

ιδου πεποιηκα κατα το ρηµα σου ιδου δεδωκα σοι καρδιαν φρονιµην και σοφην ως συ ου γεγονεν εµπροσθεν σου και µετα σε ουκ αναστησεται οµοιος σοι

13

και α ουκ ητησω δεδωκα σοι και πλουτον και δοξαν ως ου γεγονεν ανηρ οµοιος σοι εν βασιλευσιν

14

και εαν πορευθης εν τη οδω µου φυλασσειν τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου ως επορευθη δαυιδ ο πατηρ σου και πληθυνω τας ηµερας σου

15

και εξυπνισθη σαλωµων και ιδου ενυπνιον και ανεστη και παραγινεται εις ιερουσαληµ και εστη κατα προσωπον του θυσιαστηριου του κατα προσωπον κιβωτου διαθηκης κυ
ριου εν σιων και ανηγαγεν ολοκαυτωσεις και εποιησεν ειρηνικας και εποιησεν ποτον µεγαν εαυτω και πασιν τοις παισιν αυτου

16

τοτε ωφθησαν δυο γυναικες πορναι τω βασιλει και εστησαν ενωπιον αυτου

17

και ειπεν η γυνη η µια εν εµοι κυριε εγω και η γυνη αυτη οικουµεν εν οικω ενι και ετεκοµεν εν τω οικω

18

και εγενηθη εν τη ηµερα τη τριτη τεκουσης µου και ετεκεν και η γυνη αυτη και ηµεις κατα το αυτο και ουκ εστιν ουθεις µεθ' ηµων παρεξ αµφοτερων ηµων εν τω οικω

19

και απεθανεν ο υιος της γυναικος ταυτης την νυκτα ως επεκοιµηθη επ' αυτον

20

και ανεστη µεσης της νυκτος και ελαβεν τον υιον µου εκ των αγκαλων µου και εκοιµισεν αυτον εν τω κολπω αυτης και τον υιον αυτης τον τεθνηκοτα εκοιµισεν εν τω κολπω
µου

21

και ανεστην το πρωι θηλασαι τον υιον µου και εκεινος ην τεθνηκως και ιδου κατενοησα αυτον πρωι και ιδου ουκ ην ο υιος µου ον ετεκον

22

και ειπεν η γυνη η ετερα ουχι αλλα ο υιος µου ο ζων ο δε υιος σου ο τεθνηκως και ελαλησαν ενωπιον του βασιλεως
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23

και ειπεν ο βασιλευς αυταις συ λεγεις ουτος ο υιος µου ο ζων και ο υιος ταυτης ο τεθνηκως και συ λεγεις ουχι αλλα ο υιος µου ο ζων και ο υιος σου ο τεθνηκως

24

και ειπεν ο βασιλευς λαβετε µοι µαχαιραν και προσηνεγκαν την µαχαιραν ενωπιον του βασιλεως

25

και ειπεν ο βασιλευς διελετε το παιδιον το θηλαζον το ζων εις δυο και δοτε το ηµισυ αυτου ταυτη και το ηµισυ αυτου ταυτη

26

και απεκριθη η γυνη ης ην ο υιος ο ζων και ειπεν προς τον βασιλεα οτι εταραχθη η µητρα αυτης επι τω υιω αυτης και ειπεν εν εµοι κυριε δοτε αυτη το παιδιον και θανατω µ
η θανατωσητε αυτον και αυτη ειπεν µητε εµοι µητε αυτη εστω διελετε

27

και απεκριθη ο βασιλευς και ειπεν δοτε το παιδιον τη ειπουση δοτε αυτη αυτο και θανατω µη θανατωσητε αυτον αυτη η µητηρ αυτου

28

και ηκουσαν πας ισραηλ το κριµα τουτο ο εκρινεν ο βασιλευς και εφοβηθησαν απο προσωπου του βασιλεως οτι ειδον οτι φρονησις θεου εν αυτω του ποιειν δικαιωµα

1

και ην ο βασιλευς σαλωµων βασιλευων επι ισραηλ

2

και ουτοι οι αρχοντες οι ησαν αυτου αζαριου υιος σαδωκ

3

και ελιαρεφ και αχια υιος σαβα γραµµατεις και ιωσαφατ υιος αχιλιδ υποµιµνησκων

4

και σαδουχ και αβιαθαρ ιερεις

5

και ορνια υιος ναθαν επι των καθεσταµενων και ζαβουθ υιος ναθαν εταιρος του βασιλεως

6

και αχιηλ οικονοµος και ελιαβ υιος σαφ επι της πατριας και αδωνιραµ υιος εφρα επι των φορων

7

και τω σαλωµων δωδεκα καθεσταµενοι επι παντα ισραηλ χορηγειν τω βασιλει και τω οικω αυτου µηνα εν τω ενιαυτω εγινετο επι τον ενα χορηγειν

8

και ταυτα τα ονοµατα αυτων βενωρ εν ορει εφραιµ εις

9

υιος ρηχαβ εν µαχεµας και βηθαλαµιν και βαιθσαµυς και αιλων εως βαιθαναν εις

10

υιος εσωθ βηρβηθνεµα λουσαµηνχα και ρησφαρα

11

χιναναδαβ και αναφαθι ανηρ ταβληθ θυγατηρ σαλωµων ην αυτω εις γυναικα εις

12

βακχα υιος αχιλιδ θααναχ και µεκεδω και πας ο οικος σαν ο παρα σεσαθαν υποκατω του εσραε και εκ βαισαφουδ εβελµαωλα εως µαεβερ λουκαµ εις

13

υιος γαβερ εν ρεµαθ γαλααδ τουτω σχοινισµα ερεγαβα η εν τη βασαν εξηκοντα πολεις µεγαλαι τειχηρεις και µοχλοι χαλκοι εις

14

αχιναδαβ υιος αχελ µααναιν εις

15

αχιµαας εν νεφθαλι και ουτος ελαβεν την βασεµµαθ θυγατερα σαλωµων εις γυναικα εις

16

βαανα υιος χουσι εν τη µααλαθ εις

17

σαµαα υιος ηλα εν τω βενιαµιν

18

γαβερ υιος αδαι εν τη γη γαδ γη σηων βασιλεως του εσεβων και ωγ βασιλεως του βασαν και νασιφ εις εν γη ιουδα

19

ιωσαφατ υιος φουασουδ εν ισσαχαρ

1

και εχορηγουν οι καθεσταµενοι ουτως τω βασιλει σαλωµων και παντα τα διαγγελµατα επι την τραπεζαν του βασιλεως εκαστος µηνα αυτου ου παραλλασσουσιν λογον και τα
ς κριθας και το αχυρον τοις ιπποις και τοις αρµασιν ηρον εις τον τοπον ου αν η ο βασιλευς εκαστος κατα την συνταξιν αυτου

2

και ταυτα τα δεοντα τω σαλωµων εν ηµερα µια τριακοντα κοροι σεµιδαλεως και εξηκοντα κοροι αλευρου κεκοπανισµενου

3

και δεκα µοσχοι εκλεκτοι και εικοσι βοες νοµαδες και εκατον προβατα εκτος ελαφων και δορκαδων και ορνιθων εκλεκτων σιτευτα

4

οτι ην αρχων περαν του ποταµου και ην αυτω ειρηνη εκ παντων των µερων κυκλοθεν

9

και εδωκεν κυριος φρονησιν τω σαλωµων και σοφιαν πολλην σφοδρα και χυµα καρδιας ως η αµµος η παρα την θαλασσαν

10

και επληθυνθη σαλωµων σφοδρα υπερ την φρονησιν παντων αρχαιων ανθρωπων και υπερ παντας φρονιµους αιγυπτου

11

και εσοφισατο υπερ παντας τους ανθρωπους και εσοφισατο υπερ γαιθαν τον εζραιτην και τον αιµαν και τον χαλκαλ και δαρδα υιους µαλ
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12

και ελαλησεν σαλωµων τρισχιλιας παραβολας και ησαν ωδαι αυτου πεντακισχιλιαι

13

και ελαλησεν περι των ξυλων απο της κεδρου της εν τω λιβανω και εως της υσσωπου της εκπορευοµενης δια του τοιχου και ελαλησεν περι των κτηνων και περι των πετεινω
ν και περι των ερπετων και περι των ιχθυων

14

και παρεγινοντο παντες οι λαοι ακουσαι της σοφιας σαλωµων και ελαµβανεν δωρα παρα παντων των βασιλεων της γης οσοι ηκουον της σοφιας αυτου [14α] και ελαβεν σαλω
µων την θυγατερα φαραω εαυτω εις γυναικα και εισηγαγεν αυτην εις την πολιν δαυιδ εως συντελεσαι αυτον τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου και το τειχος ιερουσαληµ
[14β] τοτε ανεβη φαραω βασιλευς αιγυπτου και προκατελαβετο την γαζερ και ενεπυρισεν αυτην και τον χανανιτην τον κατοικουντα εν µεργαβ και εδωκεν αυτας φαραω απο
στολας θυγατρι αυτου γυναικι σαλωµων και σαλωµων ωκοδοµησεν την γαζερ

15

και απεστειλεν χιραµ βασιλευς τυρου τους παιδας αυτου χρισαι τον σαλωµων αντι δαυιδ του πατρος αυτου οτι αγαπων ην χιραµ τον δαυιδ πασας τας ηµερας

16

και απεστειλεν σαλωµων προς χιραµ λεγων

17

συ οιδας δαυιδ τον πατερα µου οτι ουκ εδυνατο οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου απο προσωπου των πολεµων των κυκλωσαντων αυτον εως του δουναι κυριον
αυτους υπο τα ιχνη των ποδων αυτου

18

και νυν ανεπαυσε κυριος ο θεος µου εµοι κυκλοθεν ουκ εστιν επιβουλος και ουκ εστιν απαντηµα πονηρον

19

και ιδου εγω λεγω οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου καθως ελαλησεν κυριος ο θεος προς δαυιδ τον πατερα µου λεγων ο υιος σου ον δωσω αντι σου επι τον θρο
νον σου ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

20

και νυν εντειλαι και κοψατωσαν µοι ξυλα εκ του λιβανου και ιδου οι δουλοι µου µετα των δουλων σου και τον µισθον δουλειας σου δωσω σοι κατα παντα οσα εαν ειπης οτι σ
υ οιδας οτι ουκ εστιν ηµιν ειδως ξυλα κοπτειν καθως οι σιδωνιοι

21

και εγενηθη καθως ηκουσεν χιραµ των λογων σαλωµων εχαρη σφοδρα και ειπεν ευλογητος ο θεος σηµερον ος εδωκεν τω δαυιδ υιον φρονιµον επι τον λαον τον πολυν τουτον

22

και απεστειλεν προς σαλωµων λεγων ακηκοα περι παντων ων απεσταλκας προς µε εγω ποιησω παν θεληµα σου ξυλα κεδρινα και πευκινα

23

οι δουλοι µου καταξουσιν αυτα εκ του λιβανου εις την θαλασσαν εγω θησοµαι αυτα σχεδιας εως του τοπου ου εαν αποστειλης προς µε και εκτιναξω αυτα εκει και συ αρεις κ
αι ποιησεις το θεληµα µου του δουναι αρτους τω οικω µου

24

και ην χιραµ διδους τω σαλωµων κεδρους και παν θεληµα αυτου

25

και σαλωµων εδωκεν τω χιραµ εικοσι χιλιαδας κορους πυρου και µαχιρ τω οικω αυτου και εικοσι χιλιαδας βεθ ελαιου κεκοµµενου κατα τουτο εδιδου σαλωµων τω χιραµ κα
τ' ενιαυτον

26

και κυριος εδωκεν σοφιαν τω σαλωµων καθως ελαλησεν αυτω και ην ειρηνη ανα µεσον χιραµ και ανα µεσον σαλωµων και διεθεντο διαθηκην ανα µεσον εαυτων

27

και ανηνεγκεν ο βασιλευς φορον εκ παντος ισραηλ και ην ο φορος τριακοντα χιλιαδες ανδρων

28

και απεστειλεν αυτους εις τον λιβανον δεκα χιλιαδες εν τω µηνι αλλασσοµενοι µηνα ησαν εν τω λιβανω και δυο µηνας εν οικω αυτων και αδωνιραµ επι του φορου

29

και ην τω σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδες αιροντες αρσιν και ογδοηκοντα χιλιαδες λατοµων εν τω ορει

30

χωρις αρχοντων των καθεσταµενων επι των εργων των σαλωµων τρεις χιλιαδες και εξακοσιοι επισταται οι ποιουντες τα εργα

32

και ητοιµασαν τους λιθους και τα ξυλα τρια ετη

1

και εγενηθη εν τω τεσσαρακοστω και τετρακοσιοστω ετει της εξοδου υιων ισραηλ εξ αιγυπτου τω ετει τω τεταρτω εν µηνι τω δευτερω βασιλευοντος του βασιλεως σαλωµω
ν επι ισραηλ [1α] και ενετειλατο ο βασιλευς και αιρουσιν λιθους µεγαλους τιµιους εις τον θεµελιον του οικου και λιθους απελεκητους [1β] και επελεκησαν οι υιοι σαλωµων κ
αι οι υιοι χιραµ και εβαλαν αυτους [1χ] εν τω ετει τω τεταρτω εθεµελιωσεν τον οικον κυριου εν µηνι νισω τω δευτερω µηνι [1δ] εν ενδεκατω ενιαυτω εν µηνι βααλ ουτος ο µ
ην ο ογδοος συνετελεσθη ο οικος εις παντα λογον αυτου και εις πασαν διαταξιν αυτου

2

και ο οικος ον ωκοδοµησεν ο βασιλευς σαλωµων τω κυριω τεσσαρακοντα πηχεων µηκος αυτου και εικοσι εν πηχει πλατος αυτου και πεντε και εικοσι εν πηχει το υψος αυτου

3

και το αιλαµ κατα προσωπον του ναου εικοσι εν πηχει µηκος αυτου εις το πλατος του οικου και δεκα εν πηχει το πλατος αυτου κατα προσωπον του οικου και ωκοδοµησεν το
ν οικον και συνετελεσεν αυτον

4

και εποιησεν τω οικω θυριδας παρακυπτοµενας κρυπτας
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5

και εδωκεν επι τον τοιχον του οικου µελαθρα κυκλοθεν τω ναω και τω δαβιρ και εποιησεν πλευρας κυκλοθεν

6

η πλευρα η υποκατω πεντε πηχεων το πλατος αυτης και το µεσον εξ και η τριτη επτα εν πηχει το πλατος αυτης οτι διαστηµα εδωκεν τω οικω κυκλοθεν εξωθεν του οικου οπ
ως µη επιλαµβανωνται των τοιχων του οικου

7

και ο οικος εν τω οικοδοµεισθαι αυτον λιθοις ακροτοµοις αργοις ωκοδοµηθη και σφυρα και πελεκυς και παν σκευος σιδηρουν ουκ ηκουσθη εν τω οικω εν τω οικοδοµεισθαι
αυτον

8

και ο πυλων της πλευρας της υποκατωθεν υπο την ωµιαν του οικου την δεξιαν και ελικτη αναβασις εις το µεσον και εκ της µεσης επι τα τριωροφα

9

και ωκοδοµησεν τον οικον και συνετελεσεν αυτον και εκοιλοσταθµησεν τον οικον κεδροις

10

και ωκοδοµησεν τους ενδεσµους δι' ολου του οικου πεντε εν πηχει το υψος αυτου και συνεσχεν τον ενδεσµον εν ξυλοις κεδρινοις

15

και ωκοδοµησεν τους τοιχους του οικου δια ξυλων κεδρινων απο του εδαφους του οικου και εως των δοκων και εως των τοιχων εκοιλοσταθµησεν συνεχοµενα ξυλοις εσωθεν
και περιεσχεν το εσω του οικου εν πλευραις πευκιναις

16

και ωκοδοµησεν τους εικοσι πηχεις απ' ακρου του οικου το πλευρον το εν απο του εδαφους εως των δοκων και εποιησεν εκ του δαβιρ εις το αγιον των αγιων

17

και τεσσαρακοντα πηχων ην ο ναος κατα προσωπον

19

του δαβιρ εν µεσω του οικου εσωθεν δουναι εκει την κιβωτον διαθηκης κυριου

20

εικοσι πηχεις µηκος και εικοσι πηχεις πλατος και εικοσι πηχεις το υψος αυτου και περιεσχεν αυτον χρυσιω συγκεκλεισµενω και εποιησεν θυσιαστηριον

21

κατα προσωπον του δαβιρ και περιεσχεν αυτο χρυσιω

22

και ολον τον οικον περιεσχεν χρυσιω εως συντελειας παντος του οικου

23

και εποιησεν εν τω δαβιρ δυο χερουβιν δεκα πηχεων µεγεθος εσταθµωµενον

24

και πεντε πηχεων πτερυγιον του χερουβ του ενος και πεντε πηχεων πτερυγιον αυτου το δευτερον εν πηχει δεκα απο µερους πτερυγιου αυτου εις µερος πτερυγιου αυτου

25

ουτως τω χερουβ τω δευτερω εν µετρω ενι συντελεια µια αµφοτεροις

26

και το υψος του χερουβ του ενος δεκα εν πηχει και ουτως το χερουβ το δευτερον

27

και αµφοτερα τα χερουβιν εν µεσω του οικου του εσωτατου και διεπετασεν τας πτερυγας αυτων και ηπτετο πτερυξ µια του τοιχου και πτερυξ ηπτετο του τοιχου του δευτερο
υ και αι πτερυγες αυτων αι εν µεσω του οικου ηπτοντο πτερυξ πτερυγος

28

και περιεσχεν τα χερουβιν χρυσιω

29

και παντας τους τοιχους του οικου κυκλω εγκολαπτα εγραψεν γραφιδι χερουβιν και φοινικες τω εσωτερω και τω εξωτερω

30

και το εδαφος του οικου περιεσχεν χρυσιω του εσωτατου και του εξωτατου

31

και τω θυρωµατι του δαβιρ εποιησεν θυρας ξυλων αρκευθινων και φλιας πενταπλας

32

και δυο θυρας ξυλων πευκινων και εγκολαπτα επ' αυτων εγκεκολαµµενα χερουβιν και φοινικας και πεταλα διαπεπετασµενα και περιεσχεν χρυσιω και κατεβαινεν επι τα χερο
υβιν και επι τους φοινικας το χρυσιον

33

και ουτως εποιησεν τω πυλωνι του ναου φλιαι ξυλων αρκευθινων στοαι τετραπλως

34

και εν αµφοτεραις ταις θυραις ξυλα πευκινα δυο πτυχαι η θυρα η µια και στροφεις αυτων και δυο πτυχαι η θυρα η δευτερα στρεφοµενα

35

εγκεκολαµµενα χερουβιν και φοινικες και διαπεπετασµενα πεταλα και περιεχοµενα χρυσιω καταγοµενω επι την εκτυπωσιν

36

και ωκοδοµησεν την αυλην την εσωτατην τρεις στιχους απελεκητων και στιχος κατειργασµενης κεδρου κυκλοθεν [36α] και ωκοδοµησε καταπετασµα της αυλης του αιλαµ τ
ου οικου του κατα προσωπον του ναου

1

και απεστειλεν ο βασιλευς σαλωµων και ελαβεν τον χιραµ εκ τυρου

2

υιον γυναικος χηρας και ουτος απο της φυλης νεφθαλι και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριος τεκτων χαλκου και πεπληρωµενος της τεχνης και συνεσεως και επιγνωσεως του ποιειν
παν εργον εν χαλκω και εισηχθη προς τον βασιλεα σαλωµων και εποιησεν παντα τα εργα
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3

και εχωνευσεν τους δυο στυλους τω αιλαµ του οικου οκτωκαιδεκα πηχεις υψος του στυλου και περιµετρον τεσσαρες και δεκα πηχεις εκυκλου αυτον και το παχος του στυλου
τεσσαρων δακτυλων τα κοιλωµατα και ουτως ο στυλος ο δευτερος

4

και δυο επιθεµατα εποιησεν δουναι επι τας κεφαλας των στυλων χωνευτα χαλκα πεντε πηχεις το υψος του επιθεµατος του ενος και πεντε πηχεις το υψος του επιθεµατος του
δευτερου

5

και εποιησεν δυο δικτυα περικαλυψαι το επιθεµα των στυλων και δικτυον τω επιθεµατι τω ενι και δικτυον τω επιθεµατι τω δευτερω

6

και εργον κρεµαστον δυο στιχοι ροων χαλκων δεδικτυωµενοι εργον κρεµαστον στιχος επι στιχον και ουτως εποιησεν τω επιθεµατι τω δευτερω

7

και εστησεν τους στυλους του αιλαµ του ναου και εστησεν τον στυλον τον ενα και επεκαλεσεν το ονοµα αυτου ιαχουµ και εστησεν τον στυλον τον δευτερον και επεκαλεσεν τ
ο ονοµα αυτου βααζ

8

και επι των κεφαλων των στυλων εργον κρινου κατα το αιλαµ τεσσαρων πηχων

9

και µελαθρον επ' αµφοτερων των στυλων και επανωθεν των πλευρων επιθεµα το µελαθρον τω παχει

10

και εποιησεν την θαλασσαν δεκα εν πηχει απο του χειλους αυτης εως του χειλους αυτης στρογγυλον κυκλω το αυτο πεντε εν πηχει το υψος αυτης και συνηγµενοι τρεις και τρ
ιακοντα εν πηχει εκυκλουν αυτην

11

και υποστηριγµατα υποκατωθεν του χειλους αυτης κυκλοθεν εκυκλουν αυτην δεκα εν πηχει κυκλοθεν ανισταν την θαλασσαν

12

και το χειλος αυτης ως εργον χειλους ποτηριου βλαστος κρινου και το παχος αυτου παλαιστης

13

και δωδεκα βοες υποκατω της θαλασσης οι τρεις επιβλεποντες βορραν και οι τρεις επιβλεποντες θαλασσαν και οι τρεις επιβλεποντες νοτον και οι τρεις επιβλεποντες ανατολη
ν και παντα τα οπισθια εις τον οικον και η θαλασσα επ' αυτων επανωθεν

14

και εποιησεν δεκα µεχωνωθ χαλκας πεντε πηχεις µηκος της µεχωνωθ της µιας και τεσσαρες πηχεις πλατος αυτης και εξ εν πηχει υψος αυτης

15

και τουτο το εργον των µεχωνωθ συγκλειστον αυτοις και συγκλειστον ανα µεσον των εξεχοµενων

16

και επι τα συγκλεισµατα αυτων ανα µεσον των εξεχοµενων λεοντες και βοες και χερουβιν και επι των εξεχοµενων ουτως και επανωθεν και υποκατωθεν των λεοντων και των
βοων χωραι εργον καταβασεως

17

και τεσσαρες τροχοι χαλκοι τη µεχωνωθ τη µια και τα προσεχοντα χαλκα και τεσσαρα µερη αυτων ωµιαι υποκατω των λουτηρων

18

και χειρες εν τοις τροχοις εν τη µεχωνωθ και το υψος του τροχου του ενος πηχεος και ηµισους

19

και το εργον των τροχων εργον τροχων αρµατος αι χειρες αυτων και οι νωτοι αυτων και η πραγµατεια αυτων τα παντα χωνευτα

20

αι τεσσαρες ωµιαι επι των τεσσαρων γωνιων της µεχωνωθ της µιας εκ της µεχωνωθ οι ωµοι αυτης

21

και επι της κεφαλης της µεχωνωθ ηµισυ του πηχεος µεγεθος στρογγυλον κυκλω επι της κεφαλης της µεχωνωθ και αρχη χειρων αυτης και τα συγκλεισµατα αυτης και ηνοιγε
το επι τας αρχας των χειρων αυτης

22

και τα συγκλεισµατα αυτης χερουβιν και λεοντες και φοινικες εστωτα εχοµενον εκαστον κατα προσωπον αυτου εσω και τα κυκλοθεν

23

κατ' αυτην εποιησεν πασας τας δεκα µεχωνωθ ταξιν µιαν και µετρον εν πασαις

24

και εποιησεν δεκα χυτροκαυλους χαλκους τεσσαρακοντα χοεις χωρουντα τον χυτροκαυλον τον ενα µετρησει ο χυτροκαυλος ο εις επι της µεχωνωθ της µιας ταις δεκα µεχωνω
θ

25

και εθετο τας δεκα µεχωνωθ πεντε απο της ωµιας του οικου εκ δεξιων και πεντε απο της ωµιας του οικου εξ αριστερων και η θαλασσα απο της ωµιας του οικου εκ δεξιων κ
ατ' ανατολας απο του κλιτους του νοτου

26

και εποιησεν χιραµ τους λεβητας και τας θερµαστρεις και τας φιαλας και συνετελεσεν χιραµ ποιων παντα τα εργα α εποιησεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κυριου

27

στυλους δυο και τα στρεπτα των στυλων επι των κεφαλων των στυλων δυο και τα δικτυα δυο του καλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα των γλυφων τα οντα επι των στυλων

28

τας ροας τετρακοσιας αµφοτεροις τοις δικτυοις δυο στιχοι ροων τω δικτυω τω ενι περικαλυπτειν αµφοτερα τα στρεπτα επ' αµφοτεροις τοις στυλοις

29

και τας µεχωνωθ δεκα και τους χυτροκαυλους δεκα επι των µεχωνωθ
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30

και την θαλασσαν µιαν και τους βοας δωδεκα υποκατω της θαλασσης

31

και τους λεβητας και τας θερµαστρεις και τας φιαλας και παντα τα σκευη α εποιησεν χιραµ τω βασιλει σαλωµων τω οικω κυριου και οι στυλοι τεσσαρακοντα και οκτω του
οικου του βασιλεως και του οικου κυριου παντα τα εργα του βασιλεως α εποιησεν χιραµ χαλκα αρδην

32

ουκ ην σταθµος του χαλκου ου εποιησεν παντα τα εργα ταυτα εκ πληθους σφοδρα ουκ ην τερµα τω σταθµω του χαλκου

33

εν τω περιοικω του ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευς εν τω παχει της γης ανα µεσον σοκχωθ και ανα µεσον σιρα

34

και εδωκεν ο βασιλευς σαλωµων τα σκευη α εποιησεν εν οικω κυριου το θυσιαστηριον το χρυσουν και την τραπεζαν εφ' ης οι αρτοι της προσφορας χρυσην

35

και τας λυχνιας πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων κατα προσωπον του δαβιρ χρυσας συγκλειοµενας και τα λαµπαδια και τους λυχνους και τας επαρυστριδας χρυσας

36

και τα προθυρα και οι ηλοι και αι φιαλαι και τα τρυβλια και αι θυισκαι χρυσαι συγκλειστα και τα θυρωµατα των θυρων του οικου του εσωτατου αγιου των αγιων και τας θυ
ρας του οικου του ναου χρυσας

37

και ανεπληρωθη παν το εργον ο εποιησεν σαλωµων οικου κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα αγια δαυιδ του πατρος αυτου και παντα τα αγια σαλωµων το αργυριον και το χ
ρυσιον και τα σκευη εδωκεν εις τους θησαυρους οικου κυριου

38

και τον οικον αυτου ωκοδοµησεν σαλωµων τρισκαιδεκα ετεσιν

39

και ωκοδοµησεν τον οικον δρυµω του λιβανου εκατον πηχεις µηκος αυτου και πεντηκοντα πηχεις πλατος αυτου και τριακοντα πηχων υψος αυτου και τριων στιχων στυλων
κεδρινων και ωµιαι κεδριναι τοις στυλοις

40

και εφατνωσεν τον οικον ανωθεν επι των πλευρων των στυλων και αριθµος των στυλων τεσσαρακοντα και πεντε δεκα και πεντε ο στιχος

41

και µελαθρα τρια και χωρα επι χωραν τρισσως

42

και παντα τα θυρωµατα και αι χωραι τετραγωνοι µεµελαθρωµεναι και απο του θυρωµατος επι θυραν τρισσως

43

και το αιλαµ των στυλων πεντηκοντα πηχων µηκος και τριακοντα εν πλατει εζυγωµενα αιλαµ επι προσωπον αυτων και στυλοι και παχος επι προσωπον αυτης τοις αιλαµµιν

44

και το αιλαµ των θρονων ου κρινει εκει αιλαµ του κριτηριου

45

και οικος αυτω εν ω καθησεται εκει αυλη µια εξελισσοµενη τουτοις κατα το εργον τουτο και οικον τη θυγατρι φαραω ην ελαβεν σαλωµων κατα το αιλαµ τουτο

46

παντα ταυτα εκ λιθων τιµιων κεκολαµµενα εκ διαστηµατος εσωθεν και εκ του θεµελιου εως των γεισων και εξωθεν εις την αυλην την µεγαλην

47

την τεθεµελιωµενην εν τιµιοις λιθοις µεγαλοις λιθοις δεκαπηχεσιν και τοις οκταπηχεσιν

48

και επανωθεν τιµιοις κατα το µετρον απελεκητων και κεδροις

49

της αυλης της µεγαλης κυκλω τρεις στιχοι απελεκητων και στιχος κεκολαµµενης κεδρου

50

και συνετελεσεν σαλωµων ολον τον οικον αυτου

1

και εγενετο εν τω συντελεσαι σαλωµων του οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου µετα εικοσι ετη τοτε εξεκκλησιασεν ο βασιλευς σαλωµων παντας τους πρεσβ
υτερους ισραηλ εν σιων του ανενεγκειν την κιβωτον διαθηκης κυριου εκ πολεως δαυιδ αυτη εστιν σιων

2

εν µηνι αθανιν

3

και ηραν οι ιερεις την κιβωτον

4

και το σκηνωµα του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τω σκηνωµατι του µαρτυριου

5

και ο βασιλευς και πας ισραηλ εµπροσθεν της κιβωτου θυοντες προβατα και βοας αναριθµητα

6

και εισφερουσιν οι ιερεις την κιβωτον εις τον τοπον αυτης εις το δαβιρ του οικου εις τα αγια των αγιων υπο τας πτερυγας των χερουβιν

7

οτι τα χερουβιν διαπεπετασµενα ταις πτερυξιν επι τον τοπον της κιβωτου και περιεκαλυπτον τα χερουβιν επι την κιβωτον και επι τα αγια αυτης επανωθεν

8

και υπερειχον τα ηγιασµενα και ενεβλεποντο αι κεφαλαι των ηγιασµενων εκ των αγιων εις προσωπον του δαβιρ και ουκ ωπτανοντο εξω
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9

ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακες λιθιναι πλακες της διαθηκης ας εθηκεν εκει µωυσης εν χωρηβ α διεθετο κυριος µετα των υιων ισραηλ εν τω εκπορευεσθαι αυτους εκ
γης αιγυπτου

10

και εγενετο ως εξηλθον οι ιερεις εκ του αγιου και η νεφελη επλησεν τον οικον

11

και ουκ ηδυναντο οι ιερεις στηναι λειτουργειν απο προσωπου της νεφελης οτι επλησεν δοξα κυριου τον οικον

14

και απεστρεψεν ο βασιλευς το προσωπον αυτου και ευλογησεν ο βασιλευς παντα ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ ειστηκει

15

και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ σηµερον ος ελαλησεν εν τω στοµατι αυτου περι δαυιδ του πατρος µου και εν ταις χερσιν αυτου επληρωσεν λεγων

16

αφ' ης ηµερας εξηγαγον τον λαον µου τον ισραηλ εξ αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει εν ενι σκηπτρω ισραηλ του οικοδοµησαι οικον του ειναι το ονοµα µου εκει και εξελεξα
µην εν ιερουσαληµ ειναι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην τον δαυιδ του ειναι επι τον λαον µου τον ισραηλ

17

και εγενετο επι της καρδιας δαυιδ του πατρος µου οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ

18

και ειπεν κυριος προς δαυιδ τον πατερα µου ανθ' ων ηλθεν επι την καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι µου καλως εποιησας οτι εγενηθη επι την καρδιαν σου

19

πλην συ ουκ οικοδοµησεις τον οικον αλλ' η ο υιος σου ο εξελθων εκ των πλευρων σου ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

20

και ανεστησεν κυριος το ρηµα αυτου ο ελαλησεν και ανεστην αντι δαυιδ του πατρος µου και εκαθισα επι του θρονου ισραηλ καθως ελαλησεν κυριος και ωκοδοµησα τον οικ
ον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ

21

και εθεµην εκει τοπον τη κιβωτω εν η εστιν εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο κυριος µετα των πατερων ηµων εν τω εξαγαγειν αυτον αυτους εκ γης αιγυπτου

22

και εστη σαλωµων κατα προσωπον του θυσιαστηριου κυριου ενωπιον πασης εκκλησιας ισραηλ και διεπετασεν τας χειρας αυτου εις τον ουρανον

23

και ειπεν κυριε ο θεος ισραηλ ουκ εστιν ως συ θεος εν τω ουρανω ανω και επι της γης κατω φυλασσων διαθηκην και ελεος τω δουλω σου τω πορευοµενω ενωπιον σου εν ολη
τη καρδια αυτου

24

α εφυλαξας τω δουλω σου δαυιδ τω πατρι µου και ελαλησας εν τω στοµατι σου και εν χερσιν σου επληρωσας ως η ηµερα αυτη

25

και νυν κυριε ο θεος ισραηλ φυλαξον τω δουλω σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησας αυτω λεγων ουκ εξαρθησεται σου ανηρ εκ προσωπου µου καθηµενος επι θρονου ισρα
ηλ πλην εαν φυλαξωνται τα τεκνα σου τας οδους αυτων του πορευεσθαι ενωπιον εµου καθως επορευθης ενωπιον εµου

26

και νυν κυριε ο θεος ισραηλ πιστωθητω δη το ρηµα σου τω δαυιδ τω πατρι µου

27

οτι ει αληθως κατοικησει ο θεος µετα ανθρωπων επι της γης ει ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι πλην και ο οικος ουτος ον ωκοδοµησα τω ονοµατι σ
ου

28

και επιβλεψη επι την δεησιν µου κυριε ο θεος ισραηλ ακουειν της τερψεως ης ο δουλος σου προσευχεται ενωπιον σου προς σε σηµερον

29

του ειναι οφθαλµους σου ηνεωγµενους εις τον οικον τουτον ηµερας και νυκτος εις τον τοπον ον ειπας εσται το ονοµα µου εκει του εισακουειν της προσευχης ης προσευχεται ο
δουλος σου εις τον τοπον τουτον ηµερας και νυκτος

30

και εισακουση της δεησεως του δουλου σου και του λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εις τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω της κατοικησεως σου εν ουρανω
και ποιησεις και ιλεως εση

31

οσα αν αµαρτη εκαστος τω πλησιον αυτου και εαν λαβη επ' αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και εξαγορευση κατα προσωπον του θυσιαστηριου σου εν τω οικω τουτ
ω

32

και συ εισακουσει εκ του ουρανου και ποιησεις και κρινεις τον λαον σου ισραηλ ανοµηθηναι ανοµον δουναι την οδον αυτου εις κεφαλην αυτου και του δικαιωσαι δικαιον δου
ναι αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου

33

εν τω πταισαι τον λαον σου ισραηλ ενωπιον εχθρων οτι αµαρτησονται σοι και επιστρεψουσιν και εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και προσευξονται και δεηθησονται εν τω
οικω τουτω

34

και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αµαρτιαις του λαου σου ισραηλ και αποστρεψεις αυτους εις την γην ην εδωκας τοις πατρασιν αυτων

35

εν τω συσχεθηναι τον ουρανον και µη γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται εις τον τοπον τουτον και εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και απο των αµαρτι
ων αυτων αποστρεψουσιν οταν ταπεινωσης αυτους
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36

και εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αµαρτιαις του δουλου σου και του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεις αυτοις την οδον την αγαθην πορευεσθαι εν αυτη και δωσ
εις υετον επι την γην ην εδωκας τω λαω σου εν κληρονοµια

37

λιµος εαν γενηται θανατος εαν γενηται οτι εσται εµπυρισµος βρουχος ερυσιβη εαν γενηται και εαν θλιψη αυτον εχθρος αυτου εν µια των πολεων αυτου παν συναντηµα παν π
ονον

38

πασαν προσευχην πασαν δεησιν εαν γενηται παντι ανθρωπω ως αν γνωσιν εκαστος αφην καρδιας αυτου και διαπεταση τας χειρας αυτου εις τον οικον τουτον

39

και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ιλεως εση και ποιησεις και δωσεις ανδρι κατα τας οδους αυτου καθως αν γνως την καρδιαν αυτου οτι σ
υ µονωτατος οιδας την καρδιαν παντων υιων ανθρωπων

40

οπως φοβωνται σε πασας τας ηµερας ας αυτοι ζωσιν επι της γης ης εδωκας τοις πατρασιν ηµων

41

και τω αλλοτριω ος ουκ εστιν απο λαου σου ουτος

42

και ηξουσιν και προσευξονται εις τον τοπον τουτον

43

και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ποιησεις κατα παντα οσα αν επικαλεσηται σε ο αλλοτριος οπως γνωσιν παντες οι λαοι το ονοµα σου και
φοβωνται σε καθως ο λαος σου ισραηλ και γνωσιν οτι το ονοµα σου επικεκληται επι τον οικον τουτον ον ωκοδοµησα

44

οτι εξελευσεται ο λαος σου εις πολεµον επι τους εχθρους αυτου εν οδω η επιστρεψεις αυτους και προσευξονται εν ονοµατι κυριου οδον της πολεως ης εξελεξω εν αυτη και το
υ οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου

45

και εισακουσει εκ του ουρανου της δεησεως αυτων και της προσευχης αυτων και ποιησεις το δικαιωµα αυτοις

46

οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εστιν ανθρωπος ος ουχ αµαρτησεται και επαξεις επ' αυτους και παραδωσεις αυτους ενωπιον εχθρων και αιχµαλωτιουσιν αυτους οι αιχµαλωτιζ
οντες εις γην µακραν και εγγυς

47

και επιστρεψουσιν καρδιας αυτων εν τη γη ου µετηχθησαν εκει και επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σου εν γη µετοικιας αυτων λεγοντες ηµαρτοµεν ηνοµησαµεν ηδικησαµεν

48

και επιστρεψωσιν προς σε εν ολη καρδια αυτων και εν ολη ψυχη αυτων εν τη γη εχθρων αυτων ου µετηγαγες αυτους και προσευξονται προς σε οδον γης αυτων ης εδωκας το
ις πατρασιν αυτων της πολεως ης εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµηκα τω ονοµατι σου

49

και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου

50

και ιλεως εση ταις αδικιαις αυτων αις ηµαρτον σοι και κατα παντα τα αθετηµατα αυτων α ηθετησαν σοι και δωσεις αυτους εις οικτιρµους ενωπιον αιχµαλωτευοντων αυτους
και οικτιρησουσιν αυτους

51

οτι λαος σου και κληρονοµια σου ους εξηγαγες εκ γης αιγυπτου εκ µεσου χωνευτηριου σιδηρου

52

και εστωσαν οι οφθαλµοι σου και τα ωτα σου ηνεωγµενα εις την δεησιν του δουλου σου και εις την δεησιν του λαου σου ισραηλ εισακουειν αυτων εν πασιν οις αν επικαλεσω
νται σε

53

οτι συ διεστειλας αυτους σαυτω εις κληρονοµιαν εκ παντων των λαων της γης καθως ελαλησας εν χειρι δουλου σου µωυση εν τω εξαγαγειν σε τους πατερας ηµων εκ γης αιγ
υπτου κυριε κυριε [53α] τοτε ελαλησεν σαλωµων υπερ του οικου ως συνετελεσεν του οικοδοµησαι αυτον ηλιον εγνωρισεν εν ουρανω κυριος ειπεν του κατοικειν εν γνοφω οικ
οδοµησον οικον µου οικον εκπρεπη σαυτω του κατοικειν επι καινοτητος ουκ ιδου αυτη γεγραπται εν βιβλιω της ωδης

54

και εγενετο ως συνετελεσεν σαλωµων προσευχοµενος προς κυριον ολην την προσευχην και την δεησιν ταυτην και ανεστη απο προσωπου του θυσιαστηριου κυριου οκλακως ε
πι τα γονατα αυτου και αι χειρες αυτου διαπεπετασµεναι εις τον ουρανον

55

και εστη και ευλογησεν πασαν εκκλησιαν ισραηλ φωνη µεγαλη λεγων

56

ευλογητος κυριος σηµερον ος εδωκεν καταπαυσιν τω λαω αυτου ισραηλ κατα παντα οσα ελαλησεν ου διεφωνησεν λογος εις εν πασιν τοις λογοις αυτου τοις αγαθοις οις ελαλ
ησεν εν χειρι µωυση δουλου αυτου

57

γενοιτο κυριος ο θεος ηµων µεθ' ηµων καθως ην µετα των πατερων ηµων µη εγκαταλιποιτο ηµας µηδε αποστρεψοιτο ηµας

58

επικλιναι καρδιας ηµων προς αυτον του πορευεσθαι εν πασαις οδοις αυτου και φυλασσειν πασας τας εντολας αυτου και προσταγµατα αυτου α ενετειλατο τοις πατρασιν ηµων

59

και εστωσαν οι λογοι ουτοι ους δεδεηµαι ενωπιον κυριου θεου ηµων εγγιζοντες προς κυριον θεον ηµων ηµερας και νυκτος του ποιειν το δικαιωµα του δουλου σου και το δικα
ιωµα λαου σου ισραηλ ρηµα ηµερας εν ηµερα αυτου
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60

οπως γνωσιν παντες οι λαοι της γης οτι κυριος ο θεος αυτος θεος και ουκ εστιν ετι

61

και εστωσαν αι καρδιαι ηµων τελειαι προς κυριον θεον ηµων και οσιως πορευεσθαι εν τοις προσταγµασιν αυτου και φυλασσειν εντολας αυτου ως η ηµερα αυτη

62

και ο βασιλευς και παντες οι υιοι ισραηλ εθυσαν θυσιαν ενωπιον κυριου

63

και εθυσεν ο βασιλευς σαλωµων τας θυσιας των ειρηνικων ας εθυσεν τω κυριω βοων δυο και εικοσι χιλιαδας και προβατων εκατον εικοσι χιλιαδας και ενεκαινισεν τον οικον
κυριου ο βασιλευς και παντες οι υιοι ισραηλ

64

τη ηµερα εκεινη ηγιασεν ο βασιλευς το µεσον της αυλης το κατα προσωπον του οικου κυριου οτι εποιησεν εκει την ολοκαυτωσιν και τας θυσιας και τα στεατα των ειρηνικω
ν οτι το θυσιαστηριον το χαλκουν το ενωπιον κυριου µικρον του µη δυνασθαι την ολοκαυτωσιν και τας θυσιας των ειρηνικων υπενεγκειν

65

και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τη ηµερα εκεινη και πας ισραηλ µετ' αυτου εκκλησια µεγαλη απο της εισοδου ηµαθ εως ποταµου αιγυπτου ενωπιον κυριου θεου ηµων
εν τω οικω ω ωκοδοµησεν εσθιων και πινων και ευφραινοµενος ενωπιον κυριου θεου ηµων επτα ηµερας

66

και εν τη ηµερα τη ογδοη εξαπεστειλεν τον λαον και ευλογησεν αυτον και απηλθον εκαστος εις τα σκηνωµατα αυτου χαιροντες και αγαθη καρδια επι τοις αγαθοις οις εποιησ
εν κυριος τω δαυιδ δουλω αυτου και τω ισραηλ λαω αυτου

1

και εγενηθη ως συνετελεσεν σαλωµων οικοδοµειν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως και πασαν την πραγµατειαν σαλωµων οσα ηθελησεν ποιησαι

2

και ωφθη κυριος τω σαλωµων δευτερον καθως ωφθη εν γαβαων

3

και ειπεν προς αυτον κυριος ηκουσα της φωνης της προσευχης σου και της δεησεως σου ης εδεηθης ενωπιον εµου πεποιηκα σοι κατα πασαν την προσευχην σου ηγιακα τον ο
ικον τουτον ον ωκοδοµησας του θεσθαι το ονοµα µου εκει εις τον αιωνα και εσονται οι οφθαλµοι µου εκει και η καρδια µου πασας τας ηµερας

4

και συ εαν πορευθης ενωπιον εµου καθως επορευθη δαυιδ ο πατηρ σου εν οσιοτητι καρδιας και εν ευθυτητι και του ποιειν κατα παντα α ενετειλαµην αυτω και τα προσταγµα
τα µου και τας εντολας µου φυλαξης

5

και αναστησω τον θρονον της βασιλειας σου επι ισραηλ εις τον αιωνα καθως ελαλησα τω δαυιδ πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενος εν ισραηλ

6

εαν δε αποστραφεντες αποστραφητε υµεις και τα τεκνα υµων απ' εµου και µη φυλαξητε τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου α εδωκεν µωυσης ενωπιον υµων και πορευ
θητε και δουλευσητε θεοις ετεροις και προσκυνησητε αυτοις

7

και εξαρω τον ισραηλ απο της γης ης εδωκα αυτοις και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου απορριψω εκ προσωπου µου και εσται ισραηλ εις αφανισµον και εις λαλη
µα εις παντας τους λαους

8

και ο οικος ουτος ο υψηλος πας ο διαπορευοµενος δι' αυτου εκστησεται και συριει και ερουσιν ενεκα τινος εποιησεν κυριος ουτως τη γη ταυτη και τω οικω τουτω

9

και ερουσιν ανθ' ων εγκατελιπον κυριον θεον αυτων ος εξηγαγεν τους πατερας αυτων εξ αιγυπτου εξ οικου δουλειας και αντελαβοντο θεων αλλοτριων και προσεκυνησαν αυτ
οις και εδουλευσαν αυτοις δια τουτο επηγαγεν κυριος επ' αυτους την κακιαν ταυτην [9α] τοτε ανηγαγεν σαλωµων την θυγατερα φαραω εκ πολεως δαυιδ εις οικον αυτου ον
ωκοδοµησεν εαυτω εν ταις ηµεραις εκειναις

10

εικοσι ετη εν οις ωκοδοµησεν σαλωµων τους δυο οικους τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως

11

χιραµ βασιλευς τυρου αντελαβετο του σαλωµων εν ξυλοις κεδρινοις και εν ξυλοις πευκινοις και εν χρυσιω και εν παντι θεληµατι αυτου τοτε εδωκεν ο βασιλευς τω χιραµ εικο
σι πολεις εν τη γη τη γαλιλαια

12

και εξηλθεν χιραµ εκ τυρου και επορευθη εις την γαλιλαιαν του ιδειν τας πολεις ας εδωκεν αυτω σαλωµων και ουκ ηρεσαν αυτω

13

και ειπεν τι αι πολεις αυται ας εδωκας µοι αδελφε και εκαλεσεν αυτας οριον εως της ηµερας ταυτης

14

και ηνεγκεν χιραµ τω σαλωµων εκατον και εικοσι ταλαντα χρυσιου

26

και ναυν υπερ ου εποιησεν ο βασιλευς σαλωµων εν γασιωνγαβερ την ουσαν εχοµενην αιλαθ επι του χειλους της εσχατης θαλασσης εν γη εδωµ

27

και απεστειλεν χιραµ εν τη νηι των παιδων αυτου ανδρας ναυτικους ελαυνειν ειδοτας θαλασσαν µετα των παιδων σαλωµων

28

και ηλθον εις σωφηρα και ελαβον εκειθεν χρυσιου εκατον και εικοσι ταλαντα και ηνεγκαν τω βασιλει σαλωµων

1

και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και το ονοµα κυριου και ηλθεν πειρασαι αυτον εν αινιγµασιν
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2

και ηλθεν εις ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι ηδυσµατα και χρυσον πολυν σφοδρα και λιθον τιµιον και εισηλθεν προς σαλωµων και ελαλησεν α
υτω παντα οσα ην εν τη καρδια αυτης

3

και απηγγειλεν αυτη σαλωµων παντας τους λογους αυτης ουκ ην λογος παρεωραµενος παρα του βασιλεως ον ουκ απηγγειλεν αυτη

4

και ειδεν βασιλισσα σαβα πασαν φρονησιν σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν

5

και τα βρωµατα σαλωµων και την καθεδραν παιδων αυτου και την στασιν λειτουργων αυτου και τον ιµατισµον αυτου και τους οινοχοους αυτου και την ολοκαυτωσιν αυτου
ην ανεφερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτης εγενετο

6

και ειπεν προς τον βασιλεα σαλωµων αληθινος ο λογος ον ηκουσα εν τη γη µου περι του λογου σου και περι της φρονησεως σου

7

και ουκ επιστευσα τοις λαλουσιν µοι εως οτου παρεγενοµην και εωρακασιν οι οφθαλµοι µου και ιδου ουκ εστιν το ηµισυ καθως απηγγειλαν µοι προστεθεικας αγαθα προς αυ
τα επι πασαν την ακοην ην ηκουσα εν τη γη µου

8

µακαριαι αι γυναικες σου µακαριοι οι παιδες σου ουτοι οι παρεστηκοτες ενωπιον σου δι' ολου οι ακουοντες πασαν την φρονησιν σου

9

γενοιτο κυριος ο θεος σου ευλογηµενος ος ηθελησεν εν σοι δουναι σε επι θρονου ισραηλ δια το αγαπαν κυριον τον ισραηλ στησαι εις τον αιωνα και εθετο σε βασιλεα επ' αυτο
υς του ποιειν κριµα εν δικαιοσυνη και εν κριµασιν αυτων

10

και εδωκεν τω σαλωµων εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και ηδυσµατα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον ουκ εληλυθει κατα τα ηδυσµατα εκεινα ετι εις πληθος α εδωκεν βασιλ
ισσα σαβα τω βασιλει σαλωµων

11

και η ναυς χιραµ η αιρουσα το χρυσιον εκ σουφιρ ηνεγκεν ξυλα απελεκητα πολλα σφοδρα και λιθον τιµιον

12

και εποιησεν ο βασιλευς τα ξυλα τα απελεκητα υποστηριγµατα του οικου κυριου και του οικου του βασιλεως και ναβλας και κινυρας τοις ωδοις ουκ εληλυθει τοιαυτα ξυλα α
πελεκητα επι της γης ουδε ωφθησαν που εως της ηµερας ταυτης

13

και ο βασιλευς σαλωµων εδωκεν τη βασιλισση σαβα παντα οσα ηθελησεν οσα ητησατο εκτος παντων ων δεδωκει αυτη δια χειρος του βασιλεως σαλωµων και απεστραφη κα
ι ηλθεν εις την γην αυτης αυτη και παντες οι παιδες αυτης

14

και ην ο σταθµος του χρυσιου του εληλυθοτος τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια και εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου

15

χωρις των φορων των υποτεταγµενων και των εµπορων και παντων των βασιλεων του περαν και των σατραπων της γης

16

και εποιησεν σαλωµων τριακοσια δορατα χρυσα ελατα τριακοσιοι χρυσοι επησαν επι το δορυ το εν

17

και τριακοσια οπλα χρυσα ελατα τρεις µναι χρυσιου ενησαν εις το οπλον το εν και εδωκεν αυτα εις οικον δρυµου του λιβανου

18

και εποιησεν ο βασιλευς θρονον ελεφαντινον µεγαν και περιεχρυσωσεν αυτον χρυσιω δοκιµω

19

εξ αναβαθµοι τω θρονω και προτοµαι µοσχων τω θρονω εκ των οπισω αυτου και χειρες ενθεν και ενθεν επι του τοπου της καθεδρας και δυο λεοντες εστηκοτες παρα τας χειρ
ας

20

και δωδεκα λεοντες εστωτες επι των εξ αναβαθµων ενθεν και ενθεν ου γεγονεν ουτως παση βασιλεια

21

και παντα τα σκευη του ποτου σαλωµων χρυσα και λουτηρες χρυσοι παντα τα σκευη οικου δρυµου του λιβανου χρυσιω συγκεκλεισµενα ουκ ην αργυριον οτι ουκ ην λογιζοµε
νον εν ταις ηµεραις σαλωµων

22

οτι ναυς θαρσις τω βασιλει εν τη θαλασση µετα των νηων χιραµ µια δια τριων ετων ηρχετο τω βασιλει ναυς εκ θαρσις χρυσιου και αργυριου και λιθων τορευτων και πελεκη
των [22α] αυτη ην η πραγµατεια της προνοµης ης ανηνεγκεν ο βασιλευς σαλωµων οικοδοµησαι τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως και το τειχος ιερουσαληµ και τ
ην ακραν του περιφραξαι τον φραγµον της πολεως δαυιδ και την ασσουρ και την µαγδαν και την γαζερ και την βαιθωρων την ανωτερω και την ιεθερµαθ και πασας τας πολε
ις των αρµατων και πασας τας πολεις των ιππεων και την πραγµατειαν σαλωµων ην επραγµατευσατο οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν παση τη γη του µη καταρξαι αυτου
[22β] παντα τον λαον τον υπολελειµµενον απο του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του χαναναιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου και του γεργεσαιου τ
ων µη εκ των υιων ισραηλ οντων τα τεκνα αυτων τα υπολελειµµενα µετ' αυτους εν τη γη ους ουκ εδυναντο οι υιοι ισραηλ εξολεθρευσαι αυτους και ανηγαγεν αυτους σαλωµ
ων εις φορον εως της ηµερας ταυτης [22χ] και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκε σαλωµων εις πραγµα οτι αυτοι ησαν ανδρες οι πολεµισται και παιδες αυτου και αρχοντες των
αρµατων αυτου και ιππεις αυτου

23

και εµεγαλυνθη σαλωµων υπερ παντας τους βασιλεις της γης πλουτω και φρονησει
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24

και παντες βασιλεις της γης εζητουν το προσωπον σαλωµων του ακουσαι της φρονησεως αυτου ης εδωκεν κυριος εν τη καρδια αυτου

25

και αυτοι εφερον εκαστος τα δωρα αυτου σκευη χρυσα και ιµατισµον στακτην και ηδυσµατα και ιππους και ηµιονους το κατ' ενιαυτον ενιαυτον

26

και ησαν τω σαλωµων τεσσαρες χιλιαδες θηλειαι ιπποι εις αρµατα και δωδεκα χιλιαδες ιππεων και εθετο αυτας εν ταις πολεσι των αρµατων και µετα του βασιλεως εν ιερου
σαληµ [26α] και ην ηγουµενος παντων των βασιλεων απο του ποταµου και εως γης αλλοφυλων και εως οριων αιγυπτου

27

και εδωκεν ο βασιλευς το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιθους και τας κεδρους εδωκεν ως συκαµινους τας εν τη πεδινη εις πληθος

28

και η εξοδος των ιππων σαλωµων εξ αιγυπτου και εκ θεκουε εµποροι του βασιλεως ελαµβανον εκ θεκουε εν αλλαγµατι

29

και ανεβαινεν η εξοδος εξ αιγυπτου αρµα αντι εκατον αργυριου και ιππος αντι πεντηκοντα αργυριου και ουτω πασιν τοις βασιλευσιν χεττιιν και βασιλευσιν συριας κατα θαλ
ασσαν εξεπορευοντο

1

και ο βασιλευς σαλωµων ην φιλογυναιος και ησαν αυτω αρχουσαι επτακοσιαι και παλλακαι τριακοσιαι και ελαβεν γυναικας αλλοτριας και την θυγατερα φαραω µωαβιτιδας
αµµανιτιδας συρας και ιδουµαιας χετταιας και αµορραιας

2

εκ των εθνων ων απειπεν κυριος τοις υιοις ισραηλ ουκ εισελευσεσθε εις αυτους και αυτοι ουκ εισελευσονται εις υµας µη εκκλινωσιν τας καρδιας υµων οπισω ειδωλων αυτων
εις αυτους εκολληθη σαλωµων του αγαπησαι

4

και εγενηθη εν καιρω γηρους σαλωµων και ουκ ην η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου θεου αυτου καθως η καρδια δαυιδ του πατρος αυτου και εξεκλιναν αι γυναικες αι αλλ
οτριαι την καρδιαν αυτου οπισω θεων αυτων

5

τοτε ωκοδοµησεν σαλωµων υψηλον τω χαµως ειδωλω µωαβ και τω βασιλει αυτων ειδωλω υιων αµµων

6

και τη ασταρτη βδελυγµατι σιδωνιων

7

και ουτως εποιησεν πασαις ταις γυναιξιν αυτου ταις αλλοτριαις εθυµιων και εθυον τοις ειδωλοις αυτων

8

και εποιησεν σαλωµων το πονηρον ενωπιον κυριου ουκ επορευθη οπισω κυριου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

9

και ωργισθη κυριος επι σαλωµων οτι εξεκλινεν καρδιαν αυτου απο κυριου θεου ισραηλ του οφθεντος αυτω δις

10

και εντειλαµενου αυτω υπερ του λογου τουτου το παραπαν µη πορευθηναι οπισω θεων ετερων και φυλαξασθαι ποιησαι α ενετειλατο αυτω κυριος ο θεος

11

και ειπεν κυριος προς σαλωµων ανθ' ων εγενετο ταυτα µετα σου και ουκ εφυλαξας τας εντολας µου και τα προσταγµατα µου α ενετειλαµην σοι διαρρησσων διαρρηξω την β
ασιλειαν σου εκ χειρος σου και δωσω αυτην τω δουλω σου

12

πλην εν ταις ηµεραις σου ου ποιησω αυτα δια δαυιδ τον πατερα σου εκ χειρος υιου σου ληµψοµαι αυτην

13

πλην ολην την βασιλειαν ου µη λαβω σκηπτρον εν δωσω τω υιω σου δια δαυιδ τον δουλον µου και δια ιερουσαληµ την πολιν ην εξελεξαµην

14

και ηγειρεν κυριος σαταν τω σαλωµων τον αδερ τον ιδουµαιον και τον εσρωµ υιον ελιαδαε τον εν ραεµµαθ αδραζαρ βασιλεα σουβα κυριον αυτου και συνηθροισθησαν επ' αυ
τον ανδρες και ην αρχων συστρεµµατος και προκατελαβετο την δαµασεκ και ησαν σαταν τω ισραηλ πασας τας ηµερας σαλωµων και αδερ ο ιδουµαιος εκ του σπερµατος της
βασιλειας εν ιδουµαια

15

και εγενετο εν τω εξολεθρευσαι δαυιδ τον εδωµ εν τω πορευθηναι ιωαβ αρχοντα της στρατιας θαπτειν τους τραυµατιας εκοψαν παν αρσενικον εν τη ιδουµαια

16

οτι εξ µηνας ενεκαθητο εκει ιωαβ και πας ισραηλ εν τη ιδουµαια εως οτου εξωλεθρευσεν παν αρσενικον εκ της ιδουµαιας

17

και απεδρα αδερ αυτος και παντες ανδρες ιδουµαιοι των παιδων του πατρος αυτου µετ' αυτου και εισηλθον εις αιγυπτον και αδερ παιδαριον µικρον

18

και ανιστανται ανδρες εκ της πολεως µαδιαµ και ερχονται εις φαραν και λαµβανουσιν ανδρας µετ' αυτων και ερχονται προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και εισηλθεν αδερ προ
ς φαραω και εδωκεν αυτω οικον και αρτους διεταξεν αυτω

19

και ευρεν αδερ χαριν εναντιον φαραω σφοδρα και εδωκεν αυτω γυναικα αδελφην της γυναικος αυτου αδελφην θεκεµινας την µειζω

20

και ετεκεν αυτω η αδελφη θεκεµινας τω αδερ τον γανηβαθ υιον αυτης και εξεθρεψεν αυτον θεκεµινα εν µεσω υιων φαραω και ην γανηβαθ εν µεσω υιων φαραω

21

και αδερ ηκουσεν εν αιγυπτω οτι κεκοιµηται δαυιδ µετα των πατερων αυτου και οτι τεθνηκεν ιωαβ ο αρχων της στρατιας και ειπεν αδερ προς φαραω εξαποστειλον µε και α
ποστρεψω εις την γην µου
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22

και ειπεν φαραω τω αδερ τινι συ ελαττονη µετ' εµου και ιδου συ ζητεις απελθειν εις την γην σου και ειπεν αυτω αδερ οτι εξαποστελλων εξαποστελεις µε και ανεστρεψεν αδε
ρ εις την γην αυτου

25

αυτη η κακια ην εποιησεν αδερ και εβαρυθυµησεν εν ισραηλ και εβασιλευσεν εν γη εδωµ

26

και ιεροβοαµ υιος ναβατ ο εφραθι εκ της σαριρα υιος γυναικος χηρας δουλος σαλωµων

27

και τουτο το πραγµα ως επηρατο χειρας επι βασιλεα σαλωµων ωκοδοµησεν την ακραν συνεκλεισεν τον φραγµον της πολεως δαυιδ του πατρος αυτου

28

και ο ανθρωπος ιεροβοαµ ισχυρος δυναµει και ειδεν σαλωµων το παιδαριον οτι ανηρ εργων εστιν και κατεστησεν αυτον επι τας αρσεις οικου ιωσηφ

29

και εγενηθη εν τω καιρω εκεινω και ιεροβοαµ εξηλθεν εξ ιερουσαληµ και ευρεν αυτον αχιας ο σηλωνιτης ο προφητης εν τη οδω και απεστησεν αυτον εκ της οδου και ο αχια
ς περιβεβληµενος ιµατιω καινω και αµφοτεροι εν τω πεδιω

30

και επελαβετο αχια του ιµατιου αυτου του καινου του επ' αυτω και διερρηξεν αυτο δωδεκα ρηγµατα

31

και ειπεν τω ιεροβοαµ λαβε σεαυτω δεκα ρηγµατα οτι ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ιδου εγω ρησσω την βασιλειαν εκ χειρος σαλωµων και δωσω σοι δεκα σκηπτρα

32

και δυο σκηπτρα εσονται αυτω δια τον δουλον µου δαυιδ και δια ιερουσαληµ την πολιν ην εξελεξαµην εν αυτη εκ πασων φυλων ισραηλ

33

ανθ' ων κατελιπεν µε και εποιησεν τη ασταρτη βδελυγµατι σιδωνιων και τω χαµως και τοις ειδωλοις µωαβ και τω βασιλει αυτων προσοχθισµατι υιων αµµων και ουκ επορε
υθη εν ταις οδοις µου του ποιησαι το ευθες ενωπιον εµου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

34

και ου µη λαβω ολην την βασιλειαν εκ χειρος αυτου διοτι αντιτασσοµενος αντιταξοµαι αυτω πασας τας ηµερας της ζωης αυτου δια δαυιδ τον δουλον µου ον εξελεξαµην αυτο
ν

35

και ληµψοµαι την βασιλειαν εκ χειρος του υιου αυτου και δωσω σοι τα δεκα σκηπτρα

36

τω δε υιω αυτου δωσω τα δυο σκηπτρα οπως η θεσις τω δουλω µου δαυιδ πασας τας ηµερας ενωπιον εµου εν ιερουσαληµ τη πολει ην εξελεξαµην εµαυτω του θεσθαι ονοµα
µου εκει

37

και σε ληµψοµαι και βασιλευσεις εν οις επιθυµει η ψυχη σου και συ εση βασιλευς επι τον ισραηλ

38

και εσται εαν φυλαξης παντα οσα αν εντειλωµαι σοι και πορευθης εν ταις οδοις µου και ποιησης το ευθες ενωπιον εµου του φυλαξασθαι τας εντολας µου και τα προσταγµατα
µου καθως εποιησεν δαυιδ ο δουλος µου και εσοµαι µετα σου και οικοδοµησω σοι οικον πιστον καθως ωκοδοµησα τω δαυιδ

40

και εζητησεν σαλωµων θανατωσαι τον ιεροβοαµ και ανεστη και απεδρα εις αιγυπτον προς σουσακιµ βασιλεα αιγυπτου και ην εν αιγυπτω εως ου απεθανεν σαλωµων

41

και τα λοιπα των ρηµατων σαλωµων και παντα οσα εποιησεν και πασαν την φρονησιν αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν βιβλιω ρηµατων σαλωµων

42

και αι ηµεραι ας εβασιλευσεν σαλωµων εν ιερουσαληµ τεσσαρακοντα ετη

43

και εκοιµηθη σαλωµων µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εγενηθη ως ηκουσεν ιεροβοαµ υιος ναβατ και αυτου ετι οντος εν αιγ
υπτω ως εφυγεν εκ προσωπου σαλωµων και εκαθητο εν αιγυπτω κατευθυνει και ερχεται εις την πολιν αυτου εις την γην σαριρα την εν ορει εφραιµ και ο βασιλευς σαλωµων
εκοιµηθη µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ροβοαµ υιος αυτου αντ' αυτου

1

και πορευεται βασιλευς ροβοαµ εις σικιµα οτι εις σικιµα ηρχοντο πας ισραηλ βασιλευσαι αυτον

3

και ελαλησεν ο λαος προς τον βασιλεα ροβοαµ λεγοντες

4

ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ νυν κουφισον απο της δουλειας του πατρος σου της σκληρας και απο του κλοιου αυτου του βαρεος ου εδωκεν εφ' ηµας και δο
υλευσοµεν σοι

5

και ειπεν προς αυτους απελθετε εως ηµερων τριων και αναστρεψατε προς µε και απηλθον

6

και παρηγγειλεν ο βασιλευς τοις πρεσβυτεροις οι ησαν παρεστωτες ενωπιον σαλωµων του πατρος αυτου ετι ζωντος αυτου λεγων πως υµεις βουλευεσθε και αποκριθω τω λαω
τουτω λογον

7

και ελαλησαν προς αυτον λεγοντες ει εν τη ηµερα ταυτη εση δουλος τω λαω τουτω και δουλευσης αυτοις και λαλησης αυτοις λογους αγαθους και εσονται σοι δουλοι πασας τ
ας ηµερας
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8

και εγκατελιπεν την βουλην των πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβουλευσατο µετα των παιδαριων των εκτραφεντων µετ' αυτου των παρεστηκοτων προ προ
σωπου αυτου

9

και ειπεν αυτοις τι υµεις συµβουλευετε και τι αποκριθω τω λαω τουτω τοις λαλησασιν προς µε λεγοντων κουφισον απο του κλοιου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ' ηµας

10

και ελαλησαν προς αυτον τα παιδαρια τα εκτραφεντα µετ' αυτου οι παρεστηκοτες προ προσωπου αυτου λεγοντες ταδε λαλησεις τω λαω τουτω τοις λαλησασι προς σε λεγοντ
ες ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον ηµων και συ νυν κουφισον αφ' ηµων ταδε λαλησεις προς αυτους η µικροτης µου παχυτερα της οσφυος του πατρος µου

11

και νυν ο πατηρ µου επεσασσετο υµας κλοιω βαρει καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστιγξιν εγω δε παιδευσω υµας εν σκορπιοις

12

και παρεγενοντο πας ισραηλ προς τον βασιλεα ροβοαµ εν τη ηµερα τη τριτη καθοτι ελαλησεν αυτοις ο βασιλευς λεγων αναστραφητε προς µε τη ηµερα τη τριτη

13

και απεκριθη ο βασιλευς προς τον λαον σκληρα και εγκατελιπεν ροβοαµ την βουλην των πρεσβυτερων α συνεβουλευσαντο αυτω

14

και ελαλησεν προς αυτους κατα την βουλην των παιδαριων λεγων ο πατηρ µου εβαρυνεν τον κλοιον υµων καγω προσθησω επι τον κλοιον υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµα
ς εν µαστιγξιν καγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

15

και ουκ ηκουσεν ο βασιλευς του λαου οτι ην µεταστροφη παρα κυριου οπως στηση το ρηµα αυτου ο ελαλησεν εν χειρι αχια του σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιου ναβατ

16

και ειδον πας ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευς αυτων και απεκριθη ο λαος τω βασιλει λεγων τις ηµιν µερις εν δαυιδ και ουκ εστιν ηµιν κληρονοµια εν υιω ιεσσαι αποτρεχ
ε ισραηλ εις τα σκηνωµατα σου νυν βοσκε τον οικον σου δαυιδ και απηλθεν ισραηλ εις τα σκηνωµατα αυτου

18

και απεστειλεν ο βασιλευς τον αδωνιραµ τον επι του φορου και ελιθοβολησαν αυτον πας ισραηλ εν λιθοις και απεθανεν και ο βασιλευς ροβοαµ εφθασεν αναβηναι του φυγειν
εις ιερουσαληµ

19

και ηθετησεν ισραηλ εις τον οικον δαυιδ εως της ηµερας ταυτης

20

και εγενετο ως ηκουσεν πας ισραηλ οτι ανεκαµψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον εις την συναγωγην και εβασιλευσαν αυτον επι ισραηλ και ουκ η
ν οπισω οικου δαυιδ παρεξ σκηπτρου ιουδα και βενιαµιν µονοι

21

και ροβοαµ εισηλθεν εις ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν την συναγωγην ιουδα και σκηπτρον βενιαµιν εκατον και εικοσι χιλιαδες νεανιων ποιουντων πολεµον του πολεµειν πρ
ος οικον ισραηλ επιστρεψαι την βασιλειαν ροβοαµ υιω σαλωµων

22

και εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων

23

ειπον τω ροβοαµ υιω σαλωµων βασιλει ιουδα και προς παντα οικον ιουδα και βενιαµιν και τω καταλοιπω του λαου λεγων
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24

ταδε λεγει κυριος ουκ αναβησεσθε ουδε πολεµησετε µετα των αδελφων υµων υιων ισραηλ αναστρεφετω εκαστος εις τον οικον εαυτου οτι παρ' εµου γεγονεν το ρηµα τουτο κ
αι ηκουσαν του λογου κυριου και κατεπαυσαν του πορευθηναι κατα το ρηµα κυριου [24α] και ο βασιλευς σαλωµων κοιµαται µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα τω
ν πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ροβοαµ υιος αυτου αντ' αυτου εν ιερουσαληµ υιος ων εκκαιδεκα ετων εν τω βασιλευειν αυτον και δωδεκα ετη εβασιλευσεν
εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου νααναν θυγατηρ αναν υιου ναας βασιλεως υιων αµµων και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και ουκ επορευθη εν οδω δαυιδ τ
ου πατρος αυτου [24β] και ην ανθρωπος εξ ορους εφραιµ δουλος τω σαλωµων και ονοµα αυτω ιεροβοαµ και ονοµα της µητρος αυτου σαριρα γυνη πορνη και εδωκεν αυτον σ
αλωµων εις αρχοντα σκυταλης επι τας αρσεις οικου ιωσηφ και ωκοδοµησεν τω σαλωµων την σαριρα την εν ορει εφραιµ και ησαν αυτω αρµατα τριακοσια ιππων ουτος ωκο
δοµησεν την ακραν εν ταις αρσεσιν οικου εφραιµ ουτος συνεκλεισεν την πολιν δαυιδ και ην επαιροµενος επι την βασιλειαν [24χ] και εζητει σαλωµων θανατωσαι αυτον και ε
φοβηθη και απεδρα αυτος προς σουσακιµ βασιλεα αιγυπτου και ην µετ' αυτου εως απεθανεν σαλωµων [24δ] και ηκουσεν ιεροβοαµ εν αιγυπτω οτι τεθνηκεν σαλωµων και ελ
αλησεν εις τα ωτα σουσακιµ βασιλεως αιγυπτου λεγων εξαποστειλον µε και απελευσοµαι εγω εις την γην µου και ειπεν αυτω σουσακιµ αιτησαι τι αιτηµα και δωσω σοι [24ε
] και σουσακιµ εδωκεν τω ιεροβοαµ την ανω αδελφην θεκεµινας την πρεσβυτεραν της γυναικος αυτου αυτω εις γυναικα αυτη ην µεγαλη εν µεσω των θυγατερων του βασιλε
ως και ετεκεν τω ιεροβοαµ τον αβια υιον αυτου [24φ] και ειπεν ιεροβοαµ προς σουσακιµ οντως εξαποστειλον µε και απελευσοµαι και εξηλθεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου και ηλθε
ν εις γην σαριρα την εν ορει εφραιµ και συναγεται εκει παν σκηπτρον εφραιµ και ωκοδοµησεν ιεροβοαµ εκει χαρακα [24γ] και ηρρωστησε το παιδαριον αυτου αρρωστιαν κρ
αταιαν σφοδρα και επορευθη ιεροβοαµ επερωτησαι υπερ του παιδαριου και ειπε προς ανω την γυναικα αυτου αναστηθι και πορευου επερωτησον τον θεον υπερ του παιδαριο
υ ει ζησεται εκ της αρρωστιας αυτου [24η] και ανθρωπος ην εν σηλω και ονοµα αυτω αχια και ουτος ην υιος εξηκοντα ετων και ρηµα κυριου µετ' αυτου και ειπεν ιεροβοαµ
προς την γυναικα αυτου αναστηθι και λαβε εις την χειρα σου τω ανθρωπω του θεου αρτους και κολλυρια τοις τεκνοις αυτου και σταφυλην και σταµνον µελιτος [24ι] και ανε
στη η γυνη και ελαβεν εις την χειρα αυτης αρτους και δυο κολλυρια και σταφυλην και σταµνον µελιτος τω αχια και ο ανθρωπος πρεσβυτερος και οι οφθαλµοι αυτου ηµβλυω
πουν του βλεπειν [24κ] και ανεστη εκ σαριρα και πορευεται και εγενετο εισελθουσης αυτης εις την πολιν προς αχια τον σηλωνιτην και ειπεν αχια τω παιδαριω αυτου εξελθε
δη εις απαντην ανω τη γυναικι ιεροβοαµ και ερεις αυτη εισελθε και µη στης οτι ταδε λεγει κυριος σκληρα εγω επαποστελω επι σε [24λ] και εισηλθεν ανω προς τον ανθρωπον
του θεου και ειπεν αυτη αχια ινα τι µοι ενηνοχας αρτους και σταφυλην και κολλυρια και σταµνον µελιτος ταδε λεγει κυριος ιδου συ απελευση απ' εµου και εσται εισελθουση
ς σου την πυλην εις σαριρα και τα κορασια σου εξελευσονται σοι εις συναντησιν και ερουσιν σοι το παιδαριον τεθνηκεν [24µ] οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξολεθρευσω το
υ ιεροβοαµ ουρουντα προς τοιχον και εσονται οι τεθνηκοτες του ιεροβοαµ εν τη πολει καταφαγονται οι κυνες και τον τεθνηκοτα εν τω αγρω καταφαγεται τα πετεινα του ουρ
ανου και το παιδαριον κοψονται ουαι κυριε οτι ευρεθη εν αυτω ρηµα καλον περι του κυριου [24ν] και απηλθεν η γυνη ως ηκουσεν και εγενετο ως εισηλθεν εις την σαριρα κα
ι το παιδαριον απεθανεν και εξηλθεν η κραυγη εις απαντην [24ο] και επορευθη ιεροβοαµ εις σικιµα την εν ορει εφραιµ και συνηθροισεν εκει τας φυλας του ισραηλ και ανεβη
εκει ροβοαµ υιος σαλωµων και λογος κυριου εγενετο προς σαµαιαν τον ελαµι λεγων λαβε σεαυτω ιµατιον καινον το ουκ εισεληλυθος εις υδωρ και ρηξον αυτο δωδεκα ρηγµα
τα και δωσεις τω ιεροβοαµ και ερεις αυτω ταδε λεγει κυριος λαβε σεαυτω δεκα ρηγµατα του περιβαλεσθαι σε και ελαβεν ιεροβοαµ και ειπεν σαµαιας ταδε λεγει κυριος επι τ
ας δεκα φυλας του ισραηλ [24π] και ειπεν ο λαος προς ροβοαµ υιον σαλωµων ο πατηρ σου εβαρυνεν τον κλοιον αυτου εφ' ηµας και εβαρυνεν τα βρωµατα της τραπεζης αυτο
υ και νυν ει κουφιεις συ εφ' ηµας και δουλευσοµεν σοι και ειπεν ροβοαµ προς τον λαον ετι τριων ηµερων και αποκριθησοµαι υµιν ρηµα [24θ] και ειπεν ροβοαµ εισαγαγετε µο
ι τους πρεσβυτερους και συµβουλευσοµαι µετ' αυτων τι αποκριθω τω λαω ρηµα εν τη ηµερα τη τριτη και ελαλησεν ροβοαµ εις τα ωτα αυτων καθως απεστειλεν ο λαος προς
αυτον και ειπον οι πρεσβυτεροι του λαου ουτως ελαλησεν προς σε ο λαος [24ρ] και διεσκεδασεν ροβοαµ την βουλην αυτων και ουκ ηρεσεν ενωπιον αυτου και απεστειλεν και
εισηγαγεν τους συντροφους αυτου και ελαλησεν αυτοις τα αυτα και ταυτα απεστειλεν προς µε λεγων ο λαος και ειπαν οι συντροφοι αυτου ουτως λαλησεις προς τον λαον λεγ
ων η µικροτης µου παχυτερα υπερ την οσφυν του πατρος µου ο πατηρ µου εµαστιγου υµας µαστιγξιν εγω δε καταρξω υµων εν σκορπιοις [24ς] και ηρεσεν το ρηµα ενωπιον ρ
οβοαµ και απεκριθη τω λαω καθως συνεβουλευσαν αυτω οι συντροφοι αυτου τα παιδαρια [24τ] και ειπεν πας ο λαος ως ανηρ εις εκαστος τω πλησιον αυτου και ανεκραξαν α
παντες λεγοντες ου µερις ηµιν εν δαυιδ ουδε κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εις τα σκηνωµατα σου ισραηλ οτι ουτος ο ανθρωπος ουκ εις αρχοντα ουδε εις ηγουµενον [24υ] και διε
σπαρη πας ο λαος εκ σικιµων και απηλθεν εκαστος εις το σκηνωµα αυτου και κατεκρατησεν ροβοαµ και απηλθεν και ανεβη επι το αρµα αυτου και εισηλθεν εις ιερουσαληµ
και πορευονται οπισω αυτου παν σκηπτρον ιουδα και παν σκηπτρον βενιαµιν [24ξ] και εγενετο ενισταµενου του ενιαυτου και συνηθροισεν ροβοαµ παντα ανδρα ιουδα και βεν
ιαµιν και ανεβη του πολεµειν προς ιεροβοαµ εις σικιµα [24ψ] και εγενετο ρηµα κυριου προς σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων ειπον τω ροβοαµ βασιλει ιουδα και προς παντ
α οικον ιουδα και βενιαµιν και προς το καταλειµµα του λαου λεγων ταδε λεγει κυριος ουκ αναβησεσθε ουδε πολεµησετε προς τους αδελφους υµων υιους ισραηλ αναστρεφετε
εκαστος εις τον οικον αυτου οτι παρ' εµου γεγονεν το ρηµα τουτο [24ζ] και ηκουσαν του λογου κυριου και ανεσχον του πορευθηναι κατα το ρηµα κυριου

25

και ωκοδοµησεν ιεροβοαµ την σικιµα την εν ορει εφραιµ και κατωκει εν αυτη και εξηλθεν εκειθεν και ωκοδοµησεν την φανουηλ

26

και ειπεν ιεροβοαµ εν τη καρδια αυτου ιδου νυν επιστρεψει η βασιλεια εις οικον δαυιδ

27

εαν αναβη ο λαος ουτος αναφερειν θυσιας εν οικω κυριου εις ιερουσαληµ και επιστραφησεται καρδια του λαου προς κυριον και κυριον αυτων προς ροβοαµ βασιλεα ιουδα κα
ι αποκτενουσιν µε

28

και εβουλευσατο ο βασιλευς και επορευθη και εποιησεν δυο δαµαλεις χρυσας και ειπεν προς τον λαον ικανουσθω υµιν αναβαινειν εις ιερουσαληµ ιδου θεοι σου ισραηλ οι ανα
γαγοντες σε εκ γης αιγυπτου

29

και εθετο την µιαν εν βαιθηλ και την µιαν εδωκεν εν δαν
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30

και εγενετο ο λογος ουτος εις αµαρτιαν και επορευετο ο λαος προ προσωπου της µιας εως δαν

31

και εποιησεν οικους εφ' υψηλων και εποιησεν ιερεις µερος τι εκ του λαου οι ουκ ησαν εκ των υιων λευι

32

και εποιησεν ιεροβοαµ εορτην εν τω µηνι τω ογδοω εν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα του µηνος κατα την εορτην την εν γη ιουδα και ανεβη επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν εν βα
ιθηλ του θυειν ταις δαµαλεσιν αις εποιησεν και παρεστησεν εν βαιθηλ τους ιερεις των υψηλων ων εποιησεν

33

και ανεβη επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν τη πεντεκαιδεκατη ηµερα εν τω µηνι τω ογδοω εν τη εορτη η επλασατο απο καρδιας αυτου και εποιησεν εορτην τοις υιοις ισραηλ
και ανεβη επι το θυσιαστηριον του επιθυσαι

1

και ιδου ανθρωπος του θεου εξ ιουδα παρεγενετο εν λογω κυριου εις βαιθηλ και ιεροβοαµ ειστηκει επι το θυσιαστηριον του επιθυσαι

2

και επεκαλεσεν προς το θυσιαστηριον εν λογω κυριου και ειπεν θυσιαστηριον θυσιαστηριον ταδε λεγει κυριος ιδου υιος τικτεται τω οικω δαυιδ ιωσιας ονοµα αυτω και θυσει
επι σε τους ιερεις των υψηλων τους επιθυοντας επι σε και οστα ανθρωπων καυσει επι σε

3

και εδωκεν εν τη ηµερα εκεινη τερας λεγων τουτο το ρηµα ο ελαλησεν κυριος λεγων ιδου το θυσιαστηριον ρηγνυται και εκχυθησεται η πιοτης η επ' αυτω

4

και εγενετο ως ηκουσεν ο βασιλευς ιεροβοαµ των λογων του ανθρωπου του θεου του επικαλεσαµενου επι το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ και εξετεινεν ο βασιλευς την χειρα αυ
του απο του θυσιαστηριου λεγων συλλαβετε αυτον και ιδου εξηρανθη η χειρ αυτου ην εξετεινεν επ' αυτον και ουκ ηδυνηθη επιστρεψαι αυτην προς εαυτον

5

και το θυσιαστηριον ερραγη και εξεχυθη η πιοτης απο του θυσιαστηριου κατα το τερας ο εδωκεν ο ανθρωπος του θεου εν λογω κυριου

6

και ειπεν ο βασιλευς ιεροβοαµ τω ανθρωπω του θεου δεηθητι του προσωπου κυριου του θεου σου και επιστρεψατω η χειρ µου προς µε και εδεηθη ο ανθρωπος του θεου του
προσωπου κυριου και επεστρεψεν την χειρα του βασιλεως προς αυτον και εγενετο καθως το προτερον

7

και ελαλησεν ο βασιλευς προς τον ανθρωπον του θεου εισελθε µετ' εµου εις οικον και αριστησον και δωσω σοι δοµα

8

και ειπεν ο ανθρωπος του θεου προς τον βασιλεα εαν µοι δως το ηµισυ του οικου σου ουκ εισελευσοµαι µετα σου ουδε µη φαγω αρτον ουδε µη πιω υδωρ εν τω τοπω τουτω

9

οτι ουτως ενετειλατο µοι εν λογω κυριος λεγων µη φαγης αρτον και µη πιης υδωρ και µη επιστρεψης εν τη οδω η επορευθης εν αυτη

10

και απηλθεν εν οδω αλλη και ουκ ανεστρεψεν εν τη οδω η ηλθεν εν αυτη εις βαιθηλ

11

και προφητης εις πρεσβυτης κατωκει εν βαιθηλ και ερχονται οι υιοι αυτου και διηγησαντο αυτω απαντα τα εργα α εποιησεν ο ανθρωπος του θεου εν τη ηµερα εκεινη εν βαιθ
ηλ και τους λογους ους ελαλησεν τω βασιλει και επεστρεψαν το προσωπον του πατρος αυτων

12

και ελαλησεν προς αυτους ο πατηρ αυτων λεγων ποια οδω πεπορευται και δεικνυουσιν αυτω οι υιοι αυτου την οδον εν η ανηλθεν ο ανθρωπος του θεου ο ελθων εξ ιουδα

13

και ειπεν τοις υιοις αυτου επισαξατε µοι τον ονον και επεσαξαν αυτω τον ονον και επεβη επ' αυτον

14

και επορευθη κατοπισθεν του ανθρωπου του θεου και ευρεν αυτον καθηµενον υπο δρυν και ειπεν αυτω ει συ ει ο ανθρωπος του θεου ο εληλυθως εξ ιουδα και ειπεν αυτω εγω

15

και ειπεν αυτω δευρο µετ' εµου και φαγε αρτον

16

και ειπεν ου µη δυνωµαι του επιστρεψαι µετα σου ουδε µη φαγοµαι αρτον ουδε πιοµαι υδωρ εν τω τοπω τουτω

17

οτι ουτως εντεταλται µοι εν λογω κυριος λεγων µη φαγης αρτον εκει και µη πιης υδωρ εκει και µη επιστρεψης εν τη οδω η επορευθης εν αυτη

18

και ειπεν προς αυτον καγω προφητης ειµι καθως συ και αγγελος λελαληκεν προς µε εν ρηµατι κυριου λεγων επιστρεψον αυτον προς σεαυτον εις τον οικον σου και φαγετω αρ
τον και πιετω υδωρ και εψευσατο αυτω

19

και επεστρεψεν αυτον και εφαγεν αρτον και επιεν υδωρ εν τω οικω αυτου

20

και εγενετο αυτων καθηµενων επι της τραπεζης και εγενετο λογος κυριου προς τον προφητην τον επιστρεψαντα αυτον

21

και ειπεν προς τον ανθρωπον του θεου τον ηκοντα εξ ιουδα λεγων ταδε λεγει κυριος ανθ' ων παρεπικρανας το ρηµα κυριου και ουκ εφυλαξας την εντολην ην ενετειλατο σοι κ
υριος ο θεος σου

22

και επεστρεψας και εφαγες αρτον και επιες υδωρ εν τω τοπω τουτω ω ελαλησεν προς σε λεγων µη φαγης αρτον και µη πιης υδωρ ου µη εισελθη το σωµα σου εις τον ταφον τ
ων πατερων σου

23

και εγενετο µετα το φαγειν αρτον και πιειν υδωρ και επεσαξεν αυτω τον ονον και επεστρεψεν
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24

και απηλθεν και ευρεν αυτον λεων εν τη οδω και εθανατωσεν αυτον και ην το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω και ο ονος ειστηκει παρ' αυτο και ο λεων ειστηκει παρα το
σωµα

25

και ιδου ανδρες παραπορευοµενοι και ειδον το θνησιµαιον ερριµµενον εν τη οδω και ο λεων ειστηκει εχοµενα του θνησιµαιου και εισηλθον και ελαλησαν εν τη πολει ου ο προ
φητης ο πρεσβυτης κατωκει εν αυτη

26

και ηκουσεν ο επιστρεψας αυτον εκ της οδου και ειπεν ο ανθρωπος του θεου ουτος εστιν ος παρεπικρανε το ρηµα κυριου

28

και επορευθη και ευρεν το σωµα αυτου ερριµµενον εν τη οδω και ο ονος και ο λεων ειστηκεισαν παρα το σωµα και ουκ εφαγεν ο λεων το σωµα του ανθρωπου του θεου και ο
υ συνετριψεν τον ονον

29

και ηρεν ο προφητης το σωµα του ανθρωπου του θεου και επεθηκεν αυτο επι τον ονον και επεστρεψεν αυτον εις την πολιν ο προφητης του θαψαι αυτον

30

εν τω ταφω εαυτου και εκοψαντο αυτον ουαι αδελφε

31

και εγενετο µετα το κοψασθαι αυτον και ειπεν τοις υιοις αυτου λεγων εαν αποθανω θαψατε µε εν τω ταφω τουτω ου ο ανθρωπος του θεου τεθαπται εν αυτω παρα τα οστα αυ
του θετε µε ινα σωθωσι τα οστα µου µετα των οστων αυτου

32

οτι γινοµενον εσται το ρηµα ο ελαλησεν εν λογω κυριου επι του θυσιαστηριου του εν βαιθηλ και επι τους οικους τους υψηλους τους εν σαµαρεια

33

και µετα το ρηµα τουτο ουκ επεστρεψεν ιεροβοαµ απο της κακιας αυτου και επεστρεψεν και εποιησεν εκ µερους του λαου ιερεις υψηλων ο βουλοµενος επληρου την χειρα αυ
του και εγινετο ιερευς εις τα υψηλα

34

και εγενετο το ρηµα τουτο εις αµαρτιαν τω οικω ιεροβοαµ και εις ολεθρον και εις αφανισµον απο προσωπου της γης

21

και ροβοαµ υιος σαλωµων εβασιλευσεν επι ιουδα υιος τεσσαρακοντα και ενος ενιαυτων ροβοαµ εν τω βασιλευειν αυτον και δεκα επτα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ τη πολ
ει ην εξελεξατο κυριος θεσθαι το ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων του ισραηλ και το ονοµα της µητρος αυτου νααµα η αµµανιτις

22

και εποιησεν ροβοαµ το πονηρον ενωπιον κυριου και παρεζηλωσεν αυτον εν πασιν οις εποιησαν οι πατερες αυτου και εν ταις αµαρτιαις αυτων αις ηµαρτον

23

και ωκοδοµησαν εαυτοις υψηλα και στηλας και αλση επι παντα βουνον υψηλον και υποκατω παντος ξυλου συσκιου

24

και συνδεσµος εγενηθη εν τη γη και εποιησαν απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ων εξηρεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ

25

και εγενετο εν τω ενιαυτω τω πεµπτω βασιλευοντος ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βασιλευς αιγυπτου επι ιερουσαληµ

26

και ελαβεν παντας τους θησαυρους οικου κυριου και τους θησαυρους οικου του βασιλεως και τα δορατα τα χρυσα α ελαβεν δαυιδ εκ χειρος των παιδων αδρααζαρ βασιλεως
σουβα και εισηνεγκεν αυτα εις ιερουσαληµ τα παντα ελαβεν οπλα τα χρυσα

27

και εποιησεν ροβοαµ ο βασιλευς οπλα χαλκα αντ' αυτων και επεθεντο επ' αυτον οι ηγουµενοι των παρατρεχοντων οι φυλασσοντες τον πυλωνα οικου του βασιλεως

28

και εγενετο οτε εισεπορευετο ο βασιλευς εις οικον κυριου και ηρον αυτα οι παρατρεχοντες και απηρειδοντο αυτα εις το θεε των παρατρεχοντων

29

και τα λοιπα των λογων ροβοαµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

30

και πολεµος ην ανα µεσον ροβοαµ και ανα µεσον ιεροβοαµ πασας τας ηµερας

31

και εκοιµηθη ροβοαµ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αβιου υιος αυτου αντ' αυτου

1

και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντος ιεροβοαµ υιου ναβατ βασιλευει αβιου υιος ροβοαµ επι ιουδα

2

και εξ ετη εβασιλευσεν και ονοµα της µητρος αυτου µααχα θυγατηρ αβεσσαλωµ

3

και επορευθη εν ταις αµαρτιαις του πατρος αυτου αις εποιησεν ενωπιον αυτου και ουκ ην η καρδια αυτου τελεια µετα κυριου θεου αυτου ως η καρδια δαυιδ του πατρος αυτ
ου

4

οτι δια δαυιδ εδωκεν αυτω κυριος καταλειµµα ινα στηση τεκνα αυτου µετ' αυτον και στηση την ιερουσαληµ

5

ως εποιησεν δαυιδ το ευθες ενωπιον κυριου ουκ εξεκλινεν απο παντων ων ενετειλατο αυτω πασας τας ηµερας της ζωης αυτου

7

και τα λοιπα των λογων αβιου και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα και πολεµος ην ανα µεσον αβιου και αν
α µεσον ιεροβοαµ
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8

και εκοιµηθη αβιου µετα των πατερων αυτου εν τω εικοστω και τεταρτω ετει του ιεροβοαµ και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και βασιλευει ασα υιος αυτ
ου αντ' αυτου

9

εν τω ενιαυτω τω τεταρτω και εικοστω του ιεροβοαµ βασιλεως ισραηλ βασιλευει ασα επι ιουδαν

10

και τεσσαρακοντα και εν ετος εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ανα θυγατηρ αβεσσαλωµ

11

και εποιησεν ασα το ευθες ενωπιον κυριου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

12

και αφειλεν τας τελετας απο της γης και εξαπεστειλεν παντα τα επιτηδευµατα α εποιησαν οι πατερες αυτου

13

και την ανα την µητερα αυτου µετεστησεν του µη ειναι ηγουµενην καθως εποιησεν συνοδον εν τω αλσει αυτης και εξεκοψεν ασα τας καταδυσεις αυτης και ενεπρησεν πυρι ε
ν τω χειµαρρω κεδρων

14

τα δε υψηλα ουκ εξηρεν πλην η καρδια ασα ην τελεια µετα κυριου πασας τας ηµερας αυτου

15

και εισηνεγκεν τους κιονας του πατρος αυτου και τους κιονας αυτου εισηνεγκεν εις τον οικον κυριου αργυρους και χρυσους και σκευη

16

και πολεµος ην ανα µεσον ασα και ανα µεσον βαασα βασιλεως ισραηλ πασας τας ηµερας

17

και ανεβη βαασα βασιλευς ισραηλ επι ιουδαν και ωκοδοµησεν την ραµα του µη ειναι εκπορευοµενον και εισπορευοµενον τω ασα βασιλει ιουδα

18

και ελαβεν ασα το αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν τοις θησαυροις του οικου του βασιλεως και εδωκεν αυτα εις χειρας παιδων αυτου και εξαπεστειλεν αυτους ο βασιλε
υς ασα προς υιον αδερ υιον ταβερεµµαν υιου αζιν βασιλεως συριας του κατοικουντος εν δαµασκω λεγων

19

διαθου διαθηκην ανα µεσον εµου και ανα µεσον σου και ανα µεσον του πατρος µου και του πατρος σου ιδου εξαπεσταλκα σοι δωρα αργυριον και χρυσιον δευρο διασκεδασον
την διαθηκην σου την προς βαασα βασιλεα ισραηλ και αναβησεται απ' εµου

20

και ηκουσεν υιος αδερ του βασιλεως ασα και απεστειλεν τους αρχοντας των δυναµεων των αυτου ταις πολεσιν του ισραηλ και επαταξεν την αιν και την δαν και την αβελµαα
και πασαν την χεζραθ εως πασης της γης νεφθαλι

21

και εγενετο ως ηκουσεν βαασα και διελιπεν του οικοδοµειν την ραµα και ανεστρεψεν εις θερσα

22

και ο βασιλευς ασα παρηγγειλεν παντι ιουδα εις αινακιµ και αιρουσιν τους λιθους της ραµα και τα ξυλα αυτης α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν αυτοις ο βασιλευς α
σα παν βουνον βενιαµιν και την σκοπιαν

23

και τα λοιπα των λογων ασα και πασα η δυναστεια αυτου ην εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εστιν επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα πλην εν τω και
ρω του γηρως αυτου επονεσεν τους ποδας αυτου

24

και εκοιµηθη ασα και θαπτεται µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και βασιλευει ιωσαφατ υιος αυτου αντ' αυτου

25

και ναδαβ υιος ιεροβοαµ βασιλευει επι ισραηλ εν ετει δευτερω του ασα βασιλεως ιουδα και εβασιλευσεν επι ισραηλ ετη δυο

26

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και επορευθη εν οδω του πατρος αυτου και εν ταις αµαρτιαις αυτου αις εξηµαρτεν τον ισραηλ

27

και περιεκαθισεν αυτον βαασα υιος αχια επι τον οικον βελααν και επαταξεν αυτον εν γαβαθων τη των αλλοφυλων και ναδαβ και πας ισραηλ περιεκαθητο επι γαβαθων

28

και εθανατωσεν αυτον βαασα εν ετει τριτω του ασα υιου αβιου βασιλεως ιουδα και εβασιλευσεν

29

και εγενετο ως εβασιλευσεν και επαταξεν τον οικον ιεροβοαµ και ουχ υπελιπετο πασαν πνοην του ιεροβοαµ εως του εξολεθρευσαι αυτον κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χ
ειρι δουλου αυτου αχια του σηλωνιτου

30

περι των αµαρτιων ιεροβοαµ ως εξηµαρτεν τον ισραηλ και εν τω παροργισµω αυτου ω παρωργισεν τον κυριον θεον του ισραηλ

31

και τα λοιπα των λογων ναδαβ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εστιν εν βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

33

και εν τω ετει τω τριτω του ασα βασιλεως ιουδα βασιλευει βαασα υιος αχια επι ισραηλ εν θερσα εικοσι και τεσσαρα ετη

34

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και επορευθη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταις αµαρτιαις αυτου ως εξηµαρτεν τον ισραηλ

1

και εγενετο λογος κυριου εν χειρι ιου υιου ανανι προς βαασα
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2

ανθ' ων υψωσα σε απο της γης και εδωκα σε ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ και επορευθης εν τη οδω ιεροβοαµ και εξηµαρτες τον λαον µου τον ισραηλ του παροργισαι
µε εν τοις µαταιοις αυτων

3

ιδου εγω εξεγειρω οπισω βαασα και οπισθεν του οικου αυτου και δωσω τον οικον σου ως τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ

4

τον τεθνηκοτα του βαασα εν τη πολει καταφαγονται αυτον οι κυνες και τον τεθνηκοτα αυτου εν τω πεδιω καταφαγονται αυτον τα πετεινα του ουρανου

5

και τα λοιπα των λογων βαασα και παντα α εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ

6

και εκοιµηθη βαασα µετα των πατερων αυτου και θαπτεται εν θερσα και βασιλευει ηλα υιος αυτου αντ' αυτου εν τω εικοστω ετει βασιλεως ασα

7

και εν χειρι ιου υιου ανανι ελαλησεν κυριος επι βαασα και επι τον οικον αυτου πασαν την κακιαν ην εποιησεν ενωπιον κυριου του παροργισαι αυτον εν τοις εργοις των χειρων
αυτου του ειναι κατα τον οικον ιεροβοαµ και υπερ του παταξαι αυτον

8

και ηλα υιος βαασα εβασιλευσεν επι ισραηλ δυο ετη εν θερσα

9

και συνεστρεψεν επ' αυτον ζαµβρι ο αρχων της ηµισους της ιππου και αυτος ην εν θερσα πινων µεθυων εν τω οικω ωσα του οικονοµου εν θερσα

10

και εισηλθεν ζαµβρι και επαταξεν αυτον και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ' αυτου

11

και εγενηθη εν τω βασιλευσαι αυτον εν τω καθισαι αυτον επι του θρονου αυτου και επαταξεν ολον τον οικον βαασα

12

κατα το ρηµα ο ελαλησεν κυριος επι τον οικον βαασα προς ιου τον προφητην

13

περι πασων των αµαρτιων βαασα και ηλα του υιου αυτου ως εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι κυριον τον θεον ισραηλ εν τοις µαταιοις αυτων

14

και τα λοιπα των λογων ηλα και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ

15

και ζαµβρι εβασιλευσεν επτα ηµερας εν θερσα και η παρεµβολη ισραηλ επι γαβαθων την των αλλοφυλων

16

και ηκουσεν ο λαος εν τη παρεµβολη λεγοντων συνεστραφη ζαµβρι και επαισεν τον βασιλεα και εβασιλευσαν εν ισραηλ τον αµβρι τον ηγουµενον της στρατιας επι ισραηλ εν
τη ηµερα εκεινη εν τη παρεµβολη

17

και ανεβη αµβρι και πας ισραηλ µετ' αυτου εκ γαβαθων και περιεκαθισαν επι θερσα

18

και εγενηθη ως ειδεν ζαµβρι οτι προκατειληµπται αυτου η πολις και εισπορευεται εις αντρον του οικου του βασιλεως και ενεπυρισεν επ' αυτον τον οικον του βασιλεως εν πυ
ρι και απεθανεν

19

υπερ των αµαρτιων αυτου ων εποιησεν του ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου πορευθηναι εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταις αµαρτιαις αυτου ως εξηµαρτεν τον ισραη
λ

20

και τα λοιπα των λογων ζαµβρι και τας συναψεις αυτου ας συνηψεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ

21

τοτε µεριζεται ο λαος ισραηλ ηµισυ του λαου γινεται οπισω θαµνι υιου γωναθ του βασιλευσαι αυτον και το ηµισυ του λαου γινεται οπισω αµβρι

22

ο λαος ο ων οπισω αµβρι υπερεκρατησεν τον λαον τον οπισω θαµνι υιου γωναθ και απεθανεν θαµνι και ιωραµ ο αδελφος αυτου εν τω καιρω εκεινω και εβασιλευσεν αµβρι µ
ετα θαµνι

23

εν τω ετει τω τριακοστω και πρωτω του βασιλεως ασα βασιλευει αµβρι επι ισραηλ δωδεκα ετη εν θερσα βασιλευει εξ ετη

24

και εκτησατο αµβρι το ορος το σεµερων παρα σεµηρ του κυριου του ορους δυο ταλαντων αργυριου και ωκοδοµησεν το ορος και επεκαλεσεν το ονοµα του ορους ου ωκοδοµε
σεν επι τω ονοµατι σεµηρ του κυριου του ορους σαεµηρων

25

και εποιησεν αµβρι το πονηρον ενωπιον κυριου και επονηρευσατο υπερ παντας τους γενοµενους εµπροσθεν αυτου

26

και επορευθη εν παση οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ και εν ταις αµαρτιαις αυτου αις εξηµαρτεν τον ισραηλ του παροργισαι τον κυριον θεον ισραηλ εν τοις µαταιοις αυτων

27

και τα λοιπα των λογων αµβρι και παντα α εποιησεν και η δυναστεια αυτου ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ισραηλ
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28

και εκοιµηθη αµβρι µετα των πατερων αυτου και θαπτεται εν σαµαρεια και βασιλευει αχααβ υιος αυτου αντ' αυτου [28α] και εν τω ενιαυτω τω ενδεκατω του αµβρι βασιλευ
ει ιωσαφατ υιος ασα ετων τριακοντα και πεντε εν τη βασιλεια αυτου και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου γαζουβα θυγατηρ σελει
[28β] και επορευθη εν τη οδω ασα του πατρος αυτου και ουκ εξεκλινεν απ' αυτης του ποιειν το ευθες ενωπιον κυριου πλην των υψηλων ουκ εξηραν εθυον εν τοις υψηλοις κα
ι εθυµιων [28χ] και α συνεθετο ιωσαφατ και πασα η δυναστεια ην εποιησεν και ους επολεµησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ιουδ
α [28δ] και τα λοιπα των συµπλοκων ας επεθεντο εν ταις ηµεραις ασα του πατρος αυτου εξηρεν απο της γης [28ε] και βασιλευς ουκ ην εν συρια νασιβ [28φ] και ο βασιλευς ι
ωσαφατ εποιησεν ναυν εις θαρσις πορευεσθαι εις σωφιρ επι το χρυσιον και ουκ επορευθη οτι συνετριβη η ναυς εν γασιωνγαβερ [28γ] τοτε ειπεν ο βασιλευς ισραηλ προς ιωσα
φατ εξαποστελω τους παιδας σου και τα παιδαρια µου εν τη νηι και ουκ εβουλετο ιωσαφατ [28η] και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και θαπτεται µετα των πα
τερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωραµ υιος αυτου αντ' αυτου

29

εν ετει δευτερω τω ιωσαφατ βασιλευει αχααβ υιος αµβρι εβασιλευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι και δυο ετη

30

και εποιησεν αχααβ το πονηρον ενωπιον κυριου επονηρευσατο υπερ παντας τους εµπροσθεν αυτου

31

και ουκ ην αυτω ικανον του πορευεσθαι εν ταις αµαρτιαις ιεροβοαµ υιου ναβατ και ελαβεν γυναικα την ιεζαβελ θυγατερα ιεθεβααλ βασιλεως σιδωνιων και επορευθη και εδο
υλευσεν τω βααλ και προσεκυνησεν αυτω

32

και εστησεν θυσιαστηριον τω βααλ εν οικω των προσοχθισµατων αυτου ον ωκοδοµησεν εν σαµαρεια

33

και εποιησεν αχααβ αλσος και προσεθηκεν αχααβ του ποιησαι παροργισµατα του παροργισαι την ψυχην αυτου του εξολεθρευθηναι εκακοποιησεν υπερ παντας τους βασιλεις
ισραηλ τους γενοµενους εµπροσθεν αυτου

34

εν ταις ηµεραις αυτου ωκοδοµησεν αχιηλ ο βαιθηλιτης την ιεριχω εν τω αβιρων τω πρωτοτοκω αυτου εθεµελιωσεν αυτην και τω σεγουβ τω νεωτερω αυτου επεστησεν θυρα
ς αυτης κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χειρι ιησου υιου ναυη

1

και ειπεν ηλιου ο προφητης ο θεσβιτης εκ θεσβων της γαλααδ προς αχααβ ζη κυριος ο θεος των δυναµεων ο θεος ισραηλ ω παρεστην ενωπιον αυτου ει εσται τα ετη ταυτα δρ
οσος και υετος οτι ει µη δια στοµατος λογου µου

2

και εγενετο ρηµα κυριου προς ηλιου

3

πορευου εντευθεν κατα ανατολας και κρυβηθι εν τω χειµαρρω χορραθ του επι προσωπου του ιορδανου

4

και εσται εκ του χειµαρρου πιεσαι υδωρ και τοις κοραξιν εντελουµαι διατρεφειν σε εκει

5

και εποιησεν ηλιου κατα το ρηµα κυριου και εκαθισεν εν τω χειµαρρω χορραθ επι προσωπου του ιορδανου

6

και οι κορακες εφερον αυτω αρτους το πρωι και κρεα το δειλης και εκ του χειµαρρου επινεν υδωρ

7

και εγενετο µετα ηµερας και εξηρανθη ο χειµαρρους οτι ουκ εγενετο υετος επι της γης

8

και εγενετο ρηµα κυριου προς ηλιου

9

αναστηθι και πορευου εις σαρεπτα της σιδωνιας ιδου εντεταλµαι εκει γυναικι χηρα του διατρεφειν σε

10

και ανεστη και επορευθη εις σαρεπτα εις τον πυλωνα της πολεως και ιδου εκει γυνη χηρα συνελεγεν ξυλα και εβοησεν οπισω αυτης ηλιου και ειπεν αυτη λαβε δη µοι ολιγον
υδωρ εις αγγος και πιοµαι

11

και επορευθη λαβειν και εβοησεν οπισω αυτης ηλιου και ειπεν ληµψη δη µοι ψωµον αρτου εν τη χειρι σου

12

και ειπεν η γυνη ζη κυριος ο θεος σου ει εστιν µοι εγκρυφιας αλλ' η οσον δραξ αλευρου εν τη υδρια και ολιγον ελαιον εν τω καψακη και ιδου εγω συλλεγω δυο ξυλαρια και ει
σελευσοµαι και ποιησω αυτο εµαυτη και τοις τεκνοις µου και φαγοµεθα και αποθανουµεθα

13

και ειπεν προς αυτην ηλιου θαρσει εισελθε και ποιησον κατα το ρηµα σου αλλα ποιησον εµοι εκειθεν εγκρυφιαν µικρον εν πρωτοις και εξοισεις µοι σαυτη δε και τοις τεκνοις
σου ποιησεις επ' εσχατου

14

οτι ταδε λεγει κυριος η υδρια του αλευρου ουκ εκλειψει και ο καψακης του ελαιου ουκ ελαττονησει εως ηµερας του δουναι κυριον τον υετον επι της γης

15

και επορευθη η γυνη και εποιησεν και ησθιεν αυτη και αυτος και τα τεκνα αυτης

16

και η υδρια του αλευρου ουκ εξελιπεν και ο καψακης του ελαιου ουκ ελαττονωθη κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν εν χειρι ηλιου

17

και εγενετο µετα ταυτα και ηρρωστησεν ο υιος της γυναικος της κυριας του οικου και ην η αρρωστια αυτου κραταια σφοδρα εως ου ουχ υπελειφθη εν αυτω πνευµα
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18

και ειπεν προς ηλιου τι εµοι και σοι ανθρωπε του θεου εισηλθες προς µε του αναµνησαι τας αδικιας µου και θανατωσαι τον υιον µου

19

και ειπεν ηλιου προς την γυναικα δος µοι τον υιον σου και ελαβεν αυτον εκ του κολπου αυτης και ανηνεγκεν αυτον εις το υπερωον εν ω αυτος εκαθητο εκει και εκοιµισεν αυτ
ον επι της κλινης αυτου

20

και ανεβοησεν ηλιου και ειπεν οιµµοι κυριε ο µαρτυς της χηρας µεθ' ης εγω κατοικω µετ' αυτης συ κεκακωκας του θανατωσαι τον υιον αυτης

21

και ενεφυσησεν τω παιδαριω τρις και επεκαλεσατο τον κυριον και ειπεν κυριε ο θεος µου επιστραφητω δη η ψυχη του παιδαριου τουτου εις αυτον

22

και εγενετο ουτως και ανεβοησεν το παιδαριον

23

και κατηγαγεν αυτον απο του υπερωου εις τον οικον και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου και ειπεν ηλιου βλεπε ζη ο υιος σου

24

και ειπεν η γυνη προς ηλιου ιδου εγνωκα οτι ανθρωπος θεου ει συ και ρηµα κυριου εν στοµατι σου αληθινον

1

και εγενετο µεθ' ηµερας πολλας και ρηµα κυριου εγενετο προς ηλιου εν τω ενιαυτω τω τριτω λεγων πορευθητι και οφθητι τω αχααβ και δωσω υετον επι προσωπον της γης

2

και επορευθη ηλιου του οφθηναι τω αχααβ και η λιµος κραταια εν σαµαρεια

3

και εκαλεσεν αχααβ τον αβδιου τον οικονοµον και αβδιου ην φοβουµενος τον κυριον σφοδρα

4

και εγενετο εν τω τυπτειν την ιεζαβελ τους προφητας κυριου και ελαβεν αβδιου εκατον ανδρας προφητας και εκρυψεν αυτους κατα πεντηκοντα εν σπηλαιω και διετρεφεν αυ
τους εν αρτω και υδατι

5

και ειπεν αχααβ προς αβδιου δευρο και διελθωµεν επι την γην επι πηγας των υδατων και επι χειµαρρους εαν πως ευρωµεν βοτανην και περιποιησωµεθα ιππους και ηµιονους
και ουκ εξολοθρευθησονται απο των κτηνων

6

και εµερισαν εαυτοις την οδον του διελθειν αυτην αχααβ επορευθη εν οδω µια µονος και αβδιου επορευθη εν οδω αλλη µονος

7

και ην αβδιου εν τη οδω µονος και ηλθεν ηλιου εις συναντησιν αυτου µονος και αβδιου εσπευσεν και επεσεν επι προσωπον αυτου και ειπεν ει συ ει αυτος κυριε µου ηλιου

8

και ειπεν ηλιου αυτω εγω πορευου λεγε τω κυριω σου ιδου ηλιου

9

και ειπεν αβδιου τι ηµαρτηκα οτι διδως τον δουλον σου εις χειρα αχααβ του θανατωσαι µε

10

ζη κυριος ο θεος σου ει εστιν εθνος η βασιλεια ου ουκ απεσταλκεν ο κυριος µου ζητειν σε και ειπον ουκ εστιν και ενεπρησεν την βασιλειαν και τας χωρας αυτης οτι ουχ ευρη
κεν σε

11

και νυν συ λεγεις πορευου αναγγελλε τω κυριω σου ιδου ηλιου

12

και εσται εαν εγω απελθω απο σου και πνευµα κυριου αρει σε εις γην ην ουκ οιδα και εισελευσοµαι απαγγειλαι τω αχααβ και αποκτενει µε και ο δουλος σου εστιν φοβουµενο
ς τον κυριον εκ νεοτητος αυτου

13

η ουκ απηγγελη σοι τω κυριω µου οια πεποιηκα εν τω αποκτεινειν ιεζαβελ τους προφητας κυριου και εκρυψα απο των προφητων κυριου εκατον ανδρας ανα πεντηκοντα εν σ
πηλαιω και εθρεψα εν αρτοις και υδατι

14

και νυν συ λεγεις µοι πορευου λεγε τω κυριω σου ιδου ηλιου και αποκτενει µε

15

και ειπεν ηλιου ζη κυριος των δυναµεων ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι σηµερον οφθησοµαι αυτω

16

και επορευθη αβδιου εις συναντην τω αχααβ και απηγγειλεν αυτω και εξεδραµεν αχααβ και επορευθη εις συναντησιν ηλιου

17

και εγενετο ως ειδεν αχααβ τον ηλιου και ειπεν αχααβ προς ηλιου ει συ ει αυτος ο διαστρεφων τον ισραηλ

18

και ειπεν ηλιου ου διαστρεφω τον ισραηλ οτι αλλ' η συ και ο οικος του πατρος σου εν τω καταλιµπανειν υµας τον κυριον θεον υµων και επορευθης οπισω των βααλιµ

19

και νυν αποστειλον συναθροισον προς µε παντα ισραηλ εις ορος το καρµηλιον και τους προφητας της αισχυνης τετρακοσιους και πεντηκοντα και τους προφητας των αλσων
τετρακοσιους εσθιοντας τραπεζαν ιεζαβελ

20

και απεστειλεν αχααβ εις παντα ισραηλ και επισυνηγαγεν παντας τους προφητας εις ορος το καρµηλιον

21

και προσηγαγεν ηλιου προς παντας και ειπεν αυτοις ηλιου εως ποτε υµεις χωλανειτε επ' αµφοτεραις ταις ιγνυαις ει εστιν κυριος ο θεος πορευεσθε οπισω αυτου ει δε ο βααλ α
υτος πορευεσθε οπισω αυτου και ουκ απεκριθη ο λαος λογον
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22

και ειπεν ηλιου προς τον λαον εγω υπολελειµµαι προφητης του κυριου µονωτατος και οι προφηται του βααλ τετρακοσιοι και πεντηκοντα ανδρες και οι προφηται του αλσους
τετρακοσιοι

23

δοτωσαν ηµιν δυο βοας και εκλεξασθωσαν εαυτοις τον ενα και µελισατωσαν και επιθετωσαν επι των ξυλων και πυρ µη επιθετωσαν και εγω ποιησω τον βουν τον αλλον και π
υρ ου µη επιθω

24

και βοατε εν ονοµατι θεων υµων και εγω επικαλεσοµαι εν ονοµατι κυριου του θεου µου και εσται ο θεος ος εαν επακουση εν πυρι ουτος θεος και απεκριθησαν πας ο λαος και
ειπον καλον το ρηµα ο ελαλησας

25

και ειπεν ηλιου τοις προφηταις της αισχυνης εκλεξασθε εαυτοις τον µοσχον τον ενα και ποιησατε πρωτοι οτι πολλοι υµεις και επικαλεσασθε εν ονοµατι θεου υµων και πυρ µη
επιθητε

26

και ελαβον τον µοσχον και εποιησαν και επεκαλουντο εν ονοµατι του βααλ εκ πρωιθεν εως µεσηµβριας και ειπον επακουσον ηµων ο βααλ επακουσον ηµων και ουκ ην φωνη
και ουκ ην ακροασις και διετρεχον επι του θυσιαστηριου ου εποιησαν

27

και εγενετο µεσηµβρια και εµυκτηρισεν αυτους ηλιου ο θεσβιτης και ειπεν επικαλεισθε εν φωνη µεγαλη οτι θεος εστιν οτι αδολεσχια αυτω εστιν και αµα µηποτε χρηµατιζει
αυτος η µηποτε καθευδει αυτος και εξαναστησεται

28

και επεκαλουντο εν φωνη µεγαλη και κατετεµνοντο κατα τον εθισµον αυτων εν µαχαιραις και σειροµασταις εως εκχυσεως αιµατος επ' αυτους

29

και επροφητευον εως ου παρηλθεν το δειλινον και εγενετο ως ο καιρος του αναβηναι την θυσιαν και ουκ ην φωνη και ελαλησεν ηλιου ο θεσβιτης προς τους προφητας των πρ
οσοχθισµατων λεγων µεταστητε απο του νυν και εγω ποιησω το ολοκαυτωµα µου και µετεστησαν και απηλθον

30

και ειπεν ηλιου προς τον λαον προσαγαγετε προς µε και προσηγαγεν πας ο λαος προς αυτον

31

και ελαβεν ηλιου δωδεκα λιθους κατ' αριθµον φυλων του ισραηλ ως ελαλησεν κυριος προς αυτον λεγων ισραηλ εσται το ονοµα σου

32

και ωκοδοµησεν τους λιθους εν ονοµατι κυριου και ιασατο το θυσιαστηριον το κατεσκαµµενον και εποιησεν θααλα χωρουσαν δυο µετρητας σπερµατος κυκλοθεν του θυσιασ
τηριου

33

και εστοιβασεν τας σχιδακας επι το θυσιαστηριον ο εποιησεν και εµελισεν το ολοκαυτωµα και επεθηκεν επι τας σχιδακας και εστοιβασεν επι το θυσιαστηριον

34

και ειπεν λαβετε µοι τεσσαρας υδριας υδατος και επιχεετε επι το ολοκαυτωµα και επι τας σχιδακας και εποιησαν ουτως και ειπεν δευτερωσατε και εδευτερωσαν και ειπεν τρ
ισσωσατε και ετρισσευσαν

35

και διεπορευετο το υδωρ κυκλω του θυσιαστηριου και την θααλα επλησαν υδατος

36

και ανεβοησεν ηλιου εις τον ουρανον και ειπεν κυριε ο θεος αβρααµ και ισαακ και ισραηλ επακουσον µου κυριε επακουσον µου σηµερον εν πυρι και γνωτωσαν πας ο λαος ου
τος οτι συ ει κυριος ο θεος ισραηλ καγω δουλος σου και δια σε πεποιηκα τα εργα ταυτα

37

επακουσον µου κυριε επακουσον µου εν πυρι και γνωτω ο λαος ουτος οτι συ ει κυριος ο θεος και συ εστρεψας την καρδιαν του λαου τουτου οπισω

38

και επεσεν πυρ παρα κυριου εκ του ουρανου και κατεφαγεν το ολοκαυτωµα και τας σχιδακας και το υδωρ το εν τη θααλα και τους λιθους και τον χουν εξελιξεν το πυρ

39

και επεσεν πας ο λαος επι προσωπον αυτων και ειπον αληθως κυριος εστιν ο θεος αυτος ο θεος

40

και ειπεν ηλιου προς τον λαον συλλαβετε τους προφητας του βααλ µηθεις σωθητω εξ αυτων και συνελαβον αυτους και καταγει αυτους ηλιου εις τον χειµαρρουν κισων και εσ
φαξεν αυτους εκει

41

και ειπεν ηλιου τω αχααβ αναβηθι και φαγε και πιε οτι φωνη των ποδων του υετου

42

και ανεβη αχααβ του φαγειν και πιειν και ηλιου ανεβη επι τον καρµηλον και εκυψεν επι την γην και εθηκεν το προσωπον εαυτου ανα µεσον των γονατων εαυτου

43

και ειπεν τω παιδαριω αυτου αναβηθι και επιβλεψον οδον της θαλασσης και επεβλεψεν το παιδαριον και ειπεν ουκ εστιν ουθεν και ειπεν ηλιου και συ επιστρεψον επτακι και
επεστρεψεν το παιδαριον επτακι

44

και εγενετο εν τω εβδοµω και ιδου νεφελη µικρα ως ιχνος ανδρος αναγουσα υδωρ και ειπεν αναβηθι και ειπον τω αχααβ ζευξον το αρµα σου και καταβηθι µη καταλαβη σε ο
υετος

45

και εγενετο εως ωδε και ωδε και ο ουρανος συνεσκοτασεν νεφελαις και πνευµατι και εγενετο υετος µεγας και εκλαιεν και επορευετο αχααβ εις ιεζραελ
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46

και χειρ κυριου επι τον ηλιου και συνεσφιγξεν την οσφυν αυτου και ετρεχεν εµπροσθεν αχααβ εως ιεζραελ

1

και ανηγγειλεν αχααβ τη ιεζαβελ γυναικι αυτου παντα α εποιησεν ηλιου και ως απεκτεινεν τους προφητας εν ροµφαια

2

και απεστειλεν ιεζαβελ προς ηλιου και ειπεν ει συ ει ηλιου και εγω ιεζαβελ ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη οτι ταυτην την ωραν αυριον θησοµαι την ψυχην σου κ
αθως ψυχην ενος εξ αυτων

3

και εφοβηθη ηλιου και ανεστη και απηλθεν κατα την ψυχην εαυτου και ερχεται εις βηρσαβεε την ιουδα και αφηκεν το παιδαριον αυτου εκει

4

και αυτος επορευθη εν τη ερηµω οδον ηµερας και ηλθεν και εκαθισεν υπο ραθµ εν και ητησατο την ψυχην αυτου αποθανειν και ειπεν ικανουσθω νυν λαβε δη την ψυχην µου
απ' εµου κυριε οτι ου κρεισσων εγω ειµι υπερ τους πατερας µου

5

και εκοιµηθη και υπνωσεν εκει υπο φυτον και ιδου τις ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστηθι και φαγε

6

και επεβλεψεν ηλιου και ιδου προς κεφαλης αυτου εγκρυφιας ολυριτης και καψακης υδατος και ανεστη και εφαγεν και επιεν και επιστρεψας εκοιµηθη

7

και επεστρεψεν ο αγγελος κυριου εκ δευτερου και ηψατο αυτου και ειπεν αυτω αναστα φαγε οτι πολλη απο σου η οδος

8

και ανεστη και εφαγεν και επιεν και επορευθη εν τη ισχυι της βρωσεως εκεινης τεσσαρακοντα ηµερας και τεσσαρακοντα νυκτας εως ορους χωρηβ

9

και εισηλθεν εκει εις το σπηλαιον και κατελυσεν εκει και ιδου ρηµα κυριου προς αυτον και ειπεν τι συ ενταυθα ηλιου

10

και ειπεν ηλιου ζηλων εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκατελιπον σε οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν και τους προφητας σου απεκτειναν εν ροµφαια κ
αι υπολελειµµαι εγω µονωτατος και ζητουσι την ψυχην µου λαβειν αυτην

11

και ειπεν εξελευση αυριον και στηση ενωπιον κυριου εν τω ορει ιδου παρελευσεται κυριος και πνευµα µεγα κραταιον διαλυον ορη και συντριβον πετρας ενωπιον κυριου ουκ
εν τω πνευµατι κυριος και µετα το πνευµα συσσεισµος ουκ εν τω συσσεισµω κυριος

12

και µετα τον συσσεισµον πυρ ουκ εν τω πυρι κυριος και µετα το πυρ φωνη αυρας λεπτης κακει κυριος

13

και εγενετο ως ηκουσεν ηλιου και επεκαλυψεν το προσωπον αυτου εν τη µηλωτη εαυτου και εξηλθεν και εστη υπο το σπηλαιον και ιδου προς αυτον φωνη και ειπεν τι συ εντ
αυθα ηλιου

14

και ειπεν ηλιου ζηλων εζηλωκα τω κυριω παντοκρατορι οτι εγκατελιπον την διαθηκην σου οι υιοι ισραηλ τα θυσιαστηρια σου καθειλαν και τους προφητας σου απεκτειναν ε
ν ροµφαια και υπολελειµµαι εγω µονωτατος και ζητουσι την ψυχην µου λαβειν αυτην

15

και ειπεν κυριος προς αυτον πορευου αναστρεφε εις την οδον σου και ηξεις εις την οδον ερηµου δαµασκου και χρισεις τον αζαηλ εις βασιλεα της συριας

16

και τον ιου υιον ναµεσσι χρισεις εις βασιλεα επι ισραηλ και τον ελισαιε υιον σαφατ απο αβελµαουλα χρισεις εις προφητην αντι σου

17

και εσται τον σωζοµενον εκ ροµφαιας αζαηλ θανατωσει ιου και τον σωζοµενον εκ ροµφαιας ιου θανατωσει ελισαιε

18

και καταλειψεις εν ισραηλ επτα χιλιαδας ανδρων παντα γονατα α ουκ ωκλασαν γονυ τω βααλ και παν στοµα ο ου προσεκυνησεν αυτω

19

και απηλθεν εκειθεν και ευρισκει τον ελισαιε υιον σαφατ και αυτος ηροτρια εν βουσιν δωδεκα ζευγη βοων ενωπιον αυτου και αυτος εν τοις δωδεκα και επηλθεν επ' αυτον κα
ι επερριψε την µηλωτην αυτου επ' αυτον

20

και κατελιπεν ελισαιε τας βοας και κατεδραµεν οπισω ηλιου και ειπεν καταφιλησω τον πατερα µου και ακολουθησω οπισω σου και ειπεν ηλιου αναστρεφε οτι πεποιηκα σοι

21

και ανεστρεψεν εξοπισθεν αυτου και ελαβεν τα ζευγη των βοων και εθυσεν και ηψησεν αυτα εν τοις σκευεσι των βοων και εδωκεν τω λαω και εφαγον και ανεστη και επορευ
θη οπισω ηλιου και ελειτουργει αυτω

1

και αµπελων εις ην τω ναβουθαι τω ιεζραηλιτη παρα τω αλω αχααβ βασιλεως σαµαρειας

2

και ελαλησεν αχααβ προς ναβουθαι λεγων δος µοι τον αµπελωνα σου και εσται µοι εις κηπον λαχανων οτι εγγιων ουτος τω οικω µου και δωσω σοι αµπελωνα αλλον αγαθον υ
περ αυτον ει δε αρεσκει ενωπιον σου δωσω σοι αργυριον ανταλλαγµα του αµπελωνος σου τουτου και εσται µοι εις κηπον λαχανων

3

και ειπεν ναβουθαι προς αχααβ µη µοι γενοιτο παρα θεου µου δουναι κληρονοµιαν πατερων µου σοι

4

και εγενετο το πνευµα αχααβ τεταραγµενον και εκοιµηθη επι της κλινης αυτου και συνεκαλυψεν το πρωσωπον αυτου και ουκ εφαγεν αρτον

5

και εισηλθεν ιεζαβελ η γυνη αυτου προς αυτον και ελαλησεν προς αυτον τι το πνευµα σου τεταραγµενον και ουκ ει συ εσθιων αρτον
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6

και ειπεν προς αυτην οτι ελαλησα προς ναβουθαι τον ιεζραηλιτην λεγων δος µοι τον αµπελωνα σου αργυριου ει δε βουλει δωσω σοι αµπελωνα αλλον αντ' αυτου και ειπεν ου
δωσω σοι κληρονοµιαν πατερων µου

7

και ειπεν προς αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου συ νυν ουτως ποιεις βασιλεα επι ισραηλ αναστηθι φαγε αρτον και σαυτου γενου εγω δωσω σοι τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραη
λιτου

8

και εγραψεν βιβλιον επι τω ονοµατι αχααβ και εσφραγισατο τη σφραγιδι αυτου και απεστειλεν το βιβλιον προς τους πρεσβυτερους και τους ελευθερους τους κατοικουντας µε
τα ναβουθαι

9

και εγεγραπτο εν τοις βιβλιοις λεγων νηστευσατε νηστειαν και καθισατε τον ναβουθαι εν αρχη του λαου

10

και εγκαθισατε δυο ανδρας υιους παρανοµων εξ εναντιας αυτου και καταµαρτυρησατωσαν αυτου λεγοντες ηυλογησεν θεον και βασιλεα και εξαγαγετωσαν αυτον και λιθοβολ
ησατωσαν αυτον και αποθανετω

11

και εποιησαν οι ανδρες της πολεως αυτου οι πρεσβυτεροι και οι ελευθεροι οι κατοικουντες εν τη πολει αυτου καθα απεστειλεν προς αυτους ιεζαβελ καθα γεγραπται εν τοις βι
βλιοις οις απεστειλεν προς αυτους

12

εκαλεσαν νηστειαν και εκαθισαν τον ναβουθαι εν αρχη του λαου

13

και ηλθον δυο ανδρες υιοι παρανοµων και εκαθισαν εξ εναντιας αυτου και κατεµαρτυρησαν αυτου λεγοντες ηυλογηκας θεον και βασιλεα και εξηγαγον αυτον εξω της πολεως
και ελιθοβολησαν αυτον λιθοις και απεθανεν

14

και απεστειλαν προς ιεζαβελ λεγοντες λελιθοβοληται ναβουθαι και τεθνηκεν

15

και εγενετο ως ηκουσεν ιεζαβελ και ειπεν προς αχααβ αναστα κληρονοµει τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου ος ουκ εδωκεν σοι αργυριου οτι ουκ εστιν ναβουθαι ζων ο
τι τεθνηκεν

16

και εγενετο ως ηκουσεν αχααβ οτι τεθνηκεν ναβουθαι ο ιεζραηλιτης και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εγενετο µετα ταυτα και ανεστη και κατεβη
αχααβ εις τον αµπελωνα ναβουθαι του ιεζραηλιτου κληρονοµησαι αυτον

17

και ειπεν κυριος προς ηλιου τον θεσβιτην λεγων

18

αναστηθι και καταβηθι εις απαντην αχααβ βασιλεως ισραηλ του εν σαµαρεια ιδου ουτος εν αµπελωνι ναβουθαι οτι καταβεβηκεν εκει κληρονοµησαι αυτον

19

και λαλησεις προς αυτον λεγων ταδε λεγει κυριος ως συ εφονευσας και εκληρονοµησας δια τουτο ταδε λεγει κυριος εν παντι τοπω ω ελειξαν αι υες και οι κυνες το αιµα ναβο
υθαι εκει λειξουσιν οι κυνες το αιµα σου και αι πορναι λουσονται εν τω αιµατι σου

20

και ειπεν αχααβ προς ηλιου ει ευρηκας µε ο εχθρος µου και ειπεν ευρηκα διοτι µατην πεπρασαι ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου παροργισαι αυτον

21

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι σε κακα και εκκαυσω οπισω σου και εξολεθρευσω του αχααβ ουρουντα προς τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ

22

και δωσω τον οικον σου ως τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ως τον οικον βαασα υιου αχια περι των παροργισµατων ων παρωργισας και εξηµαρτες τον ισραηλ

23

και τη ιεζαβελ ελαλησεν κυριος λεγων οι κυνες καταφαγονται αυτην εν τω προτειχισµατι ιεζραελ

24

τον τεθνηκοτα του αχααβ εν τη πολει φαγονται οι κυνες και τον τεθνηκοτα αυτου εν τω πεδιω φαγονται τα πετεινα του ουρανου

25

πλην µαταιως αχααβ ως επραθη ποιησαι το πονηρον ενωπιον κυριου ως µετεθηκεν αυτον ιεζαβελ η γυνη αυτου

26

και εβδελυχθη σφοδρα πορευεσθαι οπισω των βδελυγµατων κατα παντα α εποιησεν ο αµορραιος ον εξωλεθρευσεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ

27

και υπερ του λογου ως κατενυγη αχααβ απο προσωπου του κυριου και επορευετο κλαιων και διερρηξεν τον χιτωνα αυτου και εζωσατο σακκον επι το σωµα αυτου και ενηστε
υσεν και περιεβαλετο σακκον εν τη ηµερα η επαταξεν ναβουθαι τον ιεζραηλιτην

28

και εγενετο ρηµα κυριου εν χειρι δουλου αυτου ηλιου περι αχααβ και ειπεν κυριος

29

εωρακας ως κατενυγη αχααβ απο προσωπου µου ουκ επαξω την κακιαν εν ταις ηµεραις αυτου αλλ' εν ταις ηµεραις του υιου αυτου επαξω την κακιαν

1

και συνηθροισεν υιος αδερ πασαν την δυναµιν αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν επι σαµαρειαν και τριακοντα και δυο βασιλεις µετ' αυτου και πας ιππος και αρµα και ανεβη
σαν και περιεκαθισαν επι σαµαρειαν και επολεµησαν επ' αυτην

2

και απεστειλεν προς αχααβ βασιλεα ισραηλ εις την πολιν
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3

και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει υιος αδερ το αργυριον σου και το χρυσιον σου εµον εστιν και αι γυναικες σου και τα τεκνα σου εµα εστιν

4

και απεκριθη ο βασιλευς ισραηλ και ειπεν καθως ελαλησας κυριε βασιλευ σος εγω ειµι και παντα τα εµα

5

και ανεστρεψαν οι αγγελοι και ειπον ταδε λεγει υιος αδερ εγω απεσταλκα προς σε λεγων το αργυριον σου και το χρυσιον σου και τας γυναικας σου και τα τεκνα σου δωσεις ε
µοι

6

οτι ταυτην την ωραν αυριον αποστελω τους παιδας µου προς σε και ερευνησουσιν τον οικον σου και τους οικους των παιδων σου και εσται τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων
εφ' α αν επιβαλωσι τας χειρας αυτων και ληµψονται

7

και εκαλεσεν ο βασιλευς ισραηλ παντας τους πρεσβυτερους και ειπεν γνωτε δη και ιδετε οτι κακιαν ουτος ζητει οτι απεσταλκεν προς µε περι των γυναικων µου και περι των
υιων µου και περι των θυγατερων µου το αργυριον µου και το χρυσιον µου ουκ απεκωλυσα απ' αυτου

8

και ειπαν αυτω οι πρεσβυτεροι και πας ο λαος µη ακουσης και µη θελησης

9

και ειπεν τοις αγγελοις υιου αδερ λεγετε τω κυριω υµων παντα οσα απεσταλκας προς τον δουλον σου εν πρωτοις ποιησω το δε ρηµα τουτο ου δυνησοµαι ποιησαι και απηραν
οι ανδρες και επεστρεψαν αυτω λογον

10

και ανταπεστειλεν προς αυτον υιος αδερ λεγων ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη ει εκποιησει ο χους σαµαρειας ταις αλωπεξιν παντι τω λαω τοις πεζοις µου

11

και απεκριθη ο βασιλευς ισραηλ και ειπεν ικανουσθω µη καυχασθω ο κυρτος ως ο ορθος

12

και εγενετο οτε απεκριθη αυτω τον λογον τουτον πινων ην αυτος και παντες οι βασιλεις µετ' αυτου εν σκηναις και ειπεν τοις παισιν αυτου οικοδοµησατε χαρακα και εθεντο χ
αρακα επι την πολιν

13

και ιδου προφητης εις προσηλθεν τω βασιλει ισραηλ και ειπεν ταδε λεγει κυριος ει εορακας παντα τον οχλον τον µεγαν τουτον ιδου εγω διδωµι αυτον σηµερον εις χειρας σας
και γνωση οτι εγω κυριος

14

και ειπεν αχααβ εν τινι και ειπεν ταδε λεγει κυριος εν τοις παιδαριοις των αρχοντων των χωρων και ειπεν αχααβ τις συναψει τον πολεµον και ειπεν συ

15

και επεσκεψατο αχααβ τα παιδαρια των αρχοντων των χωρων και εγενοντο διακοσιοι και τριακοντα και µετα ταυτα επεσκεψατο τον λαον παν υιον δυναµεως εξηκοντα χιλια
δας

16

και εξηλθεν µεσηµβριας και υιος αδερ πινων µεθυων εν σοκχωθ αυτος και οι βασιλεις τριακοντα και δυο βασιλεις συµβοηθοι µετ' αυτου

17

και εξηλθον παιδαρια αρχοντων των χωρων εν πρωτοις και αποστελλουσιν και απαγγελλουσιν τω βασιλει συριας λεγοντες ανδρες εξεληλυθασιν εκ σαµαρειας

18

και ειπεν αυτοις ει εις ειρηνην ουτοι εκπορευονται συλλαβετε αυτους ζωντας και ει εις πολεµον ζωντας συλλαβετε αυτους

19

και µη εξελθατωσαν εκ της πολεως τα παιδαρια αρχοντων των χωρων και η δυναµις οπισω αυτων

20

επαταξεν εκαστος τον παρ' αυτου και εδευτερωσεν εκαστος τον παρ' αυτου και εφυγεν συρια και κατεδιωξεν αυτους ισραηλ και σωζεται υιος αδερ βασιλευς συριας εφ' ιππο
υ ιππεως

21

και εξηλθεν βασιλευς ισραηλ και ελαβεν παντας τους ιππους και τα αρµατα και επαταξεν πληγην µεγαλην εν συρια

22

και προσηλθεν ο προφητης προς βασιλεα ισραηλ και ειπεν κραταιου και γνωθι και ιδε τι ποιησεις οτι επιστρεφοντος του ενιαυτου υιος αδερ βασιλευς συριας αναβαινει επι σε

23

και οι παιδες βασιλεως συριας ειπον θεος ορεων θεος ισραηλ και ου θεος κοιλαδων δια τουτο εκραταιωσεν υπερ ηµας εαν δε πολεµησωµεν αυτους κατ' ευθυ ει µη κραταιωσ
οµεν υπερ αυτους

24

και το ρηµα τουτο ποιησον αποστησον τους βασιλεις εκαστον εις τον τοπον αυτων και θου αντ' αυτων σατραπας

25

και αλλαξοµεν σοι δυναµιν κατα την δυναµιν την πεσουσαν απο σου και ιππον κατα την ιππον και αρµατα κατα τα αρµατα και πολεµησοµεν προς αυτους κατ' ευθυ και κρατ
αιωσοµεν υπερ αυτους και ηκουσεν της φωνης αυτων και εποιησεν ουτως

26

και εγενετο επιστρεψαντος του ενιαυτου και επεσκεψατο υιος αδερ την συριαν και ανεβη εις αφεκα εις πολεµον επι ισραηλ

27

και οι υιοι ισραηλ επεσκεπησαν και παρεγενοντο εις απαντην αυτων και παρενεβαλεν ισραηλ εξ εναντιας αυτων ωσει δυο ποιµνια αιγων και συρια επλησεν την γην

28

και προσηλθεν ο ανθρωπος του θεου και ειπεν τω βασιλει ισραηλ ταδε λεγει κυριος ανθ' ων ειπεν συρια θεος ορεων κυριος ο θεος ισραηλ και ου θεος κοιλαδων αυτος και δω
σω την δυναµιν την µεγαλην ταυτην εις χειρα σην και γνωση οτι εγω κυριος
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29

και παρεµβαλλουσιν ουτοι απεναντι τουτων επτα ηµερας και εγενετο εν τη ηµερα τη εβδοµη και προσηγαγεν ο πολεµος και επαταξεν ισραηλ την συριαν εκατον χιλιαδας πεζ
ων µια ηµερα

30

και εφυγον οι καταλοιποι εις αφεκα εις την πολιν και επεσεν το τειχος επι εικοσι και επτα χιλιαδας ανδρων των καταλοιπων και υιος αδερ εφυγεν και εισηλθεν εις τον οικον τ
ου κοιτωνος εις το ταµιειον

31

και ειπεν τοις παισιν αυτου οιδα οτι βασιλεις ισραηλ βασιλεις ελεους εισιν επιθωµεθα δη σακκους επι τας οσφυας ηµων και σχοινια επι τας κεφαλας ηµων και εξελθωµεν προ
ς βασιλεα ισραηλ ει πως ζωογονησει τας ψυχας ηµων

32

και περιεζωσαντο σακκους επι τας οσφυας αυτων και εθεσαν σχοινια επι τας κεφαλας αυτων και ειπον τω βασιλει ισραηλ δουλος σου υιος αδερ λεγει ζησατω δη η ψυχη µου
και ειπεν ει ετι ζη αδελφος µου εστιν

33

και οι ανδρες οιωνισαντο και εσπευσαν και ανελεξαν τον λογον εκ του στοµατος αυτου και ειπον αδελφος σου υιος αδερ και ειπεν εισελθατε και λαβετε αυτον και εξηλθεν πρ
ος αυτον υιος αδερ και αναβιβαζουσιν αυτον προς αυτον επι το αρµα

34

και ειπεν προς αυτον τας πολεις ας ελαβεν ο πατηρ µου παρα του πατρος σου αποδωσω σοι και εξοδους θησεις σαυτω εν δαµασκω καθως εθετο ο πατηρ µου εν σαµαρεια και
εγω εν διαθηκη εξαποστελω σε και διεθετο αυτω διαθηκην και εξαπεστειλεν αυτον

35

και ανθρωπος εις εκ των υιων των προφητων ειπεν προς τον πλησιον αυτου εν λογω κυριου παταξον δη µε και ουκ ηθελησεν ο ανθρωπος παταξαι αυτον

36

και ειπεν προς αυτον ανθ' ων ουκ ηκουσας της φωνης κυριου ιδου συ αποτρεχεις απ' εµου και παταξει σε λεων και απηλθεν απ' αυτου και ευρισκει αυτον λεων και επαταξεν
αυτον

37

και ευρισκει ανθρωπον αλλον και ειπεν παταξον µε δη και επαταξεν αυτον ο ανθρωπος παταξας και συνετριψεν

38

και επορευθη ο προφητης και εστη τω βασιλει ισραηλ επι της οδου και κατεδησατο τελαµωνι τους οφθαλµους αυτου

39

και εγενετο ως ο βασιλευς παρεπορευετο και ουτος εβοα προς τον βασιλεα και ειπεν ο δουλος σου εξηλθεν επι την στρατιαν του πολεµου και ιδου ανηρ εισηγαγεν προς µε ανδ
ρα και ειπεν προς µε φυλαξον τουτον τον ανδρα εαν δε εκπηδων εκπηδηση και εσται η ψυχη σου αντι της ψυχης αυτου η ταλαντον αργυριου στησεις

40

και εγενηθη περιεβλεψατο ο δουλος σου ωδε και ωδε και ουτος ουκ ην και ειπεν προς αυτον ο βασιλευς ισραηλ ιδου και τα ενεδρα παρ' εµοι εφονευσας

41

και εσπευσεν και αφειλεν τον τελαµωνα απο των οφθαλµων αυτου και επεγνω αυτον ο βασιλευς ισραηλ οτι εκ των προφητων ουτος

42

και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει κυριος διοτι εξηνεγκας συ ανδρα ολεθριον εκ χειρος σου και εσται η ψυχη σου αντι της ψυχης αυτου και ο λαος σου αντι του λαου αυτου

43

και απηλθεν ο βασιλευς ισραηλ συγκεχυµενος και εκλελυµενος και ερχεται εις σαµαρειαν

1

και εκαθισεν τρια ετη και ουκ ην πολεµος ανα µεσον συριας και ανα µεσον ισραηλ

2

και εγενηθη εν τω ενιαυτω τω τριτω και κατεβη ιωσαφατ βασιλευς ιουδα προς βασιλεα ισραηλ

3

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς τους παιδας αυτου ει οιδατε οτι ηµιν ρεµµαθ γαλααδ και ηµεις σιωπωµεν λαβειν αυτην εκ χειρος βασιλεως συριας

4

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ αναβηση µεθ' ηµων εις ρεµµαθ γαλααδ εις πολεµον και ειπεν ιωσαφατ καθως εγω ουτως και συ καθως ο λαος µου ο λαος σου καθω
ς οι ιπποι µου οι ιπποι σου

5

και ειπεν ιωσαφατ βασιλευς ιουδα προς βασιλεα ισραηλ επερωτησατε δη σηµερον τον κυριον

6

και συνηθροισεν ο βασιλευς ισραηλ παντας τους προφητας ως τετρακοσιους ανδρας και ειπεν αυτοις ο βασιλευς ει πορευθω εις ρεµµαθ γαλααδ εις πολεµον η επισχω και ειπ
αν αναβαινε και διδους δωσει κυριος εις χειρας του βασιλεως

7

και ειπεν ιωσαφατ προς βασιλεα ισραηλ ουκ εστιν ωδε προφητης του κυριου και επερωτησοµεν τον κυριον δι' αυτου

8

και ειπεν ο βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ ετι εστιν ανηρ εις του επερωτησαι τον κυριον δι' αυτου και εγω µεµισηκα αυτον οτι ου λαλει περι εµου καλα αλλ' η κακα µιχαιας
υιος ιεµλα και ειπεν ιωσαφατ βασιλευς ιουδα µη λεγετω ο βασιλευς ουτως

9

και εκαλεσεν ο βασιλευς ισραηλ ευνουχον ενα και ειπεν ταχος µιχαιαν υιον ιεµλα

10

και ο βασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευς ιουδα εκαθηντο ανηρ επι του θρονου αυτου ενοπλοι εν ταις πυλαις σαµαρειας και παντες οι προφηται επροφητευον ενωπιον αυτ
ων
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11

και εποιησεν εαυτω σεδεκιας υιος χανανα κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριος εν τουτοις κερατιεις την συριαν εως συντελεσθη

12

και παντες οι προφηται επροφητευον ουτως λεγοντες αναβαινε εις ρεµµαθ γαλααδ και ευοδωσει και δωσει κυριος εις χειρας σου και τον βασιλεα συριας

13

και ο αγγελος ο πορευθεις καλεσαι τον µιχαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου δη λαλουσιν παντες οι προφηται εν στοµατι ενι καλα περι του βασιλεως γινου δη και συ εις λογους
σου κατα τους λογους ενος τουτων και λαλησον καλα

14

και ειπεν µιχαιας ζη κυριος οτι α αν ειπη κυριος προς µε ταυτα λαλησω

15

και ηλθεν προς τον βασιλεα και ειπεν αυτω ο βασιλευς µιχαια ει αναβω εις ρεµµαθ γαλααδ εις πολεµον η επισχω και ειπεν αναβαινε και ευοδωσει και δωσει κυριος εις χειρα
του βασιλεως

16

και ειπεν αυτω ο βασιλευς ποσακις εγω ορκιζω σε οπως λαλησης προς µε αληθειαν εν ονοµατι κυριου

17

και ειπεν µιχαιας ουχ ουτως εωρακα παντα τον ισραηλ διεσπαρµενον εν τοις ορεσιν ως ποιµνιον ω ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυριος ου κυριος τουτοις αναστρεφετω εκαστος
εις τον οικον αυτου εν ειρηνη

18

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ βασιλεα ιουδα ουκ ειπα προς σε ου προφητευει ουτος µοι καλα διοτι αλλ' η κακα

19

και ειπεν µιχαιας ουχ ουτως ουκ εγω ακουε ρηµα κυριου ουχ ουτως ειδον τον κυριον θεον ισραηλ καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα η στρατια του ουρανου ειστηκει περ
ι αυτον εκ δεξιων αυτου και εξ ευωνυµων αυτου

20

και ειπεν κυριος τις απατησει τον αχααβ βασιλεα ισραηλ και αναβησεται και πεσειται εν ρεµµαθ γαλααδ και ειπεν ουτος ουτως και ουτος ουτως

21

και εξηλθεν πνευµα και εστη ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν προς αυτον κυριος εν τινι

22

και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων αυτου και ειπεν απατησεις και γε δυνησει εξελθε και ποιησον ουτως

23

και νυν ιδου εδωκεν κυριος πνευµα ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων σου τουτων και κυριος ελαλησεν επι σε κακα

24

και προσηλθεν σεδεκιου υιος χανανα και επαταξεν τον µιχαιαν επι την σιαγονα και ειπεν ποιον πνευµα κυριου το λαλησαν εν σοι

25

και ειπεν µιχαιας ιδου συ οψη εν τη ηµερα εκεινη οταν εισελθης ταµιειον του ταµιειου του κρυβηναι

26

και ειπεν ο βασιλευς ισραηλ λαβετε τον µιχαιαν και αποστρεψατε αυτον προς εµηρ τον αρχοντα της πολεως και τω ιωας υιω του βασιλεως

27

ειπον θεσθαι τουτον εν φυλακη και εσθιειν αυτον αρτον θλιψεως και υδωρ θλιψεως εως του επιστρεψαι µε εν ειρηνη

28

και ειπεν µιχαιας εαν επιστρεφων επιστρεψης εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριος εν εµοι

29

και ανεβη βασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευς ιουδα µετ' αυτου εις ρεµµαθ γαλααδ

30

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ βασιλεα ιουδα συγκαλυψοµαι και εισελευσοµαι εις τον πολεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο ο βασιλευς ισρ
αηλ και εισηλθεν εις τον πολεµον

31

και βασιλευς συριας ενετειλατο τοις αρχουσι των αρµατων αυτου τριακοντα και δυσιν λεγων µη πολεµειτε µικρον και µεγαν αλλ' η τον βασιλεα ισραηλ µονωτατον

32

και εγενετο ως ειδον οι αρχοντες των αρµατων τον ιωσαφατ βασιλεα ιουδα και αυτοι ειπον φαινεται βασιλευς ισραηλ ουτος και εκυκλωσαν αυτον πολεµησαι και ανεκραξεν ι
ωσαφατ

33

και εγενετο ως ειδον οι αρχοντες των αρµατων οτι ουκ εστιν βασιλευς ισραηλ ουτος και απεστρεψαν απ' αυτου

34

και ενετεινεν εις το τοξον ευστοχως και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ ανα µεσον του πνευµονος και ανα µεσον του θωρακος και ειπεν τω ηνιοχω αυτου επιστρεψον τας χειρα
ς σου και εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι τετρωµαι

35

και ετροπωθη ο πολεµος εν τη ηµερα εκεινη και ο βασιλευς ην εστηκως επι του αρµατος εξ εναντιας συριας απο πρωι εως εσπερας και απεχυννε το αιµα εκ της πληγης εις το
ν κολπον του αρµατος και απεθανεν εσπερας και εξεπορευετο το αιµα της τροπης εως του κολπου του αρµατος

36

και εστη ο στρατοκηρυξ δυνοντος του ηλιου λεγων εκαστος εις την εαυτου πολιν και εις την εαυτου γην

37

οτι τεθνηκεν ο βασιλευς και ηλθον εις σαµαρειαν και εθαψαν τον βασιλεα εν σαµαρεια

38

και απενιψαν το αρµα επι την κρηνην σαµαρειας και εξελειξαν αι υες και οι κυνες το αιµα και αι πορναι ελουσαντο εν τω αιµατι κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν
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39

και τα λοιπα των λογων αχααβ και παντα α εποιησεν και οικον ελεφαντινον ον ωκοδοµησεν και πασας τας πολεις ας εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται εν βιβλιω λογων των
ηµερων των βασιλεων ισραηλ

40

και εκοιµηθη αχααβ µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν οχοζιας υιος αυτου αντ' αυτου

41

και ιωσαφατ υιος ασα εβασιλευσεν επι ιουδα ετει τεταρτω τω αχααβ βασιλεως ισραηλ εβασιλευσεν

42

ιωσαφατ υιος τριακοντα και πεντε ετων εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αζουβα θυγατηρ σελει

43

και επορευθη εν παση οδω ασα του πατρος αυτου ουκ εξεκλινεν απ' αυτης του ποιησαι το ευθες εν οφθαλµοις κυριου

44

πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαος εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοις υψηλοις

45

και ειρηνευσεν ιωσαφατ µετα βασιλεως ισραηλ

46

και τα λοιπα των λογων ιωσαφατ και αι δυναστειαι αυτου οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα εν βιβλιω λογων των ηµερων των βασιλεων ιουδα

51

και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και εταφη παρα τοις πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν ιωραµ υιος αυτου αντ' αυτου

52

και οχοζιας υιος αχααβ εβασιλευσεν επι ισραηλ εν σαµαρεια εν ετει επτακαιδεκατω ιωσαφατ βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν εν ισραηλ ετη δυο

53

και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου και επορευθη εν οδω αχααβ του πατρος αυτου και εν οδω ιεζαβελ της µητρος αυτου και εν ταις αµαρτιαις οικου ιεροβοαµ υιου ναβ
ατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

54

και εδουλευσεν τοις βααλιµ και προσεκυνησεν αυτοις και παρωργισεν τον κυριον θεον ισραηλ κατα παντα τα γενοµενα εµπροσθεν αυτου .

1

και ηθετησεν µωαβ εν ισραηλ µετα το αποθανειν αχααβ

2

και επεσεν οχοζιας δια του δικτυωτου του εν τω υπερωω αυτου τω εν σαµαρεια και ηρρωστησεν και απεστειλεν αγγελους και ειπεν προς αυτους δευτε και επιζητησατε εν τη
βααλ µυιαν θεον ακκαρων ει ζησοµαι εκ της αρρωστιας µου ταυτης και επορευθησαν επερωτησαι δι' αυτου

3

και αγγελος κυριου ελαλησεν προς ηλιου τον θεσβιτην λεγων αναστας δευρο εις συναντησιν των αγγελων οχοζιου βασιλεως σαµαρειας και λαλησεις προς αυτους ει παρα το µ
η ειναι θεον εν ισραηλ υµεις πορευεσθε επιζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων

4

και ουχ ουτως οτι ταδε λεγει κυριος η κλινη εφ' ης ανεβης εκει ου καταβηση απ' αυτης οτι εκει θανατω αποθανη και επορευθη ηλιου και ειπεν προς αυτους

5

και επεστραφησαν οι αγγελοι προς αυτον και ειπεν προς αυτους τι οτι επεστρεψατε

6

και ειπαν προς αυτον ανηρ ανεβη εις συναντησιν ηµων και ειπεν προς ηµας δευτε επιστραφητε προς τον βασιλεα τον αποστειλαντα υµας και λαλησατε προς αυτον ταδε λεγει
κυριος ει παρα το µη ειναι θεον εν ισραηλ συ πορευη ζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ουχ ουτως η κλινη εφ' ης ανεβης εκει ου καταβηση απ' αυτης οτι θανατω αποθ
ανη

7

και ελαλησεν προς αυτους λεγων τις η κρισις του ανδρος του αναβαντος εις συναντησιν υµιν και λαλησαντος προς υµας τους λογους τουτους

8

και ειπον προς αυτον ανηρ δασυς και ζωνην δερµατινην περιεζωσµενος την οσφυν αυτου και ειπεν ηλιου ο θεσβιτης ουτος εστιν

9

και απεστειλεν προς αυτον ηγουµενον πεντηκονταρχον και τους πεντηκοντα αυτου και ανεβη και ηλθεν προς αυτον και ιδου ηλιου εκαθητο επι της κορυφης του ορους και ελ
αλησεν ο πεντηκονταρχος προς αυτον και ειπεν ανθρωπε του θεου ο βασιλευς εκαλεσεν σε καταβηθι

10

και απεκριθη ηλιου και ειπεν προς τον πεντηκονταρχον και ει ανθρωπος του θεου εγω καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και τους πεντηκοντα σου και κα
τεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τους πεντηκοντα αυτου

11

και προσεθετο ο βασιλευς και απεστειλεν προς αυτον αλλον πεντηκονταρχον και τους πεντηκοντα αυτου και ανεβη και ελαλησεν ο πεντηκονταρχος προς αυτον και ειπεν ανθ
ρωπε του θεου ταδε λεγει ο βασιλευς ταχεως καταβηθι

12

και απεκριθη ηλιου και ελαλησεν προς αυτον και ειπεν ει ανθρωπος του θεου εγω ειµι καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και τους πεντηκοντα σου και κα
τεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τους πεντηκοντα αυτου

13

και προσεθετο ο βασιλευς ετι αποστειλαι ηγουµενον πεντηκονταρχον τριτον και τους πεντηκοντα αυτου και ηλθεν προς αυτον ο πεντηκονταρχος ο τριτος και εκαµψεν επι τα
γονατα αυτου κατεναντι ηλιου και εδεηθη αυτου και ελαλησεν προς αυτον και ειπεν ανθρωπε του θεου εντιµωθητω δη η ψυχη µου και η ψυχη των δουλων σου τουτων των
πεντηκοντα εν οφθαλµοις σου
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14

ιδου κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν τους δυο πεντηκονταρχους τους πρωτους και τους πεντηκοντα αυτων και νυν εντιµωθητω δη η ψυχη των δουλων σου εν οφθ
αλµοις σου

15

και ελαλησεν αγγελος κυριου προς ηλιου και ειπεν καταβηθι µετ' αυτου µη φοβηθης απο προσωπου αυτων και ανεστη ηλιου και κατεβη µετ' αυτου προς τον βασιλεα

16

και ελαλησεν προς αυτον και ειπεν ηλιου ταδε λεγει κυριος τι οτι απεστειλας αγγελους ζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ουχ ουτως η κλινη εφ' ης ανεβης εκει ου κατ
αβηση απ' αυτης οτι θανατω αποθανη

17

και απεθανεν κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν ηλιου

18

και τα λοιπα των λογων οχοζιου οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ [18α] και ιωραµ υιος αχααβ βασιλευει επι ι
σραηλ εν σαµαρεια ετη δεκα δυο εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ βασιλεως ιουδα [18β] και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου πλην ουχ ως οι αδελφοι αυτου ουδε ως η µ
ητηρ αυτου [18χ] και απεστησεν τας στηλας του βααλ ας εποιησεν ο πατηρ αυτου και συνετριψεν αυτας πλην εν ταις αµαρτιαις οικου ιεροβοαµ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εκο
λληθη ουκ απεστη απ' αυτων [18δ] και εθυµωθη οργη κυριος εις τον οικον αχααβ

1

και εγενετο εν τω αναγειν κυριον τον ηλιου εν συσσεισµω ως εις τον ουρανον και επορευθη ηλιου και ελισαιε εκ γαλγαλων

2

και ειπεν ηλιου προς ελισαιε καθου δη ενταυθα οτι κυριος απεσταλκεν µε εως βαιθηλ και ειπεν ελισαιε ζη κυριος και ζη η ψυχη σου ει καταλειψω σε και ηλθον εις βαιθηλ

3

και ηλθον οι υιοι των προφητων οι εν βαιθηλ προς ελισαιε και ειπον προς αυτον ει εγνως οτι κυριος σηµερον λαµβανει τον κυριον σου επανωθεν της κεφαλης σου και ειπεν κ
αγω εγνωκα σιωπατε

4

και ειπεν ηλιου προς ελισαιε καθου δη ενταυθα οτι κυριος απεσταλκεν µε εις ιεριχω και ειπεν ελισαιε ζη κυριος και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και ηλθον εις ιεριχω

5

και ηγγισαν οι υιοι των προφητων οι εν ιεριχω προς ελισαιε και ειπαν προς αυτον ει εγνως οτι σηµερον λαµβανει κυριος τον κυριον σου επανωθεν της κεφαλης σου και ειπεν
και γε εγω εγνων σιωπατε

6

και ειπεν αυτω ηλιου καθου δη ωδε οτι κυριος απεσταλκεν µε εως του ιορδανου και ειπεν ελισαιε ζη κυριος και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και επορευθησαν αµφοτερ
οι

7

και πεντηκοντα ανδρες υιοι των προφητων και εστησαν εξ εναντιας µακροθεν και αµφοτεροι εστησαν επι του ιορδανου

8

και ελαβεν ηλιου την µηλωτην αυτου και ειλησεν και επαταξεν το υδωρ και διηρεθη το υδωρ ενθα και ενθα και διεβησαν αµφοτεροι εν ερηµω

9

και εγενετο εν τω διαβηναι αυτους και ηλιου ειπεν προς ελισαιε αιτησαι τι ποιησω σοι πριν η αναληµφθηναι µε απο σου και ειπεν ελισαιε γενηθητω δη διπλα εν πνευµατι σου
επ' εµε

10

και ειπεν ηλιου εσκληρυνας του αιτησασθαι εαν ιδης µε αναλαµβανοµενον απο σου και εσται σοι ουτως και εαν µη ου µη γενηται

11

και εγενετο αυτων πορευοµενων επορευοντο και ελαλουν και ιδου αρµα πυρος και ιπποι πυρος και διεστειλαν ανα µεσον αµφοτερων και ανεληµφθη ηλιου εν συσσεισµω ως ε
ις τον ουρανον

12

και ελισαιε εωρα και εβοα πατερ πατερ αρµα ισραηλ και ιππευς αυτου και ουκ ειδεν αυτον ετι και επελαβετο των ιµατιων αυτου και διερρηξεν αυτα εις δυο ρηγµατα

13

και υψωσεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν επανωθεν ελισαιε και επεστρεψεν ελισαιε και εστη επι του χειλους του ιορδανου

14

και ελαβεν την µηλωτην ηλιου η επεσεν επανωθεν αυτου και επαταξεν το υδωρ και ου διεστη και ειπεν που ο θεος ηλιου αφφω και επαταξεν τα υδατα και διερραγησαν ενθα
και ενθα και διεβη ελισαιε

15

και ειδον αυτον οι υιοι των προφητων οι εν ιεριχω εξ εναντιας και ειπον επαναπεπαυται το πνευµα ηλιου επι ελισαιε και ηλθον εις συναντην αυτου και προσεκυνησαν αυτω ε
πι την γην

16

και ειπον προς αυτον ιδου δη µετα των παιδων σου πεντηκοντα ανδρες υιοι δυναµεως πορευθεντες δη ζητησατωσαν τον κυριον σου µηποτε ηρεν αυτον πνευµα κυριου και ερ
ριψεν αυτον εν τω ιορδανη η εφ' εν των ορεων η εφ' ενα των βουνων και ειπεν ελισαιε ουκ αποστελειτε

17

και παρεβιασαντο αυτον εως οτου ησχυνετο και ειπεν αποστειλατε και απεστειλαν πεντηκοντα ανδρας και εζητησαν τρεις ηµερας και ουχ ευρον αυτον

18

και ανεστρεψαν προς αυτον και αυτος εκαθητο εν ιεριχω και ειπεν ελισαιε ουκ ειπον προς υµας µη πορευθητε

19

και ειπον οι ανδρες της πολεως προς ελισαιε ιδου η κατοικησις της πολεως αγαθη καθως ο κυριος βλεπει και τα υδατα πονηρα και η γη ατεκνουµενη
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20

και ειπεν ελισαιε λαβετε µοι υδρισκην καινην και θετε εκει αλα και ελαβον προς αυτον

21

και εξηλθεν ελισαιε εις την διεξοδον των υδατων και ερριψεν εκει αλα και ειπεν ταδε λεγει κυριος ιαµαι τα υδατα ταυτα ουκ εσται ετι εκειθεν θανατος και ατεκνουµενη

22

και ιαθησαν τα υδατα εως της ηµερας ταυτης κατα το ρηµα ελισαιε ο ελαλησεν

23

και ανεβη εκειθεν εις βαιθηλ και αναβαινοντος αυτου εν τη οδω και παιδαρια µικρα εξηλθον εκ της πολεως και κατεπαιζον αυτου και ειπον αυτω αναβαινε φαλακρε αναβαιν
ε

24

και εξενευσεν οπισω αυτων και ειδεν αυτα και κατηρασατο αυτοις εν ονοµατι κυριου και ιδου εξηλθον δυο αρκοι εκ του δρυµου και ανερρηξαν εξ αυτων τεσσαρακοντα και
δυο παιδας

25

και επορευθη εκειθεν εις το ορος το καρµηλιον και εκειθεν επεστρεψεν εις σαµαρειαν

1

και ιωραµ υιος αχααβ εβασιλευσεν εν ισραηλ εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν δωδεκα ετη

2

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου πλην ουχ ως ο πατηρ αυτου και ουχ ως η µητηρ αυτου και µετεστησεν τας στηλας του βααλ ας εποιησεν ο πατηρ αυτου

3

πλην εν τη αµαρτια ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληθη ουκ απεστη απ' αυτης

4

και µωσα βασιλευς µωαβ ην νωκηδ και επεστρεφεν τω βασιλει ισραηλ εν τη επαναστασει εκατον χιλιαδας αρνων και εκατον χιλιαδας κριων επι ποκων

5

και εγενετο µετα το αποθανειν αχααβ και ηθετησεν βασιλευς µωαβ εν βασιλει ισραηλ

6

και εξηλθεν ο βασιλευς ιωραµ εν τη ηµερα εκεινη εκ σαµαρειας και επεσκεψατο τον ισραηλ

7

και επορευθη και εξαπεστειλεν προς ιωσαφατ βασιλεα ιουδα λεγων βασιλευς µωαβ ηθετησεν εν εµοι ει πορευση µετ' εµου εις µωαβ εις πολεµον και ειπεν αναβησοµαι οµοιος
µοι οµοιος σοι ως ο λαος µου ο λαος σου ως οι ιπποι µου οι ιπποι σου

8

και ειπεν ποια οδω αναβω και ειπεν οδον ερηµον εδωµ

9

και επορευθη ο βασιλευς ισραηλ και ο βασιλευς ιουδα και ο βασιλευς εδωµ και εκυκλωσαν οδον επτα ηµερων και ουκ ην υδωρ τη παρεµβολη και τοις κτηνεσιν τοις εν τοις π
οσιν αυτων

10

και ειπεν ο βασιλευς ισραηλ ω οτι κεκληκεν κυριος τους τρεις βασιλεις παρερχοµενους δουναι αυτους εν χειρι µωαβ

11

και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητης του κυριου και επιζητησωµεν τον κυριον παρ' αυτου και απεκριθη εις των παιδων βασιλεως ισραηλ και ειπεν ωδε ελισαιε υιος σ
αφατ ος επεχεεν υδωρ επι χειρας ηλιου

12

και ειπεν ιωσαφατ εστιν αυτω ρηµα κυριου και κατεβη προς αυτον βασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευς ιουδα και βασιλευς εδωµ

13

και ειπεν ελισαιε προς βασιλεα ισραηλ τι εµοι και σοι δευρο προς τους προφητας του πατρος σου και ειπεν αυτω ο βασιλευς ισραηλ µη οτι κεκληκεν κυριος τους τρεις βασιλε
ις του παραδουναι αυτους εις χειρας µωαβ

14

και ειπεν ελισαιε ζη κυριος των δυναµεων ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι ει µη προσωπον ιωσαφατ βασιλεως ιουδα εγω λαµβανω ει επεβλεψα προς σε και ειδον σε

15

και νυνι δε λαβε µοι ψαλλοντα και εγενετο ως εψαλλεν ο ψαλλων και εγενετο επ' αυτον χειρ κυριου

16

και ειπεν ταδε λεγει κυριος ποιησατε τον χειµαρρουν τουτον βοθυνους βοθυνους

17

οτι ταδε λεγει κυριος ουκ οψεσθε πνευµα και ουκ οψεσθε υετον και ο χειµαρρους ουτος πλησθησεται υδατος και πιεσθε υµεις και αι κτησεις υµων και τα κτηνη υµων

18

και κουφη αυτη εν οφθαλµοις κυριου και παραδωσω την µωαβ εν χειρι υµων

19

και παταξετε πασαν πολιν οχυραν και παν ξυλον αγαθον καταβαλειτε και πασας πηγας υδατος εµφραξετε και πασαν µεριδα αγαθην αχρειωσετε εν λιθοις

20

και εγενετο το πρωι αναβαινουσης της θυσιας και ιδου υδατα ηρχοντο εξ οδου εδωµ και επλησθη η γη υδατος

21

και πασα µωαβ ηκουσαν οτι ανεβησαν οι βασιλεις πολεµειν αυτους και ανεβοησαν εκ παντος περιεζωσµενου ζωνην και επανω και εστησαν επι του οριου

22

και ωρθρισαν το πρωι και ο ηλιος ανετειλεν επι τα υδατα και ειδεν µωαβ εξ εναντιας τα υδατα πυρρα ωσει αιµα

23

και ειπαν αιµα τουτο της ροµφαιας εµαχεσαντο οι βασιλεις και επαταξαν ανηρ τον πλησιον αυτου και νυν επι τα σκυλα µωαβ
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24

και εισηλθον εις την παρεµβολην ισραηλ και ισραηλ ανεστησαν και επαταξαν την µωαβ και εφυγον απο προσωπου αυτων και εισηλθον εισπορευοµενοι και τυπτοντες την µω
αβ

25

και τας πολεις καθειλον και πασαν µεριδα αγαθην ερριψαν ανηρ τον λιθον και ενεπλησαν αυτην και πασαν πηγην υδατος ενεφραξαν και παν ξυλον αγαθον κατεβαλον εως το
υ καταλιπειν τους λιθους του τοιχου καθηρηµενους και εκυκλευσαν οι σφενδονηται και επαταξαν αυτην

26

και ειδεν ο βασιλευς µωαβ οτι εκραταιωσεν υπερ αυτον ο πολεµος και ελαβεν µεθ' εαυτου επτακοσιους ανδρας εσπασµενους ροµφαιαν διακοψαι προς βασιλεα εδωµ και ουκ
ηδυνηθησαν

27

και ελαβεν τον υιον αυτου τον πρωτοτοκον ος εβασιλευσεν αντ' αυτου και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτωµα επι του τειχους και εγενετο µεταµελος µεγας επι ισραηλ και απηραν
απ' αυτου και επεστρεψαν εις την γην

1

και γυνη µια απο των υιων των προφητων εβοα προς ελισαιε λεγουσα ο δουλος σου ο ανηρ µου απεθανεν και συ εγνως οτι δουλος ην φοβουµενος τον κυριον και ο δανιστης η
λθεν λαβειν τους δυο υιους µου εαυτω εις δουλους

2

και ειπεν ελισαιε τι ποιησω σοι αναγγειλον µοι τι εστιν σοι εν τω οικω η δε ειπεν ουκ εστιν τη δουλη σου ουθεν εν τω οικω οτι αλλ' η ο αλειψοµαι ελαιον

3

και ειπεν προς αυτην δευρο αιτησον σαυτη σκευη εξωθεν παρα παντων των γειτονων σου σκευη κενα µη ολιγωσης

4

και εισελευση και αποκλεισεις την θυραν κατα σου και κατα των υιων σου και αποχεεις εις τα σκευη ταυτα και το πληρωθεν αρεις

5

και απηλθεν παρ' αυτου και εποιησεν ουτως και απεκλεισεν την θυραν κατ' αυτης και κατα των υιων αυτης αυτοι προσηγγιζον προς αυτην και αυτη επεχεεν

6

εως επλησθησαν τα σκευη και ειπεν προς τους υιους αυτης εγγισατε ετι προς µε σκευος και ειπον αυτη ουκ εστιν ετι σκευος και εστη το ελαιον

7

και ηλθεν και απηγγειλεν τω ανθρωπω του θεου και ειπεν ελισαιε δευρο και αποδου το ελαιον και αποτεισεις τους τοκους σου και συ και οι υιοι σου ζησεσθε εν τω επιλοιπω
ελαιω

8

και εγενετο ηµερα και διεβη ελισαιε εις σουµαν και εκει γυνη µεγαλη και εκρατησεν αυτον φαγειν αρτον και εγενετο αφ' ικανου του εισπορευεσθαι αυτον εξεκλινεν του εκει
φαγειν

9

και ειπεν η γυνη προς τον ανδρα αυτης ιδου δη εγνων οτι ανθρωπος του θεου αγιος ουτος διαπορευεται εφ' ηµας δια παντος

10

ποιησωµεν δη αυτω υπερωον τοπον µικρον και θωµεν αυτω εκει κλινην και τραπεζαν και διφρον και λυχνιαν και εσται εν τω εισπορευεσθαι προς ηµας και εκκλινει εκει

11

και εγενετο ηµερα και εισηλθεν εκει και εξεκλινεν εις το υπερωον και εκοιµηθη εκει

12

και ειπεν προς γιεζι το παιδαριον αυτου καλεσον µοι την σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν αυτην και εστη ενωπιον αυτου

13

και ειπεν αυτω ειπον δη προς αυτην ιδου εξεστησας ηµιν πασαν την εκστασιν ταυτην τι δει ποιησαι σοι ει εστιν λογος σοι προς τον βασιλεα η προς τον αρχοντα της δυναµεω
ς η δε ειπεν εν µεσω του λαου µου εγω ειµι οικω

14

και ειπεν τι δει ποιησαι αυτη και ειπεν γιεζι το παιδαριον αυτου και µαλα υιος ουκ εστιν αυτη και ο ανηρ αυτης πρεσβυτης

15

και εκαλεσεν αυτην και εστη παρα την θυραν

16

και ειπεν ελισαιε προς αυτην εις τον καιρον τουτον ως η ωρα ζωσα συ περιειληφυια υιον η δε ειπεν µη κυριε µου µη διαψευση την δουλην σου

17

και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και ετεκεν υιον εις τον καιρον τουτον ως η ωρα ζωσα ως ελαλησεν προς αυτην ελισαιε

18

και ηδρυνθη το παιδαριον και εγενετο ηνικα εξηλθεν το παιδαριον προς τον πατερα αυτου προς τους θεριζοντας

19

και ειπεν προς τον πατερα αυτου την κεφαλην µου την κεφαλην µου και ειπεν τω παιδαριω αρον αυτον προς την µητερα αυτου

20

και ηρεν αυτον προς την µητερα αυτου και εκοιµηθη επι των γονατων αυτης εως µεσηµβριας και απεθανεν

21

και ανηνεγκεν αυτον και εκοιµισεν αυτον επι την κλινην του ανθρωπου του θεου και απεκλεισεν κατ' αυτου και εξηλθεν

22

και εκαλεσεν τον ανδρα αυτης και ειπεν αποστειλον δη µοι εν των παιδαριων και µιαν των ονων και δραµουµαι εως του ανθρωπου του θεου και επιστρεψω

23

και ειπεν τι οτι συ πορευη προς αυτον σηµερον ου νεοµηνια ουδε σαββατον η δε ειπεν ειρηνη

24

και επεσαξεν την ονον και ειπεν προς το παιδαριον αυτης αγε πορευου µη επισχης µοι του επιβηναι οτι εαν ειπω σοι
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25

δευρο και πορευση και ελευση προς τον ανθρωπον του θεου εις το ορος το καρµηλιον και εγενετο ως ειδεν ελισαιε ερχοµενην αυτην και ειπεν προς γιεζι το παιδαριον αυτου ι
δου δη η σωµανιτις εκεινη

26

νυν δραµε εις απαντην αυτης και ερεις ει ειρηνη σοι ει ειρηνη τω ανδρι σου ει ειρηνη τω παιδαριω η δε ειπεν ειρηνη

27

και ηλθεν προς ελισαιε εις το ορος και επελαβετο των ποδων αυτου και ηγγισεν γιεζι απωσασθαι αυτην και ειπεν ελισαιε αφες αυτην οτι η ψυχη αυτης κατωδυνος αυτη και κ
υριος απεκρυψεν απ' εµου και ουκ ανηγγειλεν µοι

28

η δε ειπεν µη ητησαµην υιον παρα του κυριου µου ουκ ειπα ου πλανησεις µετ' εµου

29

και ειπεν ελισαιε τω γιεζι ζωσαι την οσφυν σου και λαβε την βακτηριαν µου εν τη χειρι σου και δευρο οτι εαν ευρης ανδρα ουκ ευλογησεις αυτον και εαν ευλογηση σε ανηρ ο
υκ αποκριθηση αυτω και επιθησεις την βακτηριαν µου επι προσωπον του παιδαριου

30

και ειπεν η µητηρ του παιδαριου ζη κυριος και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και ανεστη ελισαιε και επορευθη οπισω αυτης

31

και γιεζι διηλθεν εµπροσθεν αυτης και επεθηκεν την βακτηριαν επι προσωπον του παιδαριου και ουκ ην φωνη και ουκ ην ακροασις και επεστρεψεν εις απαντην αυτου και α
πηγγειλεν αυτω λεγων ουκ ηγερθη το παιδαριον

32

και εισηλθεν ελισαιε εις τον οικον και ιδου το παιδαριον τεθνηκος κεκοιµισµενον επι την κλινην αυτου

33

και εισηλθεν ελισαιε εις τον οικον και απεκλεισεν την θυραν κατα των δυο εαυτων και προσηυξατο προς κυριον

34

και ανεβη και εκοιµηθη επι το παιδαριον και εθηκεν το στοµα αυτου επι το στοµα αυτου και τους οφθαλµους αυτου επι τους οφθαλµους αυτου και τας χειρας αυτου επι τας χ
ειρας αυτου και διεκαµψεν επ' αυτον και διεθερµανθη η σαρξ του παιδαριου

35

και επεστρεψεν και επορευθη εν τη οικια ενθεν και ενθεν και ανεβη και συνεκαµψεν επι το παιδαριον εως επτακις και ηνοιξεν το παιδαριον τους οφθαλµους αυτου

36

και εξεβοησεν ελισαιε προς γιεζι και ειπεν καλεσον την σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν και εισηλθεν προς αυτον και ειπεν ελισαιε λαβε τον υιον σου

37

και εισηλθεν η γυνη και επεσεν επι τους ποδας αυτου και προσεκυνησεν επι την γην και ελαβεν τον υιον αυτης και εξηλθεν

38

και ελισαιε επεστρεψεν εις γαλγαλα και ο λιµος εν τη γη και οι υιοι των προφητων εκαθηντο ενωπιον αυτου και ειπεν ελισαιε τω παιδαριω αυτου επιστησον τον λεβητα τον µ
εγαν και εψε εψεµα τοις υιοις των προφητων

39

και εξηλθεν εις εις τον αγρον συλλεξαι αριωθ και ευρεν αµπελον εν τω αγρω και συνελεξεν απ' αυτης τολυπην αγριαν πληρες το ιµατιον αυτου και ενεβαλεν εις τον λεβητα το
υ εψεµατος οτι ουκ εγνωσαν

40

και ενεχει τοις ανδρασιν φαγειν και εγενετο εν τω εσθιειν αυτους εκ του εψηµατος και ιδου ανεβοησαν και ειπον θανατος εν τω λεβητι ανθρωπε του θεου και ουκ ηδυναντο φ
αγειν

41

και ειπεν λαβετε αλευρον και εµβαλετε εις τον λεβητα και ειπεν ελισαιε προς γιεζι το παιδαριον εγχει τω λαω και εσθιετωσαν και ουκ εγενηθη ετι εκει ρηµα πονηρον εν τω λ
εβητι

42

και ανηρ διηλθεν εκ βαιθσαρισα και ηνεγκεν προς τον ανθρωπον του θεου πρωτογενηµατων εικοσι αρτους κριθινους και παλαθας και ειπεν δοτε τω λαω και εσθιετωσαν

43

και ειπεν ο λειτουργος αυτου τι δω τουτο ενωπιον εκατον ανδρων και ειπεν δος τω λαω και εσθιετωσαν οτι ταδε λεγει κυριος φαγονται και καταλειψουσιν

44

και εφαγον και κατελιπον κατα το ρηµα κυριου

1

και ναιµαν ο αρχων της δυναµεως συριας ην ανηρ µεγας ενωπιον του κυριου αυτου και τεθαυµασµενος προσωπω οτι εν αυτω εδωκεν κυριος σωτηριαν συρια και ο ανηρ ην δ
υνατος ισχυι λελεπρωµενος

2

και συρια εξηλθον µονοζωνοι και ηχµαλωτευσαν εκ γης ισραηλ νεανιδα µικραν και ην ενωπιον της γυναικος ναιµαν

3

η δε ειπεν τη κυρια αυτης οφελον ο κυριος µου ενωπιον του προφητου του θεου του εν σαµαρεια τοτε αποσυναξει αυτον απο της λεπρας αυτου

4

και εισηλθεν και απηγγειλεν τω κυριω εαυτης και ειπεν ουτως και ουτως ελαλησεν η νεανις η εκ γης ισραηλ

5

και ειπεν βασιλευς συριας προς ναιµαν δευρο εισελθε και εξαποστελω βιβλιον προς βασιλεα ισραηλ και επορευθη και ελαβεν εν τη χειρι αυτου δεκα ταλαντα αργυριου και εξ
ακισχιλιους χρυσους και δεκα αλλασσοµενας στολας
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6

και ηνεγκεν το βιβλιον προς τον βασιλεα ισραηλ λεγων και νυν ως αν ελθη το βιβλιον τουτο προς σε ιδου απεστειλα προς σε ναιµαν τον δουλον µου και αποσυναξεις αυτον απ
ο της λεπρας αυτου

7

και εγενετο ως ανεγνω βασιλευς ισραηλ το βιβλιον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ειπεν µη θεος εγω του θανατωσαι και ζωοποιησαι οτι ουτος αποστελλει προς µε αποσυναξα
ι ανδρα απο της λεπρας αυτου οτι πλην γνωτε δη και ιδετε οτι προφασιζεται ουτος µε

8

και εγενετο ως ηκουσεν ελισαιε οτι διερρηξεν ο βασιλευς ισραηλ τα ιµατια εαυτου και απεστειλεν προς τον βασιλεα ισραηλ λεγων ινα τι διερρηξας τα ιµατια σου ελθετω δη
προς µε ναιµαν και γνωτω οτι εστιν προφητης εν ισραηλ

9

και ηλθεν ναιµαν εν ιππω και αρµατι και εστη επι θυρας οικου ελισαιε

10

και απεστειλεν ελισαιε αγγελον προς αυτον λεγων πορευθεις λουσαι επτακις εν τω ιορδανη και επιστρεψει η σαρξ σου σοι και καθαρισθηση

11

και εθυµωθη ναιµαν και απηλθεν και ειπεν ιδου δη ελεγον οτι εξελευσεται προς µε και στησεται και επικαλεσεται εν ονοµατι θεου αυτου και επιθησει την χειρα αυτου επι το
ν τοπον και αποσυναξει το λεπρον

12

ουχι αγαθος αβανα και φαρφαρ ποταµοι δαµασκου υπερ ιορδανην και παντα τα υδατα ισραηλ ουχι πορευθεις λουσοµαι εν αυτοις και καθαρισθησοµαι και εξεκλινεν και απηλ
θεν εν θυµω

13

και ηγγισαν οι παιδες αυτου και ελαλησαν προς αυτον µεγαν λογον ελαλησεν ο προφητης προς σε ουχι ποιησεις και οτι ειπεν προς σε λουσαι και καθαρισθητι

14

και κατεβη ναιµαν και εβαπτισατο εν τω ιορδανη επτακι κατα το ρηµα ελισαιε και επεστρεψεν η σαρξ αυτου ως σαρξ παιδαριου µικρου και εκαθαρισθη

15

και επεστρεψεν προς ελισαιε αυτος και πασα η παρεµβολη αυτου και ηλθεν και εστη και ειπεν ιδου δη εγνωκα οτι ουκ εστιν θεος εν παση τη γη οτι αλλ' η εν τω ισραηλ και ν
υν λαβε την ευλογιαν παρα του δουλου σου

16

και ειπεν ελισαιε ζη κυριος ω παρεστην ενωπιον αυτου ει ληµψοµαι και παρεβιασατο αυτον λαβειν και ηπειθησεν

17

και ειπεν ναιµαν και ει µη δοθητω δη τω δουλω σου γοµος ζευγους ηµιονων και συ µοι δωσεις εκ της γης της πυρρας οτι ου ποιησει ετι ο δουλος σου ολοκαυτωµα και θυσια
σµα θεοις ετεροις αλλ' η τω κυριω µονω

18

και ιλασεται κυριος τω δουλω σου εν τω εισπορευεσθαι τον κυριον µου εις οικον ρεµµαν προσκυνησαι αυτον και επαναπαυσεται επι της χειρος µου και προσκυνησω εν οικω
ρεµµαν εν τω προσκυνειν αυτον εν οικω ρεµµαν και ιλασεται δη κυριος τω δουλω σου εν τω λογω τουτω

19

και ειπεν ελισαιε προς ναιµαν δευρο εις ειρηνην και απηλθεν απ' αυτου εις δεβραθα της γης

20

και ειπεν γιεζι το παιδαριον ελισαιε ιδου εφεισατο ο κυριος µου του ναιµαν του συρου τουτου του µη λαβειν εκ χειρος αυτου α ενηνοχεν ζη κυριος οτι ει µη δραµουµαι οπισω
αυτου και ληµψοµαι παρ' αυτου τι

21

και εδιωξε γιεζι οπισω του ναιµαν και ειδεν αυτον ναιµαν τρεχοντα οπισω αυτου και επεστρεψεν απο του αρµατος εις απαντην αυτου

22

και ειπεν ειρηνη ο κυριος µου απεστειλεν µε λεγων ιδου νυν ηλθον προς µε δυο παιδαρια εξ ορους εφραιµ απο των υιων των προφητων δος δη αυτοις ταλαντον αργυριου και
δυο αλλασσοµενας στολας

23

και ειπεν ναιµαν λαβε διταλαντον αργυριου και ελαβεν εν δυσι θυλακοις και δυο αλλασσοµενας στολας και εδωκεν επι δυο παιδαρια αυτου και ηραν εµπροσθεν αυτου

24

και ηλθον εις το σκοτεινον και ελαβεν εκ των χειρων αυτων και παρεθετο εν οικω και εξαπεστειλεν τους ανδρας

25

και αυτος εισηλθεν και παρειστηκει προς τον κυριον αυτου και ειπεν προς αυτον ελισαιε ποθεν γιεζι και ειπεν γιεζι ου πεπορευται ο δουλος σου ενθα και ενθα

26

και ειπεν προς αυτον ελισαιε ουχι η καρδια µου επορευθη µετα σου οτε επεστρεψεν ο ανηρ απο του αρµατος εις συναντην σοι και νυν ελαβες το αργυριον και νυν ελαβες τα ι
µατια και ληµψη εν αυτω κηπους και ελαιωνας και αµπελωνας και προβατα και βοας και παιδας και παιδισκας

27

και η λεπρα ναιµαν κολληθησεται εν σοι και εν τω σπερµατι σου εις τον αιωνα και εξηλθεν εκ προσωπου αυτου λελεπρωµενος ωσει χιων

1

και ειπον οι υιοι των προφητων προς ελισαιε ιδου δη ο τοπος εν ω ηµεις οικουµεν ενωπιον σου στενος αφ' ηµων

2

πορευθωµεν δη εως του ιορδανου και λαβωµεν εκειθεν ανηρ εις δοκον µιαν και ποιησωµεν εαυτοις εκει του οικειν εκει και ειπεν δευτε

3

και ειπεν ο εις επιεικεως δευρο µετα των δουλων σου και ειπεν εγω πορευσοµαι

4

και επορευθη µετ' αυτων και ηλθον εις τον ιορδανην και ετεµνον τα ξυλα
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5

και ιδου ο εις καταβαλλων την δοκον και το σιδηριον εξεπεσεν εις το υδωρ και εβοησεν ω κυριε και αυτο κεχρηµενον

6

και ειπεν ο ανθρωπος του θεου που επεσεν και εδειξεν αυτω τον τοπον και απεκνισεν ξυλον και ερριψεν εκει και επεπολασεν το σιδηριον

7

και ειπεν υψωσον σαυτω και εξετεινεν την χειρα αυτου και ελαβεν αυτο

8

και βασιλευς συριας ην πολεµων εν ισραηλ και εβουλευσατο προς τους παιδας αυτου λεγων εις τον τοπον τονδε τινα ελµωνι παρεµβαλω

9

και απεστειλεν ελισαιε προς τον βασιλεα ισραηλ λεγων φυλαξαι µη παρελθειν εν τω τοπω τουτω οτι εκει συρια κεκρυπται

10

και απεστειλεν ο βασιλευς ισραηλ εις τον τοπον ον ειπεν αυτω ελισαιε και εφυλαξατο εκειθεν ου µιαν ουδε δυο

11

και εξεκινηθη η ψυχη βασιλεως συριας περι του λογου τουτου και εκαλεσεν τους παιδας αυτου και ειπεν προς αυτους ουκ αναγγελειτε µοι τις προδιδωσιν µε βασιλει ισραηλ

12

και ειπεν εις των παιδων αυτου ουχι κυριε µου βασιλευ οτι ελισαιε ο προφητης ο εν ισραηλ αναγγελλει τω βασιλει ισραηλ παντας τους λογους ους εαν λαλησης εν τω ταµιειω
του κοιτωνος σου

13

και ειπεν δευτε ιδετε που ουτος και αποστειλας ληµψοµαι αυτον και ανηγγειλαν αυτω λεγοντες ιδου εν δωθαιµ

14

και απεστειλεν εκει ιππον και αρµα και δυναµιν βαρειαν και ηλθον νυκτος και περιεκυκλωσαν την πολιν

15

και ωρθρισεν ο λειτουργος ελισαιε αναστηναι και εξηλθεν και ιδου δυναµις κυκλουσα την πολιν και ιππος και αρµα και ειπεν το παιδαριον προς αυτον ω κυριε πως ποιησωµ
εν

16

και ειπεν ελισαιε µη φοβου οτι πλειους οι µεθ' ηµων υπερ τους µετ' αυτων

17

και προσευξατο ελισαιε και ειπεν κυριε διανοιξον τους οφθαλµους του παιδαριου και ιδετω και διηνοιξεν κυριος τους οφθαλµους αυτου και ειδεν και ιδου το ορος πληρες ιππ
ων και αρµα πυρος περικυκλω ελισαιε

18

και κατεβησαν προς αυτον και προσηυξατο ελισαιε προς κυριον και ειπεν παταξον δη τουτο το εθνος αορασια και επαταξεν αυτους αορασια κατα το ρηµα ελισαιε

19

και ειπεν προς αυτους ελισαιε ουχ αυτη η πολις και αυτη η οδος δευτε οπισω µου και απαξω υµας προς τον ανδρα ον ζητειτε και απηγαγεν αυτους εις σαµαρειαν

20

και εγενετο ως εισηλθον εις σαµαρειαν και ειπεν ελισαιε ανοιξον δη κυριε τους οφθαλµους αυτων και ιδετωσαν και διηνοιξεν κυριος τους οφθαλµους αυτων και ειδον και ιδο
υ ησαν εν µεσω σαµαρειας

21

και ειπεν ο βασιλευς ισραηλ ως ειδεν αυτους ει παταξας παταξω πατερ

22

και ειπεν ου παταξεις ει µη ους ηχµαλωτευσας εν ροµφαια σου και τοξω σου συ τυπτεις παραθες αρτους και υδωρ ενωπιον αυτων και φαγετωσαν και πιετωσαν και απελθετ
ωσαν προς τον κυριον αυτων

23

και παρεθηκεν αυτοις παραθεσιν µεγαλην και εφαγον και επιον και απεστειλεν αυτους και απηλθον προς τον κυριον αυτων και ου προσεθεντο ετι µονοζωνοι συριας του ελθει
ν εις γην ισραηλ

24

και εγενετο µετα ταυτα και ηθροισεν υιος αδερ βασιλευς συριας πασαν την παρεµβολην αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν σαµαρειαν

25

και εγενετο λιµος µεγας εν σαµαρεια και ιδου περιεκαθηντο επ' αυτην εως ου εγενηθη κεφαλη ονου πεντηκοντα σικλων αργυριου και τεταρτον του καβου κοπρου περιστερω
ν πεντε σικλων αργυριου

26

και ην ο βασιλευς ισραηλ διαπορευοµενος επι του τειχους και γυνη εβοησεν προς αυτον λεγουσα σωσον κυριε βασιλευ

27

και ειπεν αυτη µη σε σωσαι κυριος ποθεν σωσω σε µη απο της αλωνος η απο της ληνου

28

και ειπεν αυτη ο βασιλευς τι εστιν σοι και ειπεν η γυνη αυτη ειπεν προς µε δος τον υιον σου και φαγοµεθα αυτον σηµερον και τον υιον µου και φαγοµεθα αυτον αυριον

29

και ηψησαµεν τον υιον µου και εφαγοµεν αυτον και ειπον προς αυτην τη ηµερα τη δευτερα δος τον υιον σου και φαγωµεν αυτον και εκρυψεν τον υιον αυτης

30

και εγενετο ως ηκουσεν ο βασιλευς ισραηλ τους λογους της γυναικος διερρηξεν τα ιµατια αυτου και αυτος διεπορευετο επι του τειχους και ειδεν ο λαος τον σακκον επι της σ
αρκος αυτου εσωθεν

31

και ειπεν ταδε ποιησαι µοι ο θεος και ταδε προσθειη ει στησεται η κεφαλη ελισαιε επ' αυτω σηµερον
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32

και ελισαιε εκαθητο εν τω οικω αυτου και οι πρεσβυτεροι εκαθηντο µετ' αυτου και απεστειλεν ανδρα προ προσωπου αυτου πριν ελθειν τον αγγελον προς αυτον και αυτος ειπ
εν προς τους πρεσβυτερους ει οιδατε οτι απεστειλεν ο υιος του φονευτου ουτος αφελειν την κεφαλην µου ιδετε ως αν ελθη ο αγγελος αποκλεισατε την θυραν και παραθλιψατε
αυτον εν τη θυρα ουχι φωνη των ποδων του κυριου αυτου κατοπισθεν αυτου

33

ετι αυτου λαλουντος µετ' αυτων και ιδου αγγελος κατεβη προς αυτον και ειπεν ιδου αυτη η κακια παρα κυριου τι υποµεινω τω κυριω ετι

1

και ειπεν ελισαιε ακουσον λογον κυριου ταδε λεγει κυριος ως η ωρα αυτη αυριον µετρον σεµιδαλεως σικλου και διµετρον κριθων σικλου εν ταις πυλαις σαµαρειας

2

και απεκριθη ο τριστατης εφ' ον ο βασιλευς επανεπαυετο επι την χειρα αυτου τω ελισαιε και ειπεν ιδου ποιησει κυριος καταρρακτας εν ουρανω µη εσται το ρηµα τουτο και ε
λισαιε ειπεν ιδου συ οψη τοις οφθαλµοις σου και εκειθεν ου φαγη

3

και τεσσαρες ανδρες ησαν λεπροι παρα την θυραν της πολεως και ειπεν ανηρ προς τον πλησιον αυτου τι ηµεις καθηµεθα ωδε εως αποθανωµεν

4

εαν ειπωµεν εισελθωµεν εις την πολιν και ο λιµος εν τη πολει και αποθανουµεθα εκει και εαν καθισωµεν ωδε και αποθανουµεθα και νυν δευτε και εµπεσωµεν εις την παρεµβ
ολην συριας εαν ζωογονησωσιν ηµας και ζησοµεθα και εαν θανατωσωσιν ηµας και αποθανουµεθα

5

και ανεστησαν εν τω σκοτει εισελθειν εις την παρεµβολην συριας και ηλθον εις µερος της παρεµβολης συριας και ιδου ουκ εστιν ανηρ εκει

6

και κυριος ακουστην εποιησεν την παρεµβολην συριας φωνην αρµατος και φωνην ιππου και φωνην δυναµεως µεγαλης και ειπεν ανηρ προς τον αδελφον αυτου νυν εµισθωσα
το εφ' ηµας βασιλευς ισραηλ τους βασιλεας των χετταιων και τους βασιλεας αιγυπτου του ελθειν εφ' ηµας

7

και ανεστησαν και απεδρασαν εν τω σκοτει και εγκατελιπαν τας σκηνας αυτων και τους ιππους αυτων και τους ονους αυτων εν τη παρεµβολη ως εστιν και εφυγον προς την
ψυχην εαυτων

8

και εισηλθον οι λεπροι ουτοι εως µερους της παρεµβολης και εισηλθον εις σκηνην µιαν και εφαγον και επιον και ηραν εκειθεν αργυριον και χρυσιον και ιµατισµον και επορε
υθησαν και επεστρεψαν και εισηλθον εις σκηνην αλλην και ελαβον εκειθεν και επορευθησαν και κατεκρυψαν

9

και ειπεν ανηρ προς τον πλησιον αυτου ουχ ουτως ηµεις ποιουµεν η ηµερα αυτη ηµερα ευαγγελιας εστιν και ηµεις σιωπωµεν και µενοµεν εως φωτος του πρωι και ευρησοµεν
ανοµιαν και νυν δευρο και εισελθωµεν και αναγγειλωµεν εις τον οικον του βασιλεως

10

και εισηλθον και εβοησαν προς την πυλην της πολεως και ανηγγειλαν αυτοις λεγοντες εισηλθοµεν εις την παρεµβολην συριας και ιδου ουκ εστιν εκει ανηρ και φωνη ανθρωπ
ου οτι ει µη ιππος δεδεµενος και ονος και αι σκηναι αυτων ως εισιν

11

και εβοησαν οι θυρωροι και ανηγγειλαν εις τον οικον του βασιλεως εσω

12

και ανεστη ο βασιλευς νυκτος και ειπεν προς τους παιδας αυτου αναγγελω δη υµιν α εποιησεν ηµιν συρια εγνωσαν οτι πεινωµεν ηµεις και εξηλθαν εκ της παρεµβολης και εκ
ρυβησαν εν τω αγρω λεγοντες οτι εξελευσονται εκ της πολεως και συλληµψοµεθα αυτους ζωντας και εις την πολιν εισελευσοµεθα

13

και απεκριθη εις των παιδων αυτου και ειπεν λαβετωσαν δη πεντε των ιππων των υπολελειµµενων οι κατελειφθησαν ωδε ιδου εισιν προς παν το πληθος ισραηλ το εκλειπον
και αποστελουµεν εκει και οψοµεθα

14

και ελαβον δυο επιβατας ιππων και απεστειλεν ο βασιλευς ισραηλ οπισω του βασιλεως συριας λεγων δευτε και ιδετε

15

και επορευθησαν οπισω αυτων εως του ιορδανου και ιδου πασα η οδος πληρης ιµατιων και σκευων ων ερριψεν συρια εν τω θαµβεισθαι αυτους και επεστρεψαν οι αγγελοι κα
ι ανηγγειλαν τω βασιλει

16

και εξηλθεν ο λαος και διηρπασεν την παρεµβολην συριας και εγενετο µετρον σεµιδαλεως σικλου και διµετρον κριθων σικλου κατα το ρηµα κυριου

17

και ο βασιλευς κατεστησεν τον τριστατην εφ' ον ο βασιλευς επανεπαυετο επι τη χειρι αυτου επι της πυλης και συνεπατησεν αυτον ο λαος εν τη πυλη και απεθανεν καθα ελαλ
ησεν ο ανθρωπος του θεου ος ελαλησεν εν τω καταβηναι τον αγγελον προς αυτον

18

και εγενετο καθα ελαλησεν ελισαιε προς τον βασιλεα λεγων διµετρον κριθης σικλου και µετρον σεµιδαλεως σικλου και εσται ως η ωρα αυτη αυριον εν τη πυλη σαµαρειας

19

και απεκριθη ο τριστατης τω ελισαιε και ειπεν ιδου κυριος ποιει καταρρακτας εν τω ουρανω µη εσται το ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε ιδου οψη τοις οφθαλµοις σου και εκει
θεν ου φαγη

20

και εγενετο ουτως και συνεπατησεν αυτον ο λαος εν τη πυλη και απεθανεν

1

και ελισαιε ελαλησεν προς την γυναικα ης εζωπυρησεν τον υιον λεγων αναστηθι και δευρο συ και ο οικος σου και παροικει ου εαν παροικησης οτι κεκληκεν κυριος λιµον επι
την γην και γε ηλθεν επι την γην επτα ετη
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2

και ανεστη η γυνη και εποιησεν κατα το ρηµα ελισαιε και επορευθη αυτη και ο οικος αυτης και παρωκει εν γη αλλοφυλων επτα ετη

3

και εγενετο µετα το τελος των επτα ετων και επεστρεψεν η γυνη εκ γης αλλοφυλων εις την πολιν και ηλθεν βοησαι προς τον βασιλεα περι του οικου εαυτης και περι των αγρ
ων εαυτης

4

και ο βασιλευς ελαλει προς γιεζι το παιδαριον ελισαιε του ανθρωπου του θεου λεγων διηγησαι δη µοι παντα τα µεγαλα α εποιησεν ελισαιε

5

και εγενετο αυτου εξηγουµενου τω βασιλει ως εζωπυρησεν υιον τεθνηκοτα και ιδου η γυνη ης εζωπυρησεν τον υιον αυτης ελισαιε βοωσα προς τον βασιλεα περι του οικου εα
υτης και περι των αγρων εαυτης και ειπεν γιεζι κυριε βασιλευ αυτη η γυνη και ουτος ο υιος αυτης ον εζωπυρησεν ελισαιε

6

και επηρωτησεν ο βασιλευς την γυναικα και διηγησατο αυτω και εδωκεν αυτη ο βασιλευς ευνουχον ενα λεγων επιστρεψον παντα τα αυτης και παντα τα γενηµατα του αγρου
αυτης απο της ηµερας ης κατελιπεν την γην εως του νυν

7

και ηλθεν ελισαιε εις δαµασκον και υιος αδερ βασιλευς συριας ηρρωστει και ανηγγειλαν αυτω λεγοντες ηκει ο ανθρωπος του θεου εως ωδε

8

και ειπεν ο βασιλευς προς αζαηλ λαβε εν τη χειρι σου µαναα και δευρο εις απαντην τω ανθρωπω του θεου και επιζητησον τον κυριον παρ' αυτου λεγων ει ζησοµαι εκ της αρρ
ωστιας µου ταυτης

9

και επορευθη αζαηλ εις απαντην αυτου και ελαβεν µαναα εν τη χειρι αυτου και παντα τα αγαθα δαµασκου αρσιν τεσσαρακοντα καµηλων και ηλθεν και εστη ενωπιον αυτου
και ειπεν προς ελισαιε ο υιος σου υιος αδερ βασιλευς συριας απεστειλεν µε προς σε λεγων ει ζησοµαι εκ της αρρωστιας µου ταυτης

10

και ειπεν ελισαιε δευρο ειπον αυτω ζωη ζηση και εδειξεν µοι κυριος οτι θανατω αποθανη

11

και παρεστη τω προσωπω αυτου και εθηκεν εως αισχυνης και εκλαυσεν ο ανθρωπος του θεου

12

και ειπεν αζαηλ τι οτι ο κυριος µου κλαιει και ειπεν οτι οιδα οσα ποιησεις τοις υιοις ισραηλ κακα τα οχυρωµατα αυτων εξαποστελεις εν πυρι και τους εκλεκτους αυτων εν ρο
µφαια αποκτενεις και τα νηπια αυτων ενσεισεις και τας εν γαστρι εχουσας αυτων αναρρηξεις

13

και ειπεν αζαηλ τις εστιν ο δουλος σου ο κυων ο τεθνηκως οτι ποιησει το ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε εδειξεν µοι κυριος σε βασιλευοντα επι συριαν

14

και απηλθεν απο ελισαιε και εισηλθεν προς τον κυριον αυτου και ειπεν αυτω τι ειπεν σοι ελισαιε και ειπεν ειπεν µοι ζωη ζηση

15

και εγενετο τη επαυριον και ελαβεν το µαχµα και εβαψεν εν τω υδατι και περιεβαλεν επι το προσωπον αυτου και απεθανεν και εβασιλευσεν αζαηλ αντ' αυτου

16

εν ετει πεµπτω τω ιωραµ υιω αχααβ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν ιωραµ υιος ιωσαφατ βασιλευς ιουδα

17

υιος τριακοντα και δυο ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

18

και επορευθη εν οδω βασιλεων ισραηλ καθως εποιησεν οικος αχααβ οτι θυγατηρ αχααβ ην αυτω εις γυναικα και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

19

και ουκ ηθελησεν κυριος διαφθειραι τον ιουδαν δια δαυιδ τον δουλον αυτου καθως ειπεν δουναι αυτω λυχνον και τοις υιοις αυτου πασας τας ηµερας

20

εν ταις ηµεραις αυτου ηθετησεν εδωµ υποκατωθεν χειρος ιουδα και εβασιλευσαν εφ' εαυτους βασιλεα

21

και ανεβη ιωραµ εις σιωρ και παντα τα αρµατα µετ' αυτου και εγενετο αυτου ανασταντος και επαταξεν τον εδωµ τον κυκλωσαντα επ' αυτον και τους αρχοντας των αρµατων
και εφυγεν ο λαος εις τα σκηνωµατα αυτων

22

και ηθετησεν εδωµ υποκατωθεν χειρος ιουδα εως της ηµερας ταυτης τοτε ηθετησεν λοβενα εν τω καιρω εκεινω

23

και τα λοιπα των λογων ιωραµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

24

και εκοιµηθη ιωραµ µετα των πατερων αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν οχοζιας υιος αυτου αντ' αυτου

25

εν ετει δωδεκατω τω ιωραµ υιω αχααβ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν οχοζιας υιος ιωραµ

26

υιος εικοσι και δυο ετων οχοζιας εν τω βασιλευειν αυτον και ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου γοθολια θυγατηρ αµβρι βασιλεως ισραηλ

27

και επορευθη εν οδω οικου αχααβ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου καθως ο οικος αχααβ

28

και επορευθη µετα ιωραµ υιου αχααβ εις πολεµον µετα αζαηλ βασιλεως αλλοφυλων εν ρεµµωθ γαλααδ και επαταξαν οι συροι τον ιωραµ

29

και επεστρεψεν ο βασιλευς ιωραµ του ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον εν ρεµµωθ εν τω πολεµειν αυτον µετα αζαηλ βασιλεως συριας και οχοζιας
υιος ιωραµ κατεβη του ιδειν τον ιωραµ υιον αχααβ εν ιεζραελ οτι ηρρωστει αυτος
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1

και ελισαιε ο προφητης εκαλεσεν ενα των υιων των προφητων και ειπεν αυτω ζωσαι την οσφυν σου και λαβε τον φακον του ελαιου τουτου εν τη χειρι σου και δευρο εις ρεµµ
ωθ γαλααδ

2

και εισελευση εκει και οψη εκει ιου υιον ιωσαφατ υιου ναµεσσι και εισελευση και αναστησεις αυτον εκ µεσου των αδελφων αυτου και εισαξεις αυτον εις το ταµιειον εν τω τ
αµιειω

3

και ληµψη τον φακον του ελαιου και επιχεεις επι την κεφαλην αυτου και ειπον ταδε λεγει κυριος κεχρικα σε εις βασιλεα επι ισραηλ και ανοιξεις την θυραν και φευξη και ου
µενεις

4

και επορευθη το παιδαριον ο προφητης εις ρεµµωθ γαλααδ

5

και εισηλθεν και ιδου οι αρχοντες της δυναµεως εκαθηντο και ειπεν λογος µοι προς σε ο αρχων και ειπεν ιου προς τινα εκ παντων ηµων και ειπεν προς σε ο αρχων

6

και ανεστη και εισηλθεν εις τον οικον και επεχεεν το ελαιον επι την κεφαλην αυτου και ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ κεχρικα σε εις βασιλεα επι λαον κυριου ε
πι τον ισραηλ

7

και εξολεθρευσεις τον οικον αχααβ του κυριου σου εκ προσωπου µου και εκδικησεις τα αιµατα των δουλων µου των προφητων και τα αιµατα παντων των δουλων κυριου εκ
χειρος ιεζαβελ

8

και εκ χειρος ολου του οικου αχααβ και εξολεθρευσεις τω οικω αχααβ ουρουντα προς τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ

9

και δωσω τον οικον αχααβ ως τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ως τον οικον βαασα υιου αχια

10

και την ιεζαβελ καταφαγονται οι κυνες εν τη µεριδι ιεζραελ και ουκ εστιν ο θαπτων και ηνοιξεν την θυραν και εφυγεν

11

και ιου εξηλθεν προς τους παιδας του κυριου αυτου και ειπον αυτω ει ειρηνη τι οτι εισηλθεν ο επιληµπτος ουτος προς σε και ειπεν αυτοις υµεις οιδατε τον ανδρα και την αδο
λεσχιαν αυτου

12

και ειπον αδικον απαγγειλον δη ηµιν και ειπεν ιου προς αυτους ουτως και ουτως ελαλησεν προς µε λεγων ταδε λεγει κυριος κεχρικα σε εις βασιλεα επι ισραηλ

13

και ακουσαντες εσπευσαν και ελαβον εκαστος το ιµατιον αυτου και εθηκαν υποκατω αυτου επι γαρεµ των αναβαθµων και εσαλπισαν εν κερατινη και ειπον εβασιλευσεν ιου

14

και συνεστραφη ιου υιος ιωσαφατ υιου ναµεσσι προς ιωραµ και ιωραµ αυτος εφυλασσεν εν ρεµµωθ γαλααδ αυτος και πας ισραηλ απο προσωπου αζαηλ βασιλεως συριας

15

και απεστρεψεν ιωραµ ο βασιλευς ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επαισαν αυτον οι συροι εν τω πολεµειν αυτον µετα αζαηλ βασιλεως συριας και ειπεν ιου ει εστι
ν η ψυχη υµων µετ' εµου µη εξελθετω εκ της πολεως διαπεφευγως του πορευθηναι και απαγγειλαι εν ιεζραελ

16

και ιππευσεν και επορευθη ιου και κατεβη εις ιεζραελ οτι ιωραµ βασιλευς ισραηλ εθεραπευετο εν ιεζραελ απο των τοξευµατων ων κατετοξευσαν αυτον οι αραµιν εν τη ραµµ
αθ εν τω πολεµω µετα αζαηλ βασιλεως συριας οτι αυτος δυνατος και ανηρ δυναµεως και οχοζιας βασιλευς ιουδα κατεβη ιδειν τον ιωραµ

17

και ο σκοπος ανεβη επι τον πυργον εν ιεζραελ και ειδεν τον κονιορτον ιου εν τω παραγινεσθαι αυτον και ειπεν κονιορτον εγω βλεπω και ειπεν ιωραµ λαβε επιβατην και αποστ
ειλον εµπροσθεν αυτων και ειπατω ει ειρηνη

18

και επορευθη επιβατης ιππου εις απαντην αυτων και ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευς ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφε εις τα οπισω µου και απηγγειλεν ο σκοπο
ς λεγων ηλθεν ο αγγελος εως αυτων και ουκ ανεστρεψεν

19

και απεστειλεν επιβατην ιππου δευτερον και ηλθεν προς αυτον και ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευς ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφου εις τα οπισω µου

20

και απηγγειλεν ο σκοπος λεγων ηλθεν εως αυτων και ουκ ανεστρεψεν και ο αγων ηγεν τον ιου υιον ναµεσσιου οτι εν παραλλαγη εγενετο

21

και ειπεν ιωραµ ζευξον και εζευξεν αρµα και εξηλθεν ιωραµ βασιλευς ισραηλ και οχοζιας βασιλευς ιουδα ανηρ εν τω αρµατι αυτου και εξηλθον εις απαντην ιου και ευρον αυ
τον εν τη µεριδι ναβουθαι του ιεζραηλιτου

22

και εγενετο ως ειδεν ιωραµ τον ιου και ειπεν ει ειρηνη ιου και ειπεν ιου τι ειρηνη ετι αι πορνειαι ιεζαβελ της µητρος σου και τα φαρµακα αυτης τα πολλα

23

και επεστρεψεν ιωραµ τας χειρας αυτου του φυγειν και ειπεν προς οχοζιαν δολος οχοζια

24

και επλησεν ιου την χειρα αυτου εν τω τοξω και επαταξεν τον ιωραµ ανα µεσον των βραχιονων αυτου και εξηλθεν το βελος δια της καρδιας αυτου και εκαµψεν επι τα γονατ
α αυτου
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25

και ειπεν ιου προς βαδεκαρ τον τριστατην αυτου ριψον αυτον εν τη µεριδι αγρου ναβουθαι του ιεζραηλιτου οτι µνηµονευω εγω και συ επιβεβηκοτες επι ζευγη οπισω αχααβ τ
ου πατρος αυτου και κυριος ελαβεν επ' αυτον το ληµµα τουτο λεγων

26

ει µη µετα των αιµατων ναβουθαι και τα αιµατα των υιων αυτου ειδον εχθες φησιν κυριος και ανταποδωσω αυτω εν τη µεριδι ταυτη φησιν κυριος και νυν αρας δη ριψον αυ
τον εν τη µεριδι κατα το ρηµα κυριου

27

και οχοζιας βασιλευς ιουδα ειδεν και εφυγεν οδον βαιθαγγαν και εδιωξεν οπισω αυτου ιου και ειπεν και γε αυτον και επαταξεν αυτον εν τω αρµατι εν τω αναβαινειν γαι η εστ
ιν ιεβλααµ και εφυγεν εις µαγεδδων και απεθανεν εκει

28

και επεβιβασαν αυτον οι παιδες αυτου επι το αρµα και ηγαγον αυτον εις ιερουσαληµ και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δαυιδ

29

και εν ετει ενδεκατω ιωραµ βασιλεως ισραηλ εβασιλευσεν οχοζιας επι ιουδαν

30

και ηλθεν ιου εις ιεζραελ και ιεζαβελ ηκουσεν και εστιµισατο τους οφθαλµους αυτης και ηγαθυνεν την κεφαλην αυτης και διεκυψεν δια της θυριδος

31

και ιου εισεπορευετο εν τη πολει και ειπεν ει ειρηνη ζαµβρι ο φονευτης του κυριου αυτου

32

και επηρεν το προσωπον αυτου εις την θυριδα και ειδεν αυτην και ειπεν τις ει συ καταβηθι µετ' εµου και κατεκυψαν προς αυτον δυο ευνουχοι

33

και ειπεν κυλισατε αυτην και εκυλισαν αυτην και ερραντισθη του αιµατος αυτης προς τον τοιχον και προς τους ιππους και συνεπατησαν αυτην

34

και εισηλθεν ιου και εφαγεν και επιεν και ειπεν επισκεψασθε δη την κατηραµενην ταυτην και θαψατε αυτην οτι θυγατηρ βασιλεως εστιν

35

και επορευθησαν θαψαι αυτην και ουχ ευρον εν αυτη αλλο τι η το κρανιον και οι ποδες και τα ιχνη των χειρων

36

και επεστρεψαν και ανηγγειλαν αυτω και ειπεν λογος κυριου ον ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ηλιου του θεσβιτου λεγων εν τη µεριδι ιεζραελ καταφαγονται οι κυνες τας σα
ρκας ιεζαβελ

37

και εσται το θνησιµαιον ιεζαβελ ως κοπρια επι προσωπου του αγρου εν τη µεριδι ιεζραελ ωστε µη ειπειν αυτους ιεζαβελ

1

και τω αχααβ εβδοµηκοντα υιοι εν σαµαρεια και εγραψεν ιου βιβλιον και απεστειλεν εν σαµαρεια προς τους αρχοντας σαµαρειας και προς τους πρεσβυτερους και προς τους
τιθηνους υιων αχααβ λεγων

2

και νυν ως εαν ελθη το βιβλιον τουτο προς υµας µεθ' υµων οι υιοι του κυριου υµων και µεθ' υµων το αρµα και οι ιπποι και πολεις οχυραι και τα οπλα

3

και οψεσθε τον αγαθον και τον ευθη εν τοις υιοις του κυριου υµων και καταστησετε αυτον επι τον θρονον του πατρος αυτου και πολεµειτε υπερ του οικου του κυριου υµων

4

και εφοβηθησαν σφοδρα και ειπον ιδου οι δυο βασιλεις ουκ εστησαν κατα προσωπον αυτου και πως στησοµεθα ηµεις

5

και απεστειλαν οι επι του οικου και οι επι της πολεως και οι πρεσβυτεροι και οι τιθηνοι προς ιου λεγοντες παιδες σου ηµεις και οσα εαν ειπης προς ηµας ποιησοµεν ου βασιλε
υσοµεν ανδρα το αγαθον εν οφθαλµοις σου ποιησοµεν

6

και εγραψεν προς αυτους βιβλιον δευτερον λεγων ει εµοι υµεις και της φωνης µου υµεις εισακουετε λαβετε την κεφαλην ανδρων των υιων του κυριου υµων και ενεγκατε προ
ς µε ως η ωρα αυριον εις ιεζραελ και οι υιοι του βασιλεως ησαν εβδοµηκοντα ανδρες ουτοι αδροι της πολεως εξετρεφον αυτους

7

και εγενετο ως ηλθεν το βιβλιον προς αυτους και ελαβον τους υιους του βασιλεως και εσφαξαν αυτους εβδοµηκοντα ανδρας και εθηκαν τας κεφαλας αυτων εν καρταλλοις κα
ι απεστειλαν αυτας προς αυτον εις ιεζραελ

8

και ηλθεν ο αγγελος και απηγγειλεν λεγων ηνεγκαν τας κεφαλας των υιων του βασιλεως και ειπεν θετε αυτας βουνους δυο παρα την θυραν της πυλης εις πρωι

9

και εγενετο πρωι και εξηλθεν και εστη εν τω πυλωνι της πολεως και ειπεν προς παντα τον λαον δικαιοι υµεις ιδου εγω ειµι συνεστραφην επι τον κυριον µου και απεκτεινα αυ
τον και τις επαταξεν παντας τουτους

10

ιδετε αφφω οτι ου πεσειται απο του ρηµατος κυριου εις την γην ου ελαλησεν κυριος επι τον οικον αχααβ και κυριος εποιησεν οσα ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ηλιου

11

και επαταξεν ιου παντας τους καταλειφθεντας εν τω οικω αχααβ εν ιεζραελ και παντας τους αδρους αυτου και τους γνωστους αυτου και τους ιερεις αυτου ωστε µη καταλιπει
ν αυτου καταλειµµα

12

και ανεστη και επορευθη εις σαµαρειαν αυτος εν βαιθακαδ των ποιµενων εν τη οδω

13

και ιου ευρεν τους αδελφους οχοζιου βασιλεως ιουδα και ειπεν τινες υµεις και ειπον οι αδελφοι οχοζιου ηµεις και κατεβηµεν εις ειρηνην των υιων του βασιλεως και των υιων
της δυναστευουσης
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14

και ειπεν συλλαβετε αυτους ζωντας και συνελαβον αυτους ζωντας και εσφαξαν αυτους εις βαιθακαδ τεσσαρακοντα και δυο ανδρας ου κατελιπεν ανδρα εξ αυτων

15

και επορευθη εκειθεν και ευρεν τον ιωναδαβ υιον ρηχαβ εν τη οδω εις απαντην αυτου και ευλογησεν αυτον και ειπεν προς αυτον ιου ει εστιν καρδια σου µετα καρδιας µου ευ
θεια καθως η καρδια µου µετα της καρδιας σου και ειπεν ιωναδαβ εστιν και ειπεν ιου και ει εστιν δος την χειρα σου και εδωκεν την χειρα αυτου και ανεβιβασεν αυτον προς
αυτον επι το αρµα

16

και ειπεν προς αυτον δευρο µετ' εµου και ιδε εν τω ζηλωσαι µε τω κυριω σαβαωθ και επεκαθισεν αυτον εν τω αρµατι αυτου

17

και εισηλθεν εις σαµαρειαν και επαταξεν παντας τους καταλειφθεντας του αχααβ εν σαµαρεια εως του αφανισαι αυτον κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν προς ηλιου

18

και συνηθροισεν ιου παντα τον λαον και ειπεν προς αυτους αχααβ εδουλευσεν τω βααλ ολιγα και γε ιου δουλευσει αυτω πολλα

19

και νυν παντες οι προφηται του βααλ παντας τους δουλους αυτου και τους ιερεις αυτου καλεσατε προς µε ανηρ µη επισκεπητω οτι θυσια µεγαλη µοι τω βααλ πας ος εαν επισ
κεπη ου ζησεται και ιου εποιησεν εν πτερνισµω ινα απολεση τους δουλους του βααλ

20

και ειπεν ιου αγιασατε ιερειαν τω βααλ και εκηρυξαν

21

και απεστειλεν ιου εν παντι ισραηλ λεγων και νυν παντες οι δουλοι του βααλ και παντες οι ιερεις αυτου και παντες οι προφηται αυτου µηδεις απολειπεσθω οτι θυσιαν µεγαλη
ν ποιω ος αν απολειφθη ου ζησεται και ηλθον παντες οι δουλοι του βααλ και παντες οι ιερεις αυτου και παντες οι προφηται αυτου ου κατελειφθη ανηρ ος ου παρεγενετο και ε
ισηλθον εις τον οικον του βααλ και επλησθη ο οικος του βααλ στοµα εις στοµα

22

και ειπεν ιου τω επι του οικου µεσθααλ εξαγαγε ενδυµατα πασι τοις δουλοις του βααλ και εξηνεγκεν αυτοις ο στολιστης

23

και εισηλθεν ιου και ιωναδαβ υιος ρηχαβ εις οικον του βααλ και ειπεν τοις δουλοις του βααλ ερευνησατε και ιδετε ει εστιν µεθ' υµων των δουλων κυριου οτι αλλ' η οι δουλοι
του βααλ µονωτατοι

24

και εισηλθεν του ποιησαι τα θυµατα και τα ολοκαυτωµατα και ιου εταξεν εαυτω εξω ογδοηκοντα ανδρας και ειπεν ανηρ ος εαν διασωθη απο των ανδρων ων εγω αναγω επι
χειρας υµων η ψυχη αυτου αντι της ψυχης αυτου

25

και εγενετο ως συνετελεσεν ποιων την ολοκαυτωσιν και ειπεν ιου τοις παρατρεχουσιν και τοις τρισταταις εισελθοντες παταξατε αυτους ανηρ µη εξελθατω εξ αυτων και επατ
αξαν αυτους εν στοµατι ροµφαιας και ερριψαν οι παρατρεχοντες και οι τρισταται και επορευθησαν εως πολεως οικου του βααλ

26

και εξηνεγκαν την στηλην του βααλ και ενεπρησαν αυτην

27

και κατεσπασαν τας στηλας του βααλ και καθειλον τον οικον του βααλ και εταξαν αυτον εις λυτρωνας εως της ηµερας ταυτης

28

και ηφανισεν ιου τον βααλ εξ ισραηλ

29

πλην αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη ιου απο οπισθεν αυτων αι δαµαλεις αι χρυσαι εν βαιθηλ και εν δαν

30

και ειπεν κυριος προς ιου ανθ' ων οσα ηγαθυνας ποιησαι το ευθες εν οφθαλµοις µου και παντα οσα εν τη καρδια µου εποιησας τω οικω αχααβ υιοι τεταρτοι καθησονται σοι ε
πι θρονου ισραηλ

31

και ιου ουκ εφυλαξεν πορευεσθαι εν νοµω κυριου θεου ισραηλ εν ολη καρδια αυτου ουκ απεστη επανωθεν αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

32

εν ταις ηµεραις εκειναις ηρξατο κυριος συγκοπτειν εν τω ισραηλ και επαταξεν αυτους αζαηλ εν παντι οριω ισραηλ

33

απο του ιορδανου κατ' ανατολας ηλιου πασαν την γην γαλααδ του γαδδι και του ρουβην και του µανασση απο αροηρ η εστιν επι του χειλους χειµαρρου αρνων και την γαλαα
δ και την βασαν

34

και τα λοιπα των λογων ιου και παντα οσα εποιησεν και πασα η δυναστεια αυτου και τας συναψεις ας συνηψεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βα
σιλευσιν ισραηλ

35

και εκοιµηθη ιου µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν σαµαρεια και εβασιλευσεν ιωαχας υιος αυτου αντ' αυτου

36

και αι ηµεραι ας εβασιλευσεν ιου επι ισραηλ εικοσι οκτω ετη εν σαµαρεια

1

και γοθολια η µητηρ οχοζιου ειδεν οτι απεθανον οι υιοι αυτης και απωλεσεν παν το σπερµα της βασιλειας

2

και ελαβεν ιωσαβεε θυγατηρ του βασιλεως ιωραµ αδελφη οχοζιου τον ιωας υιον αδελφου αυτης και εκλεψεν αυτον εκ µεσου των υιων του βασιλεως των θανατουµενων αυτο
ν και την τροφον αυτου εν τω ταµιειω των κλινων και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιας και ουκ εθανατωθη
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3

και ην µετ' αυτης εν οικω κυριου κρυβοµενος εξ ετη και γοθολια βασιλευουσα επι της γης

4

και εν τω ετει τω εβδοµω απεστειλεν ιωδαε ο ιερευς και ελαβεν τους εκατονταρχους τον χορρι και τον ρασιµ και απηγαγεν αυτους προς αυτον εις οικον κυριου και διεθετο α
υτοις διαθηκην κυριου και ωρκισεν αυτους ενωπιον κυριου και εδειξεν αυτοις ιωδαε τον υιον του βασιλεως

5

και ενετειλατο αυτοις λεγων ουτος ο λογος ον ποιησετε το τριτον εξ υµων εισελθετω το σαββατον και φυλαξετε φυλακην οικου του βασιλεως εν τω πυλωνι

6

και το τριτον εν τη πυλη των οδων και το τριτον της πυλης οπισω των παρατρεχοντων και φυλαξετε την φυλακην του οικου

7

και δυο χειρες εν υµιν πας ο εκπορευοµενος το σαββατον και φυλαξουσιν την φυλακην οικου κυριου προς τον βασιλεα

8

και κυκλωσατε επι τον βασιλεα κυκλω ανηρ και το σκευος αυτου εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενος εις τα σαδηρωθ αποθανειται και εγενετο µετα του βασιλεως εν τω εκπ
ορευεσθαι αυτον και εν τω εισπορευεσθαι αυτον

9

και εποιησαν οι εκατονταρχοι παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο συνετος και ελαβεν ανηρ τους ανδρας αυτου τους εισπορευοµενους το σαββατον µετα των εκπορευοµενων το σα
ββατον και εισηλθεν προς ιωδαε τον ιερεα

10

και εδωκεν ο ιερευς τοις εκατονταρχαις τους σειροµαστας και τους τρισσους του βασιλεως δαυιδ τους εν οικω κυριου

11

και εστησαν οι παρατρεχοντες ανηρ και το σκευος αυτου εν τη χειρι αυτου απο της ωµιας του οικου της δεξιας εως της ωµιας του οικου της ευωνυµου του θυσιαστηριου και
του οικου επι τον βασιλεα κυκλω

12

και εξαπεστειλεν τον υιον του βασιλεως και εδωκεν επ' αυτον το νεζερ και το µαρτυριον και εβασιλευσεν αυτον και εχρισεν αυτον και εκροτησαν τη χειρι και ειπαν ζητω ο β
ασιλευς

13

και ηκουσεν γοθολια την φωνην των τρεχοντων του λαου και εισηλθεν προς τον λαον εις οικον κυριου

14

και ειδεν και ιδου ο βασιλευς ειστηκει επι του στυλου κατα το κριµα και οι ωδοι και αι σαλπιγγες προς τον βασιλεα και πας ο λαος της γης χαιρων και σαλπιζων εν σαλπιγξιν
και διερρηξεν γοθολια τα ιµατια εαυτης και εβοησεν συνδεσµος συνδεσµος

15

και ενετειλατο ιωδαε ο ιερευς τοις εκατονταρχαις τοις επισκοποις της δυναµεως και ειπεν προς αυτους εξαγαγετε αυτην εσωθεν των σαδηρωθ και ο εισπορευοµενος οπισω α
υτης θανατω θανατωθησεται ροµφαια οτι ειπεν ο ιερευς και µη αποθανη εν οικω κυριου

16

και επεθηκαν αυτη χειρας και εισηλθεν οδον εισοδου των ιππων οικου του βασιλεως και απεθανεν εκει

17

και διεθετο ιωδαε διαθηκην ανα µεσον κυριου και ανα µεσον του βασιλεως και ανα µεσον του λαου του ειναι εις λαον τω κυριω και ανα µεσον του βασιλεως και ανα µεσον τ
ου λαου

18

και εισηλθεν πας ο λαος της γης εις οικον του βααλ και κατεσπασαν αυτον και τα θυσιαστηρια αυτου και τας εικονας αυτου συνετριψαν αγαθως και τον µατθαν τον ιερεα το
υ βααλ απεκτειναν κατα προσωπον των θυσιαστηριων και εθηκεν ο ιερευς επισκοπους εις τον οικον κυριου

19

και ελαβεν τους εκατονταρχους και τον χορρι και τον ρασιµ και παντα τον λαον της γης και κατηγαγον τον βασιλεα εξ οικου κυριου και εισηλθεν οδον πυλης των παρατρεχο
ντων οικου του βασιλεως και εκαθισαν αυτον επι του θρονου των βασιλεων

20

και εχαρη πας ο λαος της γης και η πολις ησυχασεν και την γοθολιαν εθανατωσαν εν ροµφαια εν οικω του βασιλεως

1

υιος ετων επτα ιωας εν τω βασιλευειν αυτον

2

εν ετει εβδοµω τω ιου εβασιλευσεν ιωας και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου αβια εκ της βηρσαβεε

3

και εποιησεν ιωας το ευθες ενωπιον κυριου πασας τας ηµερας ας εφωτισεν αυτον ιωδαε ο ιερευς

4

πλην των υψηλων ου µετεσταθησαν και εκει ετι ο λαος εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοις υψηλοις

5

και ειπεν ιωας προς τους ιερεις παν το αργυριον των αγιων το εισοδιαζοµενον εν τω οικω κυριου αργυριον συντιµησεως ανηρ αργυριον λαβων συντιµησεως παν αργυριον ο ε
αν αναβη επι καρδιαν ανδρος ενεγκειν εν οικω κυριου

6

λαβετωσαν εαυτοις οι ιερεις ανηρ απο της πρασεως αυτων και αυτοι κρατησουσιν το βεδεκ του οικου εις παντα ου εαν ευρεθη εκει βεδεκ

7

και εγενηθη εν τω εικοστω και τριτω ετει τω βασιλει ιωας ουκ εκραταιωσαν οι ιερεις το βεδεκ του οικου
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8

και εκαλεσεν ιωας ο βασιλευς ιωδαε τον ιερεα και τους ιερεις και ειπεν προς αυτους τι οτι ουκ εκραταιουτε το βεδεκ του οικου και νυν µη λαβητε αργυριον απο των πρασεω
ν υµων οτι εις το βεδεκ του οικου δωσετε αυτο

9

και συνεφωνησαν οι ιερεις του µη λαβειν αργυριον παρα του λαου και του µη ενισχυσαι το βεδεκ του οικου

10

και ελαβεν ιωδαε ο ιερευς κιβωτον µιαν και ετρησεν τρωγλην επι της σανιδος αυτης και εδωκεν αυτην παρα ιαµιβιν εν τω οικω ανδρος οικου κυριου και εδωκαν οι ιερεις οι
φυλασσοντες τον σταθµον παν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου

11

και εγενετο ως ειδον οτι πολυ το αργυριον εν τη κιβωτω και ανεβη ο γραµµατευς του βασιλεως και ο ιερευς ο µεγας και εσφιγξαν και ηριθµησαν το αργυριον το ευρεθεν εν οι
κω κυριου

12

και εδωκαν το αργυριον το ετοιµασθεν επι χειρας ποιουντων τα εργα των επισκοπων οικου κυριου και εξεδοσαν τοις τεκτοσιν των ξυλων και τοις οικοδοµοις τοις ποιουσιν εν
οικω κυριου

13

και τοις τειχισταις και τοις λατοµοις των λιθων του κτησασθαι ξυλα και λιθους λατοµητους του κατασχειν το βεδεκ οικου κυριου εις παντα οσα εξωδιασθη επι τον οικον του
κραταιωσαι

14

πλην ου ποιηθησεται οικω κυριου θυραι αργυραι ηλοι φιαλαι και σαλπιγγες παν σκευος χρυσουν και σκευος αργυρουν εκ του αργυριου του εισενεχθεντος εν οικω κυριου

15

οτι τοις ποιουσιν τα εργα δωσουσιν αυτο και εκραταιωσαν εν αυτω τον οικον κυριου

16

και ουκ εξελογιζοντο τους ανδρας οις εδιδουν το αργυριον επι χειρας αυτων δουναι τοις ποιουσιν τα εργα οτι εν πιστει αυτων ποιουσιν

17

αργυριον περι αµαρτιας και αργυριον περι πληµµελειας ο τι εισηνεχθη εν οικω κυριου τοις ιερευσιν εγενετο

18

τοτε ανεβη αζαηλ βασιλευς συριας και επολεµησεν επι γεθ και προκατελαβετο αυτην και εταξεν αζαηλ το προσωπον αυτου αναβηναι επι ιερουσαληµ

19

και ελαβεν ιωας βασιλευς ιουδα παντα τα αγια οσα ηγιασεν ιωσαφατ και ιωραµ και οχοζιας οι πατερες αυτου και βασιλεις ιουδα και τα αγια αυτου και παν το χρυσιον το ευρ
εθεν εν θησαυροις οικου κυριου και οικου του βασιλεως και απεστειλεν τω αζαηλ βασιλει συριας και ανεβη απο ιερουσαληµ

20

και τα λοιπα των λογων ιωας και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

21

και ανεστησαν οι δουλοι αυτου και εδησαν παντα συνδεσµον και επαταξαν τον ιωας εν οικω µαλλω τω εν γααλλα

22

και ιεζιχαρ υιος ιεµουαθ και ιεζεβουθ ο υιος αυτου σωµηρ οι δουλοι αυτου επαταξαν αυτον και απεθανεν και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασ
ιλευσεν αµεσσιας υιος αυτου αντ' αυτου

1

εν ετει εικοστω και τριτω ετει τω ιωας υιω οχοζιου βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωαχας υιος ιου εν σαµαρεια επτακαιδεκα ετη

2

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου και επορευθη οπισω αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη απ' αυτων

3

και ωργισθη θυµω κυριος εν τω ισραηλ και εδωκεν αυτους εν χειρι αζαηλ βασιλεως συριας και εν χειρι υιου αδερ υιου αζαηλ πασας τας ηµερας

4

και εδεηθη ιωαχας του προσωπου κυριου και επηκουσεν αυτου κυριος οτι ειδεν την θλιψιν ισραηλ οτι εθλιψεν αυτους βασιλευς συριας

5

και εδωκεν κυριος σωτηριαν τω ισραηλ και εξηλθεν υποκατωθεν χειρος συριας και εκαθισαν οι υιοι ισραηλ εν τοις σκηνωµασιν αυτων καθως εχθες και τριτης

6

πλην ουκ απεστησαν απο αµαρτιων οικου ιεροβοαµ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εν αυταις επορευθησαν και γε το αλσος εσταθη εν σαµαρεια

7

οτι ουχ υπελειφθη τω ιωαχας λαος αλλ' η πεντηκοντα ιππεις και δεκα αρµατα και δεκα χιλιαδες πεζων οτι απωλεσεν αυτους βασιλευς συριας και εθεντο αυτους ως χουν εις κ
αταπατησιν

8

και τα λοιπα των λογων ιωαχας και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

9

και εκοιµηθη ιωαχας µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν σαµαρεια και εβασιλευσεν ιωας υιος αυτου αντ' αυτου

10

εν ετει τριακοστω και εβδοµω ετει τω ιωας βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωας υιος ιωαχας επι ισραηλ εν σαµαρεια εκκαιδεκα ετη

11

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου ουκ απεστη απο πασης αµαρτιας ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ εν αυταις επορευθη

12

και τα λοιπα των λογων ιωας και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου ας εποιησεν µετα αµεσσιου βασιλεως ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµε
ρων τοις βασιλευσιν ισραηλ
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13

και εκοιµηθη ιωας µετα των πατερων αυτου και ιεροβοαµ εκαθισεν επι του θρονου αυτου εν σαµαρεια µετα των υιων ισραηλ

14

και ελισαιε ηρρωστησεν την αρρωστιαν αυτου δι' ην απεθανεν και κατεβη προς αυτον ιωας βασιλευς ισραηλ και εκλαυσεν επι προσωπου αυτου και ειπεν πατερ πατερ αρµα
ισραηλ και ιππευς αυτου

15

και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξον και βελη και ελαβεν προς αυτον τοξον και βελη

16

και ειπεν τω βασιλει επιβιβασον την χειρα σου επι το τοξον και επεβιβασεν ιωας την χειρα αυτου επι το τοξον και επεθηκεν ελισαιε τας χειρας αυτου επι τας χειρας του βασιλ
εως

17

και ειπεν ανοιξον την θυριδα κατ' ανατολας και ηνοιξεν και ειπεν ελισαιε τοξευσον και ετοξευσεν και ειπεν βελος σωτηριας τω κυριω και βελος σωτηριας εν συρια και παταξ
εις την συριαν εν αφεκ εως συντελειας

18

και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξα και ελαβεν και ειπεν τω βασιλει ισραηλ παταξον εις την γην και επαταξεν ο βασιλευς τρις και εστη

19

και ελυπηθη επ' αυτω ο ανθρωπος του θεου και ειπεν ει επαταξας πεντακις η εξακις τοτε αν επαταξας την συριαν εως συντελειας και νυν τρις παταξεις την συριαν

20

και απεθανεν ελισαιε και εθαψαν αυτον και µονοζωνοι µωαβ ηλθον εν τη γη ελθοντος του ενιαυτου

21

και εγενετο αυτων θαπτοντων τον ανδρα και ιδου ειδον τον µονοζωνον και ερριψαν τον ανδρα εν τω ταφω ελισαιε και επορευθη και ηψατο των οστεων ελισαιε και εζησεν κ
αι ανεστη επι τους ποδας αυτου

22

και αζαηλ εξεθλιψεν τον ισραηλ πασας τας ηµερας ιωαχας

23

και ηλεησεν κυριος αυτους και οικτιρησεν αυτους και επεβλεψεν προς αυτους δια την διαθηκην αυτου την µετα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και ουκ ηθελησεν κυριος διαφ
θειραι αυτους και ουκ απερριψεν αυτους απο του προσωπου αυτου

24

και απεθανεν αζαηλ βασιλευς συριας και εβασιλευσεν υιος αδερ υιος αυτου αντ' αυτου

25

και επεστρεψεν ιωας υιος ιωαχας και ελαβεν τας πολεις εκ χειρος υιου αδερ υιου αζαηλ ας ελαβεν εκ χειρος ιωαχας του πατρος αυτου εν τω πολεµω τρις επαταξεν αυτον ιωα
ς και επεστρεψεν τας πολεις ισραηλ

1

εν ετει δευτερω τω ιωας υιω ιωαχας βασιλει ισραηλ και εβασιλευσεν αµεσσιας υιος ιωας βασιλευς ιουδα

2

υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ιωαδιν εξ ιερουσαληµ

3

και εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου πλην ουχ ως δαυιδ ο πατηρ αυτου κατα παντα οσα εποιησεν ιωας ο πατηρ αυτου εποιησεν

4

πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαος εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοις υψηλοις

5

και εγενετο οτε κατισχυσεν η βασιλεια εν χειρι αυτου και επαταξεν τους δουλους αυτου τους παταξαντας τον πατερα αυτου

6

και τους υιους των παταξαντων ουκ εθανατωσεν καθως γεγραπται εν βιβλιω νοµων µωυση ως ενετειλατο κυριος λεγων ουκ αποθανουνται πατερες υπερ υιων και υιοι ουκ απ
οθανουνται υπερ πατερων οτι αλλ' η εκαστος εν ταις αµαρτιαις αυτου αποθανειται

7

αυτος επαταξεν τον εδωµ εν γαιµελε δεκα χιλιαδας και συνελαβε την πετραν εν τω πολεµω και εκαλεσεν το ονοµα αυτης καθοηλ εως της ηµερας ταυτης

8

τοτε απεστειλεν αµεσσιας αγγελους προς ιωας υιον ιωαχας υιου ιου βασιλεως ισραηλ λεγων δευρο οφθωµεν προσωποις

9

και απεστειλεν ιωας βασιλευς ισραηλ προς αµεσσιαν βασιλεα ιουδα λεγων ο ακαν ο εν τω λιβανω απεστειλεν προς την κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δος την θυγατερα σου
τω υιω µου εις γυναικα και διηλθον τα θηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και συνεπατησαν τον ακανα

10

τυπτων επαταξας την ιδουµαιαν και επηρεν σε η καρδια σου ενδοξασθητι καθηµενος εν τω οικω σου και ινα τι εριζεις εν κακια σου και πεση συ και ιουδας µετα σου

11

και ουκ ηκουσεν αµεσσιας και ανεβη ο βασιλευς ισραηλ και ωφθησαν προσωποις αυτος και αµεσσιας βασιλευς ιουδα εν βαιθσαµυς τη του ιουδα

12

και επταισεν ιουδας απο προσωπου ισραηλ και εφυγεν ανηρ εις το σκηνωµα αυτου

13

και τον αµεσσιαν υιον ιωας υιου οχοζιου βασιλεα ιουδα συνελαβεν ιωας υιος ιωαχας βασιλευς ισραηλ εν βαιθσαµυς και ηλθεν εις ιερουσαληµ και καθειλεν εν τω τειχει ιερου
σαληµ εν τη πυλη εφραιµ εως πυλης της γωνιας τετρακοσιους πηχεις

14

και ελαβεν το χρυσιον και το αργυριον και παντα τα σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυριου και εν θησαυροις οικου του βασιλεως και τους υιους των συµµιξεων και απεστρεψεν
εις σαµαρειαν
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15

και τα λοιπα των λογων ιωας οσα εποιησεν εν δυναστεια αυτου α επολεµησεν µετα αµεσσιου βασιλεως ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασι
λευσιν ισραηλ

16

και εκοιµηθη ιωας µετα των πατερων αυτου και εταφη εν σαµαρεια µετα των βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιος αυτου αντ' αυτου

17

και εζησεν αµεσσιας υιος ιωας βασιλευς ιουδα µετα το αποθανειν ιωας υιον ιωαχας βασιλεα ισραηλ πεντεκαιδεκα ετη

18

και τα λοιπα των λογων αµεσσιου και παντα α εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

19

και συνεστραφησαν επ' αυτον συστρεµµα εν ιερουσαληµ και εφυγεν εις λαχις και απεστειλαν οπισω αυτου εις λαχις και εθανατωσαν αυτον εκει

20

και ηραν αυτον εφ' ιππων και εταφη εν ιερουσαληµ µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ

21

και ελαβεν πας ο λαος ιουδα τον αζαριαν και αυτος υιος εκκαιδεκα ετων και εβασιλευσαν αυτον αντι του πατρος αυτου αµεσσιου

22

αυτος ωκοδοµησεν την αιλωθ και επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηθηναι τον βασιλεα µετα των πατερων αυτου

23

εν ετει πεντεκαιδεκατω του αµεσσιου υιου ιωας βασιλεως ιουδα εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιος ιωας επι ισραηλ εν σαµαρεια τεσσαρακοντα και εν ετος

24

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

25

αυτος απεστησεν το οριον ισραηλ απο εισοδου αιµαθ εως της θαλασσης της αραβα κατα το ρηµα κυριου θεου ισραηλ ο ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ιωνα υιου αµαθι του
προφητου του εκ γεθχοβερ

26

οτι ειδεν κυριος την ταπεινωσιν ισραηλ πικραν σφοδρα και ολιγοστους συνεχοµενους και εσπανισµενους και εγκαταλελειµµενους και ουκ ην ο βοηθων τω ισραηλ

27

και ουκ ελαλησεν κυριος εξαλειψαι το σπερµα ισραηλ υποκατωθεν του ουρανου και εσωσεν αυτους δια χειρος ιεροβοαµ υιου ιωας

28

και τα λοιπα των λογων ιεροβοαµ και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου οσα επολεµησεν και οσα επεστρεψεν την δαµασκον και την αιµαθ τω ιουδα εν ισραηλ ουχ
ι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

29

και εκοιµηθη ιεροβοαµ µετα των πατερων αυτου µετα βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν αζαριας υιος αµεσσιου αντι του πατρος αυτου

1

εν ετει εικοστω και εβδοµω τω ιεροβοαµ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν αζαριας υιος αµεσσιου βασιλεως ιουδα

2

υιος εκκαιδεκα ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια εξ ιερουσαληµ

3

και εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησεν αµεσσιας ο πατηρ αυτου

4

πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαος εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοις υψηλοις

5

και ηψατο κυριος του βασιλεως και ην λελεπρωµενος εως ηµερας θανατου αυτου και εβασιλευσεν εν οικω αφφουσωθ και ιωαθαµ υιος του βασιλεως επι τω οικω κρινων τον
λαον της γης

6

και τα λοιπα των λογων αζαριου και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

7

και εκοιµηθη αζαριας µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωαθαµ υιος αυτου αντ' αυτου

8

εν ετει τριακοστω και ογδοω τω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ζαχαριας υιος ιεροβοαµ επι ισραηλ εν σαµαρεια εξαµηνον

9

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου καθα εποιησαν οι πατερες αυτου ουκ απεστη απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

10

και συνεστραφησαν επ' αυτον σελλουµ υιος ιαβις και κεβλααµ και επαταξαν αυτον και εθανατωσαν αυτον και σελλουµ εβασιλευσεν αντ' αυτου

11

και τα λοιπα των λογων ζαχαριου ιδου εστιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

12

ο λογος κυριου ον ελαλησεν προς ιου λεγων υιοι τεταρτοι καθησονται σοι επι θρονου ισραηλ και εγενετο ουτως

13

και σελλουµ υιος ιαβις εβασιλευσεν και εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν σελλουµ µηνα ηµερων εν σαµαρεια

14

και ανεβη µαναηµ υιος γαδδι εκ θαρσιλα και ηλθεν εις σαµαρειαν και επαταξεν τον σελλουµ υιον ιαβις εν σαµαρεια και εθανατωσεν αυτον

15

και τα λοιπα των λογων σελλουµ και η συστροφη αυτου ην συνεστραφη ιδου εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

16

τοτε επαταξεν µαναηµ την θερσα και παντα τα εν αυτη και τα ορια αυτης απο θερσα οτι ουκ ηνοιξαν αυτω και επαταξεν αυτην και τας εν γαστρι εχουσας ανερρηξεν
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17

εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν µαναηµ υιος γαδδι επι ισραηλ δεκα ετη εν σαµαρεια

18

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

19

εν ταις ηµεραις αυτου ανεβη φουλ βασιλευς ασσυριων επι την γην και µαναηµ εδωκεν τω φουλ χιλια ταλαντα αργυριου ειναι την χειρα αυτου µετ' αυτου

20

και εξηνεγκεν µαναηµ το αργυριον επι τον ισραηλ επι παν δυνατον ισχυι δουναι τω βασιλει των ασσυριων πεντηκοντα σικλους τω ανδρι τω ενι και απεστρεψεν βασιλευς ασσ
υριων και ουκ εστη εκει εν τη γη

21

και τα λοιπα των λογων µαναηµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

22

και εκοιµηθη µαναηµ µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν φακειας υιος αυτου αντ' αυτου

23

εν ετει πεντηκοστω του αζαριου βασιλεως ιουδα εβασιλευσεν φακειας υιος µαναηµ επι ισραηλ εν σαµαρεια δυο ετη

24

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου ουκ απεστη απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

25

και συνεστραφη επ' αυτον φακεε υιος ροµελιου ο τριστατης αυτου και επαταξεν αυτον εν σαµαρεια εναντιον οικου του βασιλεως µετα του αργοβ και µετα του αρια και µετ'
αυτου πεντηκοντα ανδρες απο των τετρακοσιων και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ' αυτου

26

και τα λοιπα των λογων φακειου και παντα οσα εποιησεν ιδου εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

27

εν ετει πεντηκοστω και δευτερω του αζαριου βασιλεως ιουδα εβασιλευσεν φακεε υιος ροµελιου επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι ετη

28

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ

29

εν ταις ηµεραις φακεε βασιλεως ισραηλ ηλθεν θαγλαθφελλασαρ βασιλευς ασσυριων και ελαβεν την αιν και την αβελβαιθαµααχα και την ιανωχ και την κενεζ και την ασωρ κ
αι την γαλααδ και την γαλιλαιαν πασαν γην νεφθαλι και απωκισεν αυτους εις ασσυριους

30

και συνεστρεψεν συστρεµµα ωσηε υιος ηλα επι φακεε υιον ροµελιου και επαταξεν αυτον και εθανατωσεν αυτον και εβασιλευσεν αντ' αυτου εν ετει εικοστω ιωαθαµ υιου αζα
ριου

31

και τα λοιπα των λογων φακεε και παντα οσα εποιησεν ιδου εστιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ισραηλ

32

εν ετει δευτερω φακεε υιου ροµελιου βασιλεως ισραηλ εβασιλευσεν ιωαθαµ υιος αζαριου βασιλεως ιουδα

33

υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ

34

και εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησεν οζιας ο πατηρ αυτου

35

πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαος εθυσιαζεν και εθυµια εν τοις υψηλοις αυτος ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την επανω

36

και τα λοιπα των λογων ιωαθαµ και παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

37

εν ταις ηµεραις εκειναις ηρξατο κυριος εξαποστελλειν εν ιουδα τον ραασσων βασιλεα συριας και τον φακεε υιον ροµελιου

38

και εκοιµηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν αχαζ υιος αυτου αντ' αυτου

1

εν ετει επτακαιδεκατω φακεε υιου ροµελιου εβασιλευσεν αχαζ υιος ιωαθαµ βασιλεως ιουδα

2

υιος εικοσι ετων ην αχαζ εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου θεου αυτου πιστως ως δαυιδ
ο πατηρ αυτου

3

και επορευθη εν οδω ιεροβοαµ υιου ναβατ βασιλεως ισραηλ και γε τον υιον αυτου διηγεν εν πυρι κατα τα βδελυγµατα των εθνων ων εξηρεν κυριος απο προσωπου των υιων ι
σραηλ

4

και εθυσιαζεν και εθυµια εν τοις υψηλοις και επι των βουνων και υποκατω παντος ξυλου αλσωδους

5

τοτε ανεβη ραασσων βασιλευς συριας και φακεε υιος ροµελιου βασιλευς ισραηλ εις ιερουσαληµ εις πολεµον και επολιορκουν επι αχαζ και ουκ εδυναντο πολεµειν

6

εν τω καιρω εκεινω επεστρεψεν ραασσων βασιλευς συριας την αιλαθ τη συρια και εξεβαλεν τους ιουδαιους εξ αιλαθ και ιδουµαιοι ηλθον εις αιλαθ και κατωκησαν εκει εως τ
ης ηµερας ταυτης

2 Kings

Chapter

16

LXX / 1550 Stephanos

Page 352 of 1057

7

και απεστειλεν αχαζ αγγελους προς θαγλαθφελλασαρ βασιλεα ασσυριων λεγων δουλος σου και υιος σου εγω αναβηθι και σωσον µε εκ χειρος βασιλεως συριας και εκ χειρος β
ασιλεως ισραηλ των επανισταµενων επ' εµε

8

και ελαβεν αχαζ το αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν θησαυροις οικου κυριου και οικου του βασιλεως και απεστειλεν τω βασιλει δωρα

9

και ηκουσεν αυτου βασιλευς ασσυριων και ανεβη βασιλευς ασσυριων εις δαµασκον και συνελαβεν αυτην και απωκισεν αυτην και τον ραασσων εθανατωσεν

10

και επορευθη βασιλευς αχαζ εις απαντην τω θαγλαθφελλασαρ βασιλει ασσυριων εις δαµασκον και ειδεν το θυσιαστηριον εν δαµασκω και απεστειλεν ο βασιλευς αχαζ προς ο
υριαν τον ιερεα το οµοιωµα του θυσιαστηριου και τον ρυθµον αυτου εις πασαν ποιησιν αυτου

11

και ωκοδοµησεν ουριας ο ιερευς το θυσιαστηριον κατα παντα οσα απεστειλεν ο βασιλευς αχαζ εκ δαµασκου

12

και ειδεν ο βασιλευς το θυσιαστηριον και ανεβη επ' αυτο

13

και εθυµιασεν την ολοκαυτωσιν αυτου και την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου και προσεχεεν το αιµα των ειρηνικων των αυτου επι το θυσιαστηριον

14

και το θυσιαστηριον το χαλκουν το απεναντι κυριου και προσηγαγεν απο προσωπου του οικου κυριου απο του ανα µεσον του θυσιαστηριου και απο του ανα µεσον του οικου
κυριου και εδωκεν αυτο επι µηρον του θυσιαστηριου κατα βορραν

15

και ενετειλατο ο βασιλευς αχαζ τω ουρια τω ιερει λεγων επι το θυσιαστηριον το µεγα προσφερε την ολοκαυτωσιν την πρωινην και την θυσιαν την εσπερινην και την ολοκαυτ
ωσιν του βασιλεως και την θυσιαν αυτου και την ολοκαυτωσιν παντος του λαου και την θυσιαν αυτων και την σπονδην αυτων και παν αιµα ολοκαυτωσεως και παν αιµα θυσ
ιας επ' αυτο προσχεεις και το θυσιαστηριον το χαλκουν εσται µοι εις το πρωι

16

και εποιησεν ουριας ο ιερευς κατα παντα οσα ενετειλατο αυτω ο βασιλευς αχαζ

17

και συνεκοψεν ο βασιλευς αχαζ τα συγκλεισµατα των µεχωνωθ και µετηρεν απ' αυτων τον λουτηρα και την θαλασσαν καθειλεν απο των βοων των χαλκων των υποκατω αυτ
ης και εδωκεν αυτην επι βασιν λιθινην

18

και τον θεµελιον της καθεδρας ωκοδοµησεν εν οικω κυριου και την εισοδον του βασιλεως την εξω επεστρεψεν εν οικω κυριου απο προσωπου βασιλεως ασσυριων

19

και τα λοιπα των λογων αχαζ οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

20

και εκοιµηθη αχαζ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν εζεκιας υιος αυτου αντ' αυτου

1

εν ετει δωδεκατω τω αχαζ βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ωσηε υιος ηλα εν σαµαρεια επι ισραηλ εννεα ετη

2

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου πλην ουχ ως οι βασιλεις ισραηλ οι ησαν εµπροσθεν αυτου

3

επ' αυτον ανεβη σαλαµανασαρ βασιλευς ασσυριων και εγενηθη αυτω ωσηε δουλος και επεστρεψεν αυτω µαναα

4

και ευρεν βασιλευς ασσυριων εν τω ωσηε αδικιαν οτι απεστειλεν αγγελους προς σηγωρ βασιλεα αιγυπτου και ουκ ηνεγκεν µαναα τω βασιλει ασσυριων εν τω ενιαυτω εκεινω
και επολιορκησεν αυτον ο βασιλευς ασσυριων και εδησεν αυτον εν οικω φυλακης

5

και ανεβη ο βασιλευς ασσυριων εν παση τη γη και ανεβη εις σαµαρειαν και επολιορκησεν επ' αυτην τρια ετη

6

εν ετει ενατω ωσηε συνελαβεν βασιλευς ασσυριων την σαµαρειαν και απωκισεν τον ισραηλ εις ασσυριους και κατωκισεν αυτους εν αλαε και εν αβωρ ποταµοις γωζαν και ορ
η µηδων

7

και εγενετο οτι ηµαρτον οι υιοι ισραηλ τω κυριω θεω αυτων τω αναγαγοντι αυτους εκ γης αιγυπτου υποκατωθεν χειρος φαραω βασιλεως αιγυπτου και εφοβηθησαν θεους ετ
ερους

8

και επορευθησαν τοις δικαιωµασιν των εθνων ων εξηρεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ και οι βασιλεις ισραηλ οσοι εποιησαν

9

και οσοι ηµφιεσαντο οι υιοι ισραηλ λογους ουχ ουτως κατα κυριου θεου αυτων και ωκοδοµησαν εαυτοις υψηλα εν πασαις ταις πολεσιν αυτων απο πυργου φυλασσοντων εως
πολεως οχυρας

10

και εστηλωσαν εαυτοις στηλας και αλση επι παντι βουνω υψηλω και υποκατω παντος ξυλου αλσωδους

11

και εθυµιασαν εκει εν πασιν υψηλοις καθως τα εθνη α απωκισεν κυριος εκ προσωπου αυτων και εποιησαν κοινωνους και εχαραξαν του παροργισαι τον κυριον

12

και ελατρευσαν τοις ειδωλοις οις ειπεν κυριος αυτοις ου ποιησετε το ρηµα τουτο κυριω
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13

και διεµαρτυρατο κυριος εν τω ισραηλ και εν τω ιουδα εν χειρι παντων των προφητων αυτου παντος ορωντος λεγων αποστραφητε απο των οδων υµων των πονηρων και φυλ
αξατε τας εντολας µου και τα δικαιωµατα µου και παντα τον νοµον ον ενετειλαµην τοις πατρασιν υµων οσα απεστειλα αυτοις εν χειρι των δουλων µου των προφητων

14

και ουκ ηκουσαν και εσκληρυναν τον νωτον αυτων υπερ τον νωτον των πατερων αυτων

15

και τα µαρτυρια αυτου οσα διεµαρτυρατο αυτοις ουκ εφυλαξαν και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν και οπισω των εθνων των περικυκλω αυτων ων ενε
τειλατο αυτοις του µη ποιησαι κατα ταυτα

16

εγκατελιπον τας εντολας κυριου θεου αυτων και εποιησαν εαυτοις χωνευµα δυο δαµαλεις και εποιησαν αλση και προσεκυνησαν παση τη δυναµει του ουρανου και ελατρευσα
ν τω βααλ

17

και διηγον τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων εν πυρι και εµαντευοντο µαντειας και οιωνιζοντο και επραθησαν του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου παροργ
ισαι αυτον

18

και εθυµωθη κυριος σφοδρα εν τω ισραηλ και απεστησεν αυτους απο του προσωπου αυτου και ουχ υπελειφθη πλην φυλη ιουδα µονωτατη

19

και γε ιουδας ουκ εφυλαξεν τας εντολας κυριου του θεου αυτων και επορευθησαν εν τοις δικαιωµασιν ισραηλ οις εποιησαν

20

και απεωσαντο τον κυριον εν παντι σπερµατι ισραηλ και εσαλευσεν αυτους και εδωκεν αυτους εν χειρι διαρπαζοντων αυτους εως ου απερριψεν αυτους απο προσωπου αυτου

21

οτι πλην ισραηλ επανωθεν οικου δαυιδ και εβασιλευσαν τον ιεροβοαµ υιον ναβατ και εξεωσεν ιεροβοαµ τον ισραηλ εξοπισθεν κυριου και εξηµαρτεν αυτους αµαρτιαν µεγαλη
ν

22

και επορευθησαν οι υιοι ισραηλ εν παση αµαρτια ιεροβοαµ η εποιησεν ουκ απεστησαν απ' αυτης

23

εως ου µετεστησεν κυριος τον ισραηλ απο προσωπου αυτου καθως ελαλησεν κυριος εν χειρι παντων των δουλων αυτου των προφητων και απωκισθη ισραηλ επανωθεν της γ
ης αυτου εις ασσυριους εως της ηµερας ταυτης

24

και ηγαγεν βασιλευς ασσυριων εκ βαβυλωνος τον εκ χουνθα και απο αια και απο αιµαθ και σεπφαρουαιν και κατωκισθησαν εν πολεσιν σαµαρειας αντι των υιων ισραηλ και
εκληρονοµησαν την σαµαρειαν και κατωκησαν εν ταις πολεσιν αυτης

25

και εγενετο εν αρχη της καθεδρας αυτων ουκ εφοβηθησαν τον κυριον και απεστειλεν κυριος εν αυτοις τους λεοντας και ησαν αποκτεννοντες εν αυτοις

26

και ειπον τω βασιλει ασσυριων λεγοντες τα εθνη α απωκισας και αντεκαθισας εν πολεσιν σαµαρειας ουκ εγνωσαν το κριµα του θεου της γης και απεστειλεν εις αυτους τους λ
εοντας και ιδου εισιν θανατουντες αυτους καθοτι ουκ οιδασιν το κριµα του θεου της γης

27

και ενετειλατο ο βασιλευς ασσυριων λεγων απαγετε εκειθεν και πορευεσθωσαν και κατοικειτωσαν εκει και φωτιουσιν αυτους το κριµα του θεου της γης

28

και ηγαγον ενα των ιερεων ων απωκισαν απο σαµαρειας και εκαθισεν εν βαιθηλ και ην φωτιζων αυτους πως φοβηθωσιν τον κυριον

29

και ησαν ποιουντες εθνη εθνη θεους αυτων και εθηκαν εν οικω των υψηλων ων εποιησαν οι σαµαριται εθνη εν ταις πολεσιν αυτων εν αις κατωκουν εν αυταις

30

και οι ανδρες βαβυλωνος εποιησαν την σοκχωθβαινιθ και οι ανδρες χουθ εποιησαν την νηριγελ και οι ανδρες αιµαθ εποιησαν την ασιµαθ

31

και οι ευαιοι εποιησαν την εβλαζερ και την θαρθακ και οι σεπφαρουαιν κατεκαιον τους υιους αυτων εν πυρι τω αδραµελεχ και ανηµελεχ θεοις σεπφαρουαιν

32

και ησαν φοβουµενοι τον κυριον και κατωκισαν τα βδελυγµατα αυτων εν τοις οικοις των υψηλων α εποιησαν εν σαµαρεια εθνος εθνος εν πολει εν η κατωκουν εν αυτη και η
σαν φοβουµενοι τον κυριον και εποιησαν εαυτοις ιερεις των υψηλων και εποιησαν εαυτοις εν οικω των υψηλων

33

τον κυριον εφοβουντο και τοις θεοις αυτων ελατρευον κατα το κριµα των εθνων οθεν απωκισεν αυτους εκειθεν

34

εως της ηµερας ταυτης αυτοι εποιουν κατα το κριµα αυτων αυτοι φοβουνται και αυτοι ποιουσιν κατα τα δικαιωµατα αυτων και κατα την κρισιν αυτων και κατα τον νοµον
και κατα την εντολην ην ενετειλατο κυριος τοις υιοις ιακωβ ου εθηκεν το ονοµα αυτου ισραηλ

35

και διεθετο κυριος µετ' αυτων διαθηκην και ενετειλατο αυτοις λεγων ου φοβηθησεσθε θεους ετερους και ου προσκυνησετε αυτοις και ου λατρευσετε αυτοις και ου θυσιασετε
αυτοις

36

οτι αλλ' η τω κυριω ος ανηγαγεν υµας εκ γης αιγυπτου εν ισχυι µεγαλη και εν βραχιονι υψηλω αυτον φοβηθησεσθε και αυτω προσκυνησετε και αυτω θυσετε

37

και τα δικαιωµατα και τα κριµατα και τον νοµον και τας εντολας ας εγραψεν υµιν φυλασσεσθε ποιειν πασας τας ηµερας και ου φοβηθησεσθε θεους ετερους

38

και την διαθηκην ην διεθετο µεθ' υµων ουκ επιλησεσθε και ου φοβηθησεσθε θεους ετερους
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39

οτι αλλ' η τον κυριον θεον υµων φοβηθησεσθε και αυτος εξελειται υµας εκ παντων των εχθρων υµων

40

και ουκ ακουσεσθε επι τω κριµατι αυτων ο αυτοι ποιουσιν

41

και ησαν τα εθνη ταυτα φοβουµενοι τον κυριον και τοις γλυπτοις αυτων ησαν δουλευοντες και γε οι υιοι και οι υιοι των υιων αυτων καθα εποιησαν οι πατερες αυτων ποιουσι
ν εως της ηµερας ταυτης

1

και εγενετο εν ετει τριτω τω ωσηε υιω ηλα βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν εζεκιας υιος αχαζ βασιλεως ιουδα

2

υιος εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αβου θυγατηρ ζαχαριου

3

και εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου

4

αυτος εξηρεν τα υψηλα και συνετριψεν πασας τας στηλας και εξωλεθρευσεν τα αλση και τον οφιν τον χαλκουν ον εποιησεν µωυσης οτι εως των ηµερων εκεινων ησαν οι υιοι
ισραηλ θυµιωντες αυτω και εκαλεσεν αυτον νεεσθαν

5

εν κυριω θεω ισραηλ ηλπισεν και µετ' αυτον ουκ εγενηθη οµοιος αυτω εν βασιλευσιν ιουδα και εν τοις γενοµενοις εµπροσθεν αυτου

6

και εκολληθη τω κυριω ουκ απεστη οπισθεν αυτου και εφυλαξεν τας εντολας αυτου οσας ενετειλατο µωυση

7

και ην κυριος µετ' αυτου εν πασιν οις εποιει συνηκεν και ηθετησεν εν τω βασιλει ασσυριων και ουκ εδουλευσεν αυτω

8

αυτος επαταξεν τους αλλοφυλους εως γαζης και εως οριου αυτης απο πυργου φυλασσοντων και εως πολεως οχυρας

9

και εγενετο εν τω ετει τω τεταρτω βασιλει εζεκια αυτος ενιαυτος ο εβδοµος τω ωσηε υιω ηλα βασιλει ισραηλ ανεβη σαλαµανασσαρ βασιλευς ασσυριων επι σαµαρειαν και επ
ολιορκει επ' αυτην

10

και κατελαβετο αυτην απο τελους τριων ετων εν ετει εκτω τω εζεκια αυτος ενιαυτος ενατος τω ωσηε βασιλει ισραηλ και συνεληµφθη σαµαρεια

11

και απωκισεν βασιλευς ασσυριων την σαµαρειαν εις ασσυριους και εθηκεν αυτους εν αλαε και εν αβωρ ποταµω γωζαν και ορη µηδων

12

ανθ' ων οτι ουκ ηκουσαν της φωνης κυριου θεου αυτων και παρεβησαν την διαθηκην αυτου παντα οσα ενετειλατο µωυσης ο δουλος κυριου και ουκ ηκουσαν και ουκ εποιησ
αν

13

και τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει βασιλει εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευς ασσυριων επι τας πολεις ιουδα τας οχυρας και συνελαβεν αυτας

14

και απεστειλεν εζεκιας βασιλευς ιουδα αγγελους προς βασιλεα ασσυριων εις λαχις λεγων ηµαρτηκα αποστραφητι απ' εµου ο εαν επιθης επ' εµε βαστασω και επεθηκεν ο βασι
λευς ασσυριων επι εζεκιαν βασιλεα ιουδα τριακοσια ταλαντα αργυριου και τριακοντα ταλαντα χρυσιου

15

και εδωκεν εζεκιας παν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου και εν θησαυροις οικου του βασιλεως

16

εν τω καιρω εκεινω συνεκοψεν εζεκιας τας θυρας ναου κυριου και τα εστηριγµενα α εχρυσωσεν εζεκιας βασιλευς ιουδα και εδωκεν αυτα βασιλει ασσυριων

17

και απεστειλεν βασιλευς ασσυριων τον θαρθαν και τον ραφις και τον ραψακην εκ λαχις προς τον βασιλεα εζεκιαν εν δυναµει βαρεια επι ιερουσαληµ και ανεβησαν και ηλθον
εις ιερουσαληµ και εστησαν εν τω υδραγωγω της κολυµβηθρας της ανω η εστιν εν τη οδω του αγρου του γναφεως

18

και εβοησαν προς εζεκιαν και εξηλθον προς αυτον ελιακιµ υιος χελκιου ο οικονοµος και σοµνας ο γραµµατευς και ιωας υιος ασαφ ο αναµιµνησκων

19

και ειπεν προς αυτους ραψακης ειπατε δη προς εζεκιαν ταδε λεγει ο βασιλευς ο µεγας βασιλευς ασσυριων τις η πεποιθησις αυτη ην πεποιθας

20

ειπας πλην λογοι χειλεων βουλη και δυναµις εις πολεµον νυν ουν τινι πεποιθως ηθετησας εν εµοι

21

νυν ιδου πεποιθας σαυτω επι την ραβδον την καλαµινην την τεθλασµενην ταυτην επ' αιγυπτον ος αν στηριχθη ανηρ επ' αυτην και εισελευσεται εις την χειρα αυτου και τρησ
ει αυτην ουτως φαραω βασιλευς αιγυπτου πασιν τοις πεποιθοσιν επ' αυτον

22

και οτι ειπας προς µε επι κυριον θεον πεποιθαµεν ουχι αυτος ουτος ου απεστησεν εζεκιας τα υψηλα αυτου και τα θυσιαστηρια αυτου και ειπεν τω ιουδα και τη ιερουσαληµ ε
νωπιον του θυσιαστηριου τουτου προσκυνησετε εν ιερουσαληµ

23

και νυν µιχθητε δη τω κυριω µου βασιλει ασσυριων και δωσω σοι δισχιλιους ιππους ει δυνηση δουναι σεαυτω επιβατας επ' αυτους

24

και πως αποστρεψεις το προσωπον τοπαρχου ενος των δουλων του κυριου µου των ελαχιστων και ηλπισας σαυτω επ' αιγυπτον εις αρµατα και ιππεις

25

και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι τον τοπον τουτον του διαφθειραι αυτον κυριος ειπεν προς µε αναβηθι επι την γην ταυτην και διαφθειρον αυτην
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26

και ειπεν ελιακιµ υιος χελκιου και σοµνας και ιωας προς ραψακην λαλησον δη προς τους παιδας σου συριστι οτι ακουοµεν ηµεις και ου λαλησεις µεθ' ηµων ιουδαιστι και ινα
τι λαλεις εν τοις ωσιν του λαου του επι του τειχους

27

και ειπεν προς αυτους ραψακης µη επι τον κυριον σου και προς σε απεστειλεν µε ο κυριος µου λαλησαι τους λογους τουτους ουχι επι τους ανδρας τους καθηµενους επι του τε
ιχους του φαγειν την κοπρον αυτων και πιειν το ουρον αυτων µεθ' υµων αµα

28

και εστη ραψακης και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαιστι και ελαλησεν και ειπεν ακουσατε τους λογους του µεγαλου βασιλεως ασσυριων

29

ταδε λεγει ο βασιλευς µη επαιρετω υµας εζεκιας λογοις οτι ου µη δυνηται υµας εξελεσθαι εκ χειρος µου

30

και µη επελπιζετω υµας εζεκιας προς κυριον λεγων εξαιρουµενος εξελειται ηµας κυριος ου µη παραδοθη η πολις αυτη εν χειρι βασιλεως ασσυριων

31

µη ακουετε εζεκιου οτι ταδε λεγει ο βασιλευς ασσυριων ποιησατε µετ' εµου ευλογιαν και εξελθατε προς µε και πιεται ανηρ την αµπελον αυτου και ανηρ την συκην αυτου φαγ
εται και πιεται υδωρ του λακκου αυτου

32

εως ελθω και λαβω υµας εις γην ως γη υµων γη σιτου και οινου και αρτου και αµπελωνων γη ελαιας ελαιου και µελιτος και ζησετε και ου µη αποθανητε και µη ακουετε εζεκ
ιου οτι απατα υµας λεγων κυριος ρυσεται ηµας

33

µη ρυοµενοι ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστος την εαυτου χωραν εκ χειρος βασιλεως ασσυριων

34

που εστιν ο θεος αιµαθ και αρφαδ που εστιν ο θεος σεπφαρουαιν και οτι εξειλαντο σαµαρειαν εκ χειρος µου

35

τις εν πασιν τοις θεοις των γαιων οι εξειλαντο τας γας αυτων εκ χειρος µου οτι εξελειται κυριος την ιερουσαληµ εκ χειρος µου

36

και εκωφευσαν και ουκ απεκριθησαν αυτω λογον οτι εντολη του βασιλεως λεγων ουκ αποκριθησεσθε αυτω

37

και εισηλθεν ελιακιµ υιος χελκιου ο οικονοµος και σοµνας ο γραµµατευς και ιωας υιος ασαφ ο αναµιµνησκων προς εζεκιαν διερρηχοτες τα ιµατια και ανηγγειλαν αυτω τους
λογους ραψακου

1

και εγενετο ως ηκουσεν ο βασιλευς εζεκιας και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εισηλθεν εις οικον κυριου

2

και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα και τους πρεσβυτερους των ιερεων περιβεβληµενους σακκους προς ησαιαν τον προφητην υιον αµως

3

και ειπον προς αυτον ταδε λεγει εζεκιας ηµερα θλιψεως και ελεγµου και παροργισµου η ηµερα αυτη οτι ηλθον υιοι εως ωδινων και ισχυς ουκ εστιν τη τικτουση

4

ει πως εισακουσεται κυριος ο θεος σου παντας τους λογους ραψακου ον απεστειλεν αυτον βασιλευς ασσυριων ο κυριος αυτου ονειδιζειν θεον ζωντα και βλασφηµειν εν λογοις
οις ηκουσεν κυριος ο θεος σου και ληµψη προσευχην περι του λειµµατος του ευρισκοµενου

5

και ηλθον οι παιδες του βασιλεως εζεκιου προς ησαιαν

6

και ειπεν αυτοις ησαιας ταδε ερειτε προς τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριος µη φοβηθης απο των λογων ων ηκουσας ων εβλασφηµησαν τα παιδαρια βασιλεως ασσυριων

7

ιδου εγω διδωµι εν αυτω πνευµα και ακουσεται αγγελιαν και αποστραφησεται εις την γην αυτου και καταβαλω αυτον εν ροµφαια εν τη γη αυτου

8

και επεστρεψεν ραψακης και ευρεν τον βασιλεα ασσυριων πολεµουντα επι λοµνα οτι ηκουσεν οτι απηρεν απο λαχις

9

και ηκουσεν περι θαρακα βασιλεως αιθιοπων λεγων ιδου εξηλθεν πολεµειν µετα σου και επεστρεψεν και απεστειλεν αγγελους προς εζεκιαν λεγων

10

µη επαιρετω σε ο θεος σου εφ' ω συ πεποιθας επ' αυτω λεγων ου µη παραδοθη ιερουσαληµ εις χειρας βασιλεως ασσυριων

11

ιδου συ ηκουσας παντα οσα εποιησαν βασιλεις ασσυριων πασαις ταις γαις του αναθεµατισαι αυτας και συ ρυσθηση

12

µη εξειλαντο αυτους οι θεοι των εθνων ους διεφθειραν οι πατερες µου την τε γωζαν και την χαρραν και ραφες και υιους εδεµ τους εν θαεσθεν

13

που εστιν ο βασιλευς αιµαθ και ο βασιλευς αρφαδ και που εστιν σεπφαρουαιν ανα και αυα

14

και ελαβεν εζεκιας τα βιβλια εκ χειρος των αγγελων και ανεγνω αυτα και ανεβη εις οικον κυριου και ανεπτυξεν αυτα εζεκιας εναντιον κυριου

15

και ειπεν κυριε ο θεος ισραηλ ο καθηµενος επι των χερουβιν συ ει ο θεος µονος εν πασαις ταις βασιλειαις της γης συ εποιησας τον ουρανον και την γην

16

κλινον κυριε το ους σου και ακουσον ανοιξον κυριε τους οφθαλµους σου και ιδε και ακουσον τους λογους σενναχηριµ ους απεστειλεν ονειδιζειν θεον ζωντα

17

οτι αληθεια κυριε ηρηµωσαν βασιλεις ασσυριων τα εθνη
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18

και εδωκαν τους θεους αυτων εις το πυρ οτι ου θεοι εισιν αλλ' η εργα χειρων ανθρωπων ξυλα και λιθοι και απωλεσαν αυτους

19

και νυν κυριε ο θεος ηµων σωσον ηµας εκ χειρος αυτου και γνωσονται πασαι αι βασιλειαι της γης οτι συ κυριος ο θεος µονος

20

και απεστειλεν ησαιας υιος αµως προς εζεκιαν λεγων ταδε λεγει κυριος ο θεος των δυναµεων ο θεος ισραηλ α προσηυξω προς µε περι σενναχηριµ βασιλεως ασσυριων ηκουσ
α

21

ουτος ο λογος ον ελαλησεν κυριος επ' αυτον εξουδενησεν σε και εµυκτηρισεν σε παρθενος θυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην αυτης εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ

22

τινα ωνειδισας και εβλασφηµησας και επι τινα υψωσας φωνην και ηρας εις υψος τους οφθαλµους σου εις τον αγιον του ισραηλ

23

εν χειρι αγγελων σου ωνειδισας κυριον και ειπας εν τω πληθει των αρµατων µου εγω αναβησοµαι εις υψος ορεων µηρους του λιβανου και εκοψα το µεγεθος της κεδρου αυτο
υ τα εκλεκτα κυπαρισσων αυτου και ηλθον εις µελον τελους αυτου δρυµου καρµηλου αυτου

24

εγω εψυξα και επιον υδατα αλλοτρια και εξηρηµωσα τω ιχνει του ποδος µου παντας ποταµους περιοχης

25

επλασα αυτην νυν ηγαγον αυτην και εγενηθη εις επαρσεις αποικεσιων µαχιµων πολεις οχυρας

26

και οι ενοικουντες εν αυταις ησθενησαν τη χειρι επτηξαν και κατησχυνθησαν εγενοντο χορτος αγρου η χλωρα βοτανη χλοη δωµατων και πατηµα απεναντι εστηκοτος

27

και την καθεδραν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγνων και τον θυµον σου επ' εµε

28

δια το οργισθηναι σε επ' εµε και το στρηνος σου ανεβη εν τοις ωσιν µου και θησω τα αγκιστρα µου εν τοις µυκτηρσιν σου και χαλινον εν τοις χειλεσιν σου και αποστρεψω σε
εν τη οδω η ηλθες εν αυτη

29

και τουτο σοι το σηµειον φαγη τουτον τον ενιαυτον αυτοµατα και τω ετει τω δευτερω τα ανατελλοντα και ετι τριτω σπορα και αµητος και φυτεια αµπελωνων και φαγεσθε τ
ον καρπον αυτων

30

και προσθησει το διασεσωσµενον οικου ιουδα το υπολειφθεν ριζαν κατω και ποιησει καρπον ανω

31

οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσεται καταλειµµα και ανασωζοµενος εξ ορους σιων ο ζηλος κυριου των δυναµεων ποιησει τουτο

32

ουχ ουτως ταδε λεγει κυριος προς βασιλεα ασσυριων ουκ εισελευσεται εις την πολιν ταυτην και ου τοξευσει εκει βελος και ου προφθασει αυτην θυρεος και ου µη εκχεη προς
αυτην προσχωµα

33

τη οδω η ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται και εις την πολιν ταυτην ουκ εισελευσεται λεγει κυριος

34

και υπερασπιω υπερ της πολεως ταυτης δι' εµε και δια δαυιδ τον δουλον µου

35

και εγενετο εως νυκτος και εξηλθεν αγγελος κυριου και επαταξεν εν τη παρεµβολη των ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε χιλιαδας και ωρθρισαν το πρωι και ιδου παντες σ
ωµατα νεκρα

36

και απηρεν και επορευθη και απεστρεψεν σενναχηριµ βασιλευς ασσυριων και ωκησεν εν νινευη

37

και εγενετο αυτου προσκυνουντος εν οικω νεσεραχ θεου αυτου και αδραµελεχ και σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν µαχαιρα και αυτοι εσωθησαν εις γην αραρατ και
εβασιλευσεν ασορδαν ο υιος αυτου αντ' αυτου

1

εν ταις ηµεραις εκειναις ηρρωστησεν εζεκιας εις θανατον και εισηλθεν προς αυτον ησαιας υιος αµως ο προφητης και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει κυριος εντειλαι τω οικω σο
υ οτι αποθνησκεις συ και ου ζηση

2

και απεστρεψεν εζεκιας το προσωπον αυτου προς τον τοιχον και ηυξατο προς κυριον λεγων

3

ω δη κυριε µνησθητι δη οσα περιεπατησα ενωπιον σου εν αληθεια και εν καρδια πληρει και το αγαθον εν οφθαλµοις σου εποιησα και εκλαυσεν εζεκιας κλαυθµω µεγαλω

4

και ην ησαιας εν τη αυλη τη µεση και ρηµα κυριου εγενετο προς αυτον λεγων

5

επιστρεψον και ερεις προς εζεκιαν τον ηγουµενον του λαου µου ταδε λεγει κυριος ο θεος δαυιδ του πατρος σου ηκουσα της προσευχης σου ειδον τα δακρυα σου ιδου εγω ιασο
µαι σε τη ηµερα τη τριτη αναβηση εις οικον κυριου

6

και προσθησω επι τας ηµερας σου πεντε και δεκα ετη και εκ χειρος βασιλεως ασσυριων σωσω σε και την πολιν ταυτην και υπερασπιω υπερ της πολεως ταυτης δι' εµε και δι
α δαυιδ τον δουλον µου

7

και ειπεν λαβετωσαν παλαθην συκων και επιθετωσαν επι το ελκος και υγιασει
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8

και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν τι το σηµειον οτι ιασεται µε κυριος και αναβησοµαι εις οικον κυριου τη ηµερα τη τριτη

9

και ειπεν ησαιας τουτο το σηµειον παρα κυριου οτι ποιησει κυριος τον λογον ον ελαλησεν πορευσεται η σκια δεκα βαθµους εαν επιστρεφη δεκα βαθµους

10

και ειπεν εζεκιας κουφον την σκιαν κλιναι δεκα βαθµους ουχι αλλ' επιστραφητω η σκια δεκα βαθµους εις τα οπισω

11

και εβοησεν ησαιας ο προφητης προς κυριον και επεστρεψεν η σκια εν τοις αναβαθµοις εις τα οπισω δεκα βαθµους

12

εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδαχβαλαδαν υιος βαλαδαν βασιλευς βαβυλωνος βιβλια και µαναα προς εζεκιαν οτι ηκουσεν οτι ηρρωστησεν εζεκιας

13

και εχαρη επ' αυτοις εζεκιας και εδειξεν αυτοις ολον τον οικον του νεχωθα το αργυριον και το χρυσιον τα αρωµατα και το ελαιον το αγαθον και τον οικον των σκευων και οσ
α ηυρεθη εν τοις θησαυροις αυτου ουκ ην λογος ον ουκ εδειξεν αυτοις εζεκιας εν τω οικω αυτου και εν παση τη εξουσια αυτου

14

και εισηλθεν ησαιας ο προφητης προς τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προς αυτον τι ελαλησαν οι ανδρες ουτοι και ποθεν ηκασιν προς σε και ειπεν εζεκιας εκ γης πορρωθεν ηκ
ασιν προς µε εκ βαβυλωνος

15

και ειπεν τι ειδον εν τω οικω σου και ειπεν παντα οσα εν τω οικω µου ειδον ουκ ην εν τω οικω µου ο ουκ εδειξα αυτοις αλλα και τα εν τοις θησαυροις µου

16

και ειπεν ησαιας προς εζεκιαν ακουσον λογον κυριου

17

ιδου ηµεραι ερχονται και ληµφθησεται παντα τα εν τω οικω σου και οσα εθησαυρισαν οι πατερες σου εως της ηµερας ταυτης εις βαβυλωνα και ουχ υπολειφθησεται ρηµα ο ε
ιπεν κυριος

18

και οι υιοι σου οι εξελευσονται εκ σου ους γεννησεις ληµψεται και εσονται ευνουχοι εν τω οικω του βασιλεως βαβυλωνος

19

και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν αγαθος ο λογος κυριου ον ελαλησεν εστω ειρηνη εν ταις ηµεραις µου

20

και τα λοιπα των λογων εζεκιου και πασα η δυναστεια αυτου και οσα εποιησεν την κρηνην και τον υδραγωγον και εισηνεγκεν το υδωρ εις την πολιν ουχι ταυτα γεγραµµενα ε
πι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

21

και εκοιµηθη εζεκιας µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν µανασσης υιος αυτου αντ' αυτου

1

υιος δωδεκα ετων µανασσης εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου οψιβα

2

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου κατα τα βδελυγµατα των εθνων ων εξηρεν κυριος απο προσωπου των υιων ισραηλ

3

και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψηλα α κατεσπασεν εζεκιας ο πατηρ αυτου και ανεστησεν θυσιαστηριον τη βααλ και εποιησεν αλση καθως εποιησεν αχααβ βασιλευς ισ
ραηλ και προσεκυνησεν παση τη δυναµει του ουρανου και εδουλευσεν αυτοις

4

και ωκοδοµησεν θυσιαστηριον εν οικω κυριου ως ειπεν εν ιερουσαληµ θησω το ονοµα µου

5

και ωκοδοµησεν θυσιαστηριον παση τη δυναµει του ουρανου εν ταις δυσιν αυλαις οικου κυριου

6

και διηγεν τους υιους αυτου εν πυρι και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εποιησεν θελητην και γνωστας επληθυνεν του ποιειν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου παροργισαι αυτ
ον

7

και εθηκεν το γλυπτον του αλσους εν τω οικω ω ειπεν κυριος προς δαυιδ και προς σαλωµων τον υιον αυτου εν τω οικω τουτω και εν ιερουσαληµ η εξελεξαµην εκ πασων φυλ
ων ισραηλ και θησω το ονοµα µου εκει εις τον αιωνα

8

και ου προσθησω του σαλευσαι τον ποδα ισραηλ απο της γης ης εδωκα τοις πατρασιν αυτων οιτινες φυλαξουσιν παντα οσα ενετειλαµην κατα πασαν την εντολην ην ενετειλα
το αυτοις ο δουλος µου µωυσης

9

και ουκ ηκουσαν και επλανησεν αυτους µανασσης του ποιησαι το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου υπερ τα εθνη α ηφανισεν κυριος εκ προσωπου υιων ισραηλ

10

και ελαλησεν κυριος εν χειρι δουλων αυτου των προφητων λεγων

11

ανθ' ων οσα εποιησεν µανασσης ο βασιλευς ιουδα τα βδελυγµατα ταυτα τα πονηρα απο παντων ων εποιησεν ο αµορραιος ο εµπροσθεν και εξηµαρτεν και γε ιουδα εν τοις ειδ
ωλοις αυτων

12

ουχ ουτως ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ιδου εγω φερω κακα επι ιερουσαληµ και επι ιουδα ωστε παντος ακουοντος ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου

13

και εκτενω επι ιερουσαληµ το µετρον σαµαρειας και το σταθµιον οικου αχααβ και απαλειψω την ιερουσαληµ καθως απαλειφεται ο αλαβαστρος απαλειφοµενος και καταστρε
φεται επι προσωπον αυτου
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14

και απωσοµαι το υπολειµµα της κληρονοµιας µου και παραδωσω αυτους εις χειρας εχθρων αυτων και εσονται εις διαρπαγην και εις προνοµην πασιν τοις εχθροις αυτων

15

ανθ' ων οσα εποιησαν το πονηρον εν οφθαλµοις µου και ησαν παροργιζοντες µε απο της ηµερας ης εξηγαγον τους πατερας αυτων εξ αιγυπτου και εως της ηµερας ταυτης

16

και γε αιµα αθωον εξεχεεν µανασσης πολυ σφοδρα εως ου επλησεν την ιερουσαληµ στοµα εις στοµα πλην των αµαρτιων αυτου ων εξηµαρτεν τον ιουδαν του ποιησαι το πονη
ρον εν οφθαλµοις κυριου

17

και τα λοιπα των λογων µανασση και παντα οσα εποιησεν και η αµαρτια αυτου ην ηµαρτεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

18

και εκοιµηθη µανασσης µετα των πατερων αυτου και εταφη εν τω κηπω του οικου αυτου εν κηπω οζα και εβασιλευσεν αµων υιος αυτου αντ' αυτου

19

υιος εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µεσολλαµ θυγατηρ αρους εξ ιετεβα

20

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου καθως εποιησεν µανασσης ο πατηρ αυτου

21

και επορευθη εν παση οδω η επορευθη ο πατηρ αυτου και ελατρευσεν τοις ειδωλοις οις ελατρευσεν ο πατηρ αυτου και προσεκυνησεν αυτοις

22

και εγκατελιπεν τον κυριον θεον των πατερων αυτου και ουκ επορευθη εν οδω κυριου

23

και συνεστραφησαν οι παιδες αµων προς αυτον και εθανατωσαν τον βασιλεα εν τω οικω αυτου

24

και επαταξεν πας ο λαος της γης παντας τους συστραφεντας επι τον βασιλεα αµων και εβασιλευσεν ο λαος της γης τον ιωσιαν υιον αυτου αντ' αυτου

25

και τα λοιπα των λογων αµων οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

26

και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν τω κηπω οζα και εβασιλευσεν ιωσιας υιος αυτου αντ' αυτου

1

υιος οκτω ετων ιωσιας εν τω βασιλευειν αυτον και τριακοντα και εν ετος εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιεδιδα θυγατηρ εδεια εκ βασουρωθ

2

και εποιησεν το ευθες εν οφθαλµοις κυριου και επορευθη εν παση οδω δαυιδ του πατρος αυτου ουκ απεστη δεξια η αριστερα

3

και εγενηθη εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τω βασιλει ιωσια εν τω µηνι τω ογδοω απεστειλεν ο βασιλευς τον σαφφαν υιον εσελιου υιου µεσολλαµ τον γραµµατεα οικου κυριου λ
εγων

4

αναβηθι προς χελκιαν τον ιερεα τον µεγαν και σφραγισον το αργυριον το εισενεχθεν εν οικω κυριου ο συνηγαγον οι φυλασσοντες τον σταθµον παρα του λαου

5

και δοτωσαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα εργα των καθεσταµενων εν οικω κυριου και εδωκεν αυτο τοις ποιουσιν τα εργα τοις εν οικω κυριου του κατισχυσαι το βεδεκ του ο
ικου

6

τοις τεκτοσιν και τοις οικοδοµοις και τοις τειχισταις και του κτησασθαι ξυλα και λιθους λατοµητους του κραταιωσαι το βεδεκ του οικου

7

πλην ουκ εξελογιζοντο αυτους το αργυριον το διδοµενον αυτοις οτι εν πιστει αυτοι ποιουσιν

8

και ειπεν χελκιας ο ιερευς ο µεγας προς σαφφαν τον γραµµατεα βιβλιον του νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιας το βιβλιον προς σαφφαν και ανεγνω αυτο

9

και εισηνεγκεν προς τον βασιλεα ιωσιαν και επεστρεψεν τω βασιλει ρηµα και ειπεν εχωνευσαν οι δουλοι σου το αργυριον το ευρεθεν εν τω οικω κυριου και εδωκαν αυτο επι
χειρα ποιουντων τα εργα των καθεσταµενων εν οικω κυριου

10

και ειπεν σαφφαν ο γραµµατευς προς τον βασιλεα λεγων βιβλιον εδωκεν µοι χελκιας ο ιερευς και ανεγνω αυτο σαφφαν ενωπιον του βασιλεως

11

και εγενετο ως ηκουσεν ο βασιλευς τους λογους του βιβλιου του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου

12

και ενετειλατο ο βασιλευς τω χελκια τω ιερει και τω αχικαµ υιω σαφφαν και τω αχοβωρ υιω µιχαιου και τω σαφφαν τω γραµµατει και τω ασαια δουλω του βασιλεως λεγων

13

δευτε εκζητησατε τον κυριον περι εµου και περι παντος του λαου και περι παντος του ιουδα περι των λογων του βιβλιου του ευρεθεντος τουτου οτι µεγαλη η οργη κυριου η ε
κκεκαυµενη εν ηµιν υπερ ου ουκ ηκουσαν οι πατερες ηµων των λογων του βιβλιου τουτου του ποιειν κατα παντα τα γεγραµµενα καθ' ηµων

14

και επορευθη χελκιας ο ιερευς και αχικαµ και αχοβωρ και σαφφαν και ασαιας προς ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου θεκουε υιου αραας του ιµατιοφυλακος και αυτη
κατωκει εν ιερουσαληµ εν τη µασενα και ελαλησαν προς αυτην

15

και ειπεν αυτοις ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµας προς µε

16

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω κακα επι τον τοπον τουτον και επι τους ενοικουντας αυτον παντας τους λογους του βιβλιου ους ανεγνω βασιλευς ιουδα
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17

ανθ' ων εγκατελιπον µε και εθυµιων θεοις ετεροις οπως παροργισωσιν µε εν τοις εργοις των χειρων αυτων και εκκαυθησεται ο θυµος µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσθησε
ται

18

και προς βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα υµας επιζητησαι τον κυριον ταδε ερειτε προς αυτον ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ οι λογοι ους ηκουσας

19

ανθ' ων οτι ηπαλυνθη η καρδια σου και ενετραπης απο προσωπου κυριου ως ηκουσας οσα ελαλησα επι τον τοπον τουτον και επι τους ενοικουντας αυτον του ειναι εις αφανισ
µον και εις καταραν και διερρηξας τα ιµατια σου και εκλαυσας ενωπιον εµου και γε εγω ηκουσα λεγει κυριος

20

ουχ ουτως ιδου εγω προστιθηµι σε προς τους πατερας σου και συναχθηση εις τον ταφον σου εν ειρηνη και ουκ οφθησεται εν τοις οφθαλµοις σου εν πασιν τοις κακοις οις εγω
ειµι επαγω επι τον τοπον τουτον και επεστρεψαν τω βασιλει το ρηµα

1

και απεστειλεν ο βασιλευς και συνηγαγεν προς εαυτον παντας τους πρεσβυτερους ιουδα και ιερουσαληµ

2

και ανεβη ο βασιλευς εις οικον κυριου και πας ανηρ ιουδα και παντες οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ µετ' αυτου και οι ιερεις και οι προφηται και πας ο λαος απο µικρου και
εως µεγαλου και ανεγνω εν ωσιν αυτων παντας τους λογους του βιβλιου της διαθηκης του ευρεθεντος εν οικω κυριου

3

και εστη ο βασιλευς προς τον στυλον και διεθετο διαθηκην ενωπιον κυριου του πορευεσθαι οπισω κυριου και του φυλασσειν τας εντολας αυτου και τα µαρτυρια αυτου και τ
α δικαιωµατα αυτου εν παση καρδια και εν παση ψυχη του αναστησαι τους λογους της διαθηκης ταυτης τα γεγραµµενα επι το βιβλιον τουτο και εστη πας ο λαος εν τη διαθη
κη

4

και ενετειλατο ο βασιλευς τω χελκια τω ιερει τω µεγαλω και τοις ιερευσιν της δευτερωσεως και τοις φυλασσουσιν τον σταθµον του εξαγαγειν εκ του ναου κυριου παντα τα σ
κευη τα πεποιηµενα τω βααλ και τω αλσει και παση τη δυναµει του ουρανου και κατεκαυσεν αυτα εξω ιερουσαληµ εν σαδηµωθ κεδρων και ελαβεν τον χουν αυτων εις βαιθη
λ

5

και κατεπαυσεν τους χωµαριµ ους εδωκαν βασιλεις ιουδα και εθυµιων εν τοις υψηλοις και εν ταις πολεσιν ιουδα και τοις περικυκλω ιερουσαληµ και τους θυµιωντας τω βαα
λ και τω ηλιω και τη σεληνη και τοις µαζουρωθ και παση τη δυναµει του ουρανου

6

και εξηνεγκεν το αλσος εξ οικου κυριου εξωθεν ιερουσαληµ εις τον χειµαρρουν κεδρων και κατεκαυσεν αυτον εν τω χειµαρρω κεδρων και ελεπτυνεν εις χουν και ερριψεν τον
χουν αυτου εις τον ταφον των υιων του λαου

7

και καθειλεν τον οικον των καδησιµ των εν τω οικω κυριου ου αι γυναικες υφαινον εκει χεττιιν τω αλσει

8

και ανηγαγεν παντας τους ιερεις εκ πολεων ιουδα και εµιανεν τα υψηλα ου εθυµιασαν εκει οι ιερεις απο γαβαα και εως βηρσαβεε και καθειλεν τον οικον των πυλων τον παρα
την θυραν της πυλης ιησου αρχοντος της πολεως των εξ αριστερων ανδρος εν τη πυλη της πολεως

9

πλην ουκ ανεβησαν οι ιερεις των υψηλων προς το θυσιαστηριον κυριου εν ιερουσαληµ οτι ει µη εφαγον αζυµα εν µεσω των αδελφων αυτων

10

και εµιανεν τον ταφεθ τον εν φαραγγι υιου εννοµ του διαγειν ανδρα τον υιον αυτου και ανδρα την θυγατερα αυτου τω µολοχ εν πυρι

11

και κατεπαυσεν τους ιππους ους εδωκαν βασιλεις ιουδα τω ηλιω εν τη εισοδω οικου κυριου εις το γαζοφυλακιον ναθαν βασιλεως του ευνουχου εν φαρουριµ και το αρµα του
ηλιου κατεκαυσεν πυρι

12

και τα θυσιαστηρια τα επι του δωµατος του υπερωου αχαζ α εποιησαν βασιλεις ιουδα και τα θυσιαστηρια α εποιησεν µανασσης εν ταις δυσιν αυλαις οικου κυριου και καθειλ
εν ο βασιλευς και κατεσπασεν εκειθεν και ερριψεν τον χουν αυτων εις τον χειµαρρουν κεδρων

13

και τον οικον τον επι προσωπον ιερουσαληµ τον εκ δεξιων του ορους του µοσοαθ ον ωκοδοµησεν σαλωµων βασιλευς ισραηλ τη ασταρτη προσοχθισµατι σιδωνιων και τω χα
µως προσοχθισµατι µωαβ και τω µολχολ βδελυγµατι υιων αµµων εµιανεν ο βασιλευς

14

και συνετριψεν τας στηλας και εξωλεθρευσεν τα αλση και επλησεν τους τοπους αυτων οστεων ανθρωπων

15

και γε το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ το υψηλον ο εποιησεν ιεροβοαµ υιος ναβατ ος εξηµαρτεν τον ισραηλ και γε το θυσιαστηριον εκεινο και το υψηλον κατεσπασεν και συνετ
ριψεν τους λιθους αυτου και ελεπτυνεν εις χουν και κατεκαυσεν το αλσος

16

και εξενευσεν ιωσιας και ειδεν τους ταφους τους οντας εκει εν τη πολει και απεστειλεν και ελαβεν τα οστα εκ των ταφων και κατεκαυσεν επι το θυσιαστηριον και εµιανεν αυ
το κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν ο ανθρωπος του θεου εν τω εσταναι ιεροβοαµ εν τη εορτη επι το θυσιαστηριον και επιστρεψας ηρεν τους οφθαλµους αυτου επι τον ταφον
του ανθρωπου του θεου του λαλησαντος τους λογους τουτους

17

και ειπεν τι το σκοπελον εκεινο ο εγω ορω και ειπον αυτω οι ανδρες της πολεως ο ανθρωπος του θεου εστιν ο εξεληλυθως εξ ιουδα και επικαλεσαµενος τους λογους τουτους ο
υς επεκαλεσατο επι το θυσιαστηριον βαιθηλ
2 Kings

Chapter

23

LXX / 1550 Stephanos

Page 360 of 1057

18

και ειπεν αφετε αυτο ανηρ µη κινησατω τα οστα αυτου και ερρυσθησαν τα οστα αυτου µετα των οστων του προφητου του ηκοντος εκ σαµαρειας

19

και γε εις παντας τους οικους των υψηλων τους εν ταις πολεσιν σαµαρειας ους εποιησαν βασιλεις ισραηλ παροργιζειν κυριον απεστησεν ιωσιας και εποιησεν εν αυτοις παντα
τα εργα α εποιησεν εν βαιθηλ

20

και εθυσιασεν παντας τους ιερεις των υψηλων τους οντας εκει επι των θυσιαστηριων και κατεκαυσεν τα οστα των ανθρωπων επ' αυτα και επεστραφη εις ιερουσαληµ

21

και ενετειλατο ο βασιλευς παντι τω λαω λεγων ποιησατε το πασχα τω κυριω θεω ηµων καθως γεγραπται επι βιβλιου της διαθηκης ταυτης

22

οτι ουκ εγενηθη το πασχα τουτο αφ' ηµερων των κριτων οι εκρινον τον ισραηλ και πασας τας ηµερας βασιλεων ισραηλ και βασιλεων ιουδα

23

οτι αλλ' η τω οκτωκαιδεκατω ετει του βασιλεως ιωσια εγενηθη το πασχα τω κυριω εν ιερουσαληµ

24

και γε τους θελητας και τους γνωριστας και τα θεραφιν και τα ειδωλα και παντα τα προσοχθισµατα τα γεγονοτα εν γη ιουδα και εν ιερουσαληµ εξηρεν ο βασιλευς ιωσιας ινα
στηση τους λογους του νοµου τους γεγραµµενους επι του βιβλιου ου ευρεν χελκιας ο ιερευς εν οικω κυριου

25

οµοιος αυτω ουκ εγενηθη εµπροσθεν αυτου βασιλευς ος επεστρεψεν προς κυριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι αυτου κατα παντα τον νοµον µ
ωυση και µετ' αυτον ουκ ανεστη οµοιος αυτω

26

πλην ουκ απεστραφη κυριος απο θυµου οργης αυτου του µεγαλου ου εθυµωθη οργη αυτου εν τω ιουδα επι τους παροργισµους ους παρωργισεν αυτον µανασσης

27

και ειπεν κυριος και γε τον ιουδαν αποστησω απο του προσωπου µου καθως απεστησα τον ισραηλ και απωσοµαι την πολιν ταυτην ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικ
ον ου ειπον εσται το ονοµα µου εκει

28

και τα λοιπα των λογων ιωσιου και παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

29

εν δε ταις ηµεραις αυτου ανεβη φαραω νεχαω βασιλευς αιγυπτου επι βασιλεα ασσυριων επι ποταµον ευφρατην και επορευθη ιωσιας εις απαντην αυτου και εθανατωσεν αυτο
ν νεχαω εν µαγεδδω εν τω ιδειν αυτον

30

και επεβιβασαν αυτον οι παιδες αυτου νεκρον εκ µαγεδδω και ηγαγον αυτον εις ιερουσαληµ και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δαυιδ και ελαβεν ο λαος της γης το
ν ιωαχας υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και εβασιλευσαν αυτον αντι του πατρος αυτου

31

υιος εικοσι και τριων ετων ην ιωαχας εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λεµνα

32

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερες αυτου

33

και µετεστησεν αυτον φαραω νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν εν ιερουσαληµ και εδωκεν ζηµιαν επι την γην εκατον ταλαντα αργυριου και εκατον ταλαντα χ
ρυσιου

34

και εβασιλευσεν φαραω νεχαω επ' αυτους τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεως ιουδα αντι ιωσιου του πατρος αυτου και επεστρεψεν το ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαχας ελα
βεν και εισηνεγκεν εις αιγυπτον και απεθανεν εκει

35

και το αργυριον και το χρυσιον εδωκεν ιωακιµ τω φαραω πλην ετιµογραφησεν την γην του δουναι το αργυριον επι στοµατος φαραω ανηρ κατα την συντιµησιν αυτου εδωκα
ν το αργυριον και το χρυσιον µετα του λαου της γης δουναι τω φαραω νεχαω

36

υιος εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιελδαφ θυγατηρ φεδεια εκ ρουµα

37

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερες αυτου

1

εν ταις ηµεραις αυτου ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και εγενηθη αυτω ιωακιµ δουλος τρια ετη και επεστρεψεν και ηθετησεν εν αυτω

2

και απεστειλεν αυτω τους µονοζωνους των χαλδαιων και τους µονοζωνους συριας και τους µονοζωνους µωαβ και τους µονοζωνους υιων αµµων και εξαπεστειλεν αυτους εν τ
η γη ιουδα του κατισχυσαι κατα τον λογον κυριου ον ελαλησεν εν χειρι των δουλων αυτου των προφητων

3

πλην επι τον θυµον κυριου ην εν τω ιουδα αποστησαι αυτον απο προσωπου αυτου εν αµαρτιαις µανασση κατα παντα οσα εποιησεν

4

και γε αιµα αθωον εξεχεεν και επλησεν την ιερουσαληµ αιµατος αθωου και ουκ ηθελησεν κυριος ιλασθηναι

5

και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα

6

και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ιωακιµ υιος αυτου αντ' αυτου
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7

και ου προσεθετο ετι βασιλευς αιγυπτου εξελθειν εκ της γης αυτου οτι ελαβεν βασιλευς βαβυλωνος απο του χειµαρρου αιγυπτου εως του ποταµου ευφρατου παντα οσα ην του
βασιλεως αιγυπτου

8

υιος οκτωκαιδεκα ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου νεσθα θυγατηρ ελλαναθαν εξ ιερουσαληµ

9

και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοις κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ο πατηρ αυτου

10

εν τω καιρω εκεινω ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις ιερουσαληµ και ηλθεν η πολις εν περιοχη

11

και εισηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις την πολιν και οι παιδες αυτου επολιορκουν επ' αυτην

12

και εξηλθεν ιωακιµ βασιλευς ιουδα επι βασιλεα βαβυλωνος αυτος και οι παιδες αυτου και η µητηρ αυτου και οι αρχοντες αυτου και οι ευνουχοι αυτου και ελαβεν αυτον βασι
λευς βαβυλωνος εν ετει ογδοω της βασιλειας αυτου

13

και εξηνεγκεν εκειθεν παντας τους θησαυρους οικου κυριου και τους θησαυρους οικου του βασιλεως και συνεκοψεν παντα τα σκευη τα χρυσα α εποιησεν σαλωµων βασιλευς
ισραηλ εν τω ναω κυριου κατα το ρηµα κυριου

14

και απωκισεν την ιερουσαληµ και παντας τους αρχοντας και τους δυνατους ισχυι αιχµαλωσιας δεκα χιλιαδας αιχµαλωτισας και παν τεκτονα και τον συγκλειοντα και ουχ υπ
ελειφθη πλην οι πτωχοι της γης

15

και απωκισεν τον ιωακιµ εις βαβυλωνα και την µητερα του βασιλεως και τας γυναικας του βασιλεως και τους ευνουχους αυτου και τους ισχυρους της γης απηγαγεν αποικεσ
ιαν εξ ιερουσαληµ εις βαβυλωνα

16

και παντας τους ανδρας της δυναµεως επτακισχιλιους και τον τεκτονα και τον συγκλειοντα χιλιους παντες δυνατοι ποιουντες πολεµον και ηγαγεν αυτους βασιλευς βαβυλωνο
ς µετοικεσιαν εις βαβυλωνα

17

και εβασιλευσεν βασιλευς βαβυλωνος τον µαθθανιαν υιον αυτου αντ' αυτου και επεθηκεν το ονοµα αυτου σεδεκια

18

υιος εικοσι και ενος ενιαυτου σεδεκιας εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου

19

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ιωακιµ

20

οτι επι τον θυµον κυριου ην επι ιερουσαληµ και εν τω ιουδα εως απερριψεν αυτους απο προσωπου αυτου και ηθετησεν σεδεκιας εν τω βασιλει βαβυλωνος

1

και εγενηθη εν τω ετει τω ενατω της βασιλειας αυτου εν τω µηνι τω δεκατω ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και πασα η δυναµις αυτου επι ιερουσαληµ και παρε
νεβαλεν επ' αυτην και ωκοδοµησεν επ' αυτην περιτειχος κυκλω

2

και ηλθεν η πολις εν περιοχη εως του ενδεκατου ετους του βασιλεως σεδεκιου

3

ενατη του µηνος και ενισχυσεν ο λιµος εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω της γης

4

και ερραγη η πολις και παντες οι ανδρες του πολεµου εξηλθον νυκτος οδον πυλης της ανα µεσον των τειχεων αυτη η εστιν του κηπου του βασιλεως και οι χαλδαιοι επι την πο
λιν κυκλω και επορευθη οδον την αραβα

5

και εδιωξεν η δυναµις των χαλδαιων οπισω του βασιλεως και κατελαβον αυτον εν αραβωθ ιεριχω και πασα η δυναµις αυτου διεσπαρη επανωθεν αυτου

6

και συνελαβον τον βασιλεα και ηγαγον αυτον προς τον βασιλεα βαβυλωνος εις δεβλαθα και ελαλησεν µετ' αυτου κρισιν

7

και τους υιους σεδεκιου εσφαξεν κατ' οφθαλµους αυτου και τους οφθαλµους σεδεκιου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαις και ηγαγεν αυτον εις βαβυλωνα

8

και εν τω µηνι τω πεµπτω εβδοµη του µηνος αυτος ενιαυτος εννεακαιδεκατος τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνος ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειρος εστως ενωπιον βασ
ιλεως βαβυλωνος εις ιερουσαληµ

9

και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως και παντας τους οικους ιερουσαληµ και παν οικον ενεπρησεν

10

ο αρχιµαγειρος

11

και το περισσον του λαου το καταλειφθεν εν τη πολει και τους εµπεπτωκοτας οι ενεπεσον προς βασιλεα βαβυλωνος και το λοιπον του στηριγµατος µετηρεν ναβουζαρδαν ο αρ
χιµαγειρος

12

και απο των πτωχων της γης υπελιπεν ο αρχιµαγειρος εις αµπελουργους και εις γαβιν
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13

και τους στυλους τους χαλκους τους εν οικω κυριου και τας µεχωνωθ και την θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν οι χαλδαιοι και ηραν τον χαλκον αυτων
εις βαβυλωνα

14

και τους λεβητας και τα ιαµιν και τας φιαλας και τας θυισκας και παντα τα σκευη τα χαλκα εν οις λειτουργουσιν εν αυτοις ελαβεν

15

και τα πυρεια και τας φιαλας τας χρυσας και τας αργυρας ελαβεν ο αρχιµαγειρος

16

στυλους δυο η θαλασσα η µια και τα µεχωνωθ α εποιησεν σαλωµων τω οικω κυριου ουκ ην σταθµος του χαλκου παντων των σκευων

17

οκτωκαιδεκα πηχεων υψος του στυλου του ενος και το χωθαρ επ' αυτου το χαλκουν και το υψος του χωθαρ τριων πηχεων σαβαχα και ροαι επι του χωθαρ κυκλω τα παντα χ
αλκα και κατα τα αυτα τω στυλω τω δευτερω επι τω σαβαχα

18

και ελαβεν ο αρχιµαγειρος τον σαραιαν ιερεα τον πρωτον και τον σοφονιαν υιον της δευτερωσεως και τους τρεις τους φυλασσοντας τον σταθµον

19

και εκ της πολεως ελαβεν ευνουχον ενα ος ην επιστατης επι των ανδρων των πολεµιστων και πεντε ανδρας των ορωντων το προσωπον του βασιλεως τους ευρεθεντας εν τη π
ολει και τον γραµµατεα του αρχοντος της δυναµεως τον εκτασσοντα τον λαον της γης και εξηκοντα ανδρας του λαου της γης τους ευρεθεντας εν τη πολει

20

και ελαβεν αυτους ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειρος και απηγαγεν αυτους προς τον βασιλεα βαβυλωνος εις δεβλαθα

21

και επαισεν αυτους βασιλευς βαβυλωνος και εθανατωσεν αυτους εν δεβλαθα εν γη αιµαθ και απωκισθη ιουδας επανωθεν της γης αυτου

22

και ο λαος ο καταλειφθεις εν γη ιουδα ους κατελιπεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και κατεστησεν επ' αυτων τον γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν

23

και ηκουσαν παντες οι αρχοντες της δυναµεως αυτοι και οι ανδρες αυτων οτι κατεστησεν βασιλευς βαβυλωνος τον γοδολιαν και ηλθον προς γοδολιαν εις µασσηφαθ και ισµα
ηλ υιος ναθανιου και ιωαναν υιος καρηε και σαραιας υιος θανεµαθ ο νετωφαθιτης και ιεζονιας υιος του µαχαθι αυτοι και οι ανδρες αυτων

24

και ωµοσεν γοδολιας αυτοις και τοις ανδρασιν αυτων και ειπεν αυτοις µη φοβεισθε παροδον των χαλδαιων καθισατε εν τη γη και δουλευσατε τω βασιλει βαβυλωνος και καλ
ως εσται υµιν

25

και εγενηθη εν τω εβδοµω µηνι ηλθεν ισµαηλ υιος ναθανιου υιου ελισαµα εκ του σπερµατος των βασιλεων και δεκα ανδρες µετ' αυτου και επαταξεν τον γοδολιαν και απεθαν
εν και τους ιουδαιους και τους χαλδαιους οι ησαν µετ' αυτου εις µασσηφαθ

26

και ανεστη πας ο λαος απο µικρου και εως µεγαλου και οι αρχοντες των δυναµεων και εισηλθον εις αιγυπτον οτι εφοβηθησαν απο προσωπου των χαλδαιων

27

και εγενηθη εν τω τριακοστω και εβδοµω ετει της αποικεσιας του ιωακιµ βασιλεως ιουδα εν τω δωδεκατω µηνι εβδοµη και εικαδι του µηνος υψωσεν ευιλµαρωδαχ βασιλευ
ς βαβυλωνος εν τω ενιαυτω της βασιλειας αυτου την κεφαλην ιωακιµ βασιλεως ιουδα και εξηγαγεν αυτον εξ οικου φυλακης αυτου

28

και ελαλησεν µετ' αυτου αγαθα και εδωκεν τον θρονον αυτου επανωθεν των θρονων των βασιλεων των µετ' αυτου εν βαβυλωνι

29

και ηλλοιωσεν τα ιµατια της φυλακης αυτου και ησθιεν αρτον δια παντος ενωπιον αυτου πασας τας ηµερας της ζωης αυτου

30

και η εστιατορια αυτου εστιατορια δια παντος εδοθη αυτω εξ οικου του βασιλεως λογον ηµερας εν τη ηµερα αυτου πασας τας ηµερας της ζωης αυτου .

1

αδαµ σηθ ενως

2

καιναν µαλελεηλ ιαρεδ

3

ενωχ µαθουσαλα λαµεχ

4

νωε υιοι νωε σηµ χαµ ιαφεθ

5

υιοι ιαφεθ γαµερ µαγωγ µαδαι ιωυαν ελισα θοβελ µοσοχ και θιρας

6

και υιοι γαµερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαµα

7

και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσις κιτιοι και ροδιοι

8

και υιοι χαµ χους και µεστραιµ φουδ και χανααν

9

και υιοι χους σαβα και ευιλατ και σαβαθα και ρεγµα και σεβεκαθα και υιοι ρεγµα σαβα και ουδαδαν

10

και χους εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο του ειναι γιγας κυνηγος επι της γης

17

υιοι σηµ αιλαµ και ασσουρ και αρφαξαδ
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24

σαλα

25

εβερ φαλεκ ραγαυ

26

σερουχ ναχωρ θαρα

27

αβρααµ

28

υιοι δε αβρααµ ισαακ και ισµαηλ

29

αυται δε αι γενεσεις πρωτοτοκου ισµαηλ ναβαιωθ και κηδαρ ναβδεηλ µαβσαν

30

µασµα ιδουµα µασση χοδδαδ θαιµαν

31

ιεττουρ ναφες και κεδµα ουτοι εισιν υιοι ισµαηλ

32

και υιοι χεττουρας παλλακης αβρααµ και ετεκεν αυτω τον ζεµβραν ιεξαν µαδαν µαδιαµ σοβακ σωε και υιοι ιεξαν σαβα και δαιδαν

33

και υιοι µαδιαµ γαιφα και οφερ και ενωχ και αβιδα και ελδαα παντες ουτοι υιοι χεττουρας

34

και εγεννησεν αβρααµ τον ισαακ και υιοι ισαακ ησαυ και ιακωβ

35

υιοι ησαυ ελιφας και ραγουηλ και ιεουλ και ιεγλοµ και κορε

36

υιοι ελιφας θαιµαν και ωµαρ σωφαρ και γοωθαµ και κενεζ και της θαµνα αµαληκ

37

και υιοι ραγουηλ ναχεθ ζαρε σοµε και µοζε

38

υιοι σηιρ λωταν σωβαλ σεβεγων ανα δησων ωσαρ δαισων

39

και υιοι λωταν χορρι και αιµαν και αιλαθ και ναµνα

40

υιοι σωβαλ γωλαµ µαναχαθ γαιβηλ σωβ και ωναµ υιοι δε σεβεγων αια και ανα

41

υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εµερων και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν

42

και υιοι ωσαρ βαλααν και ζουκαν και ιωκαν υιοι δαισων ως και αρραν

43

και ουτοι οι βασιλεις αυτων βαλακ υιος βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα

44

και απεθανεν βαλακ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ιωβαβ υιος ζαρα εκ βοσορρας

45

και απεθανεν ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ασοµ εκ της γης θαιµανων

46

και απεθανεν ασοµ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ ο παταξας µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ

47

και απεθανεν αδαδ και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαµαα εκ µασεκκας

48

και απεθανεν σαµαα και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαουλ εκ ροωβωθ της παρα ποταµον

49

και απεθανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ' αυτου βαλαεννων υιος αχοβωρ

50

και απεθανεν βαλαεννων υιος αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ και ονοµα τη πολει αυτου φογωρ

51

και απεθανεν αδαδ και ησαν ηγεµονες εδωµ ηγεµων θαµανα ηγεµων γωλα ηγεµων ιεθετ

52

ηγεµων ελιβαµας ηγεµων ηλας ηγεµων φινων

53

ηγεµων κενεζ ηγεµων θαιµαν ηγεµων µαβσαρ

54

ηγεµων µεγεδιηλ ηγεµων ηραµ ουτοι ηγεµονες εδωµ

1

ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ ρουβην συµεων λευι ιουδα ισσαχαρ ζαβουλων

2

δαν ιωσηφ βενιαµιν νεφθαλι γαδ ασηρ
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3

υιοι ιουδα ηρ αυναν σηλων τρεις εγεννηθησαν αυτω εκ της θυγατρος σαυας της χαναανιτιδος και ην ηρ ο πρωτοτοκος ιουδα πονηρος εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον

4

και θαµαρ η νυµφη αυτου ετεκεν αυτω τον φαρες και τον ζαρα παντες υιοι ιουδα πεντε

5

υιοι φαρες αρσων και ιεµουηλ

6

και υιοι ζαρα ζαµβρι και αιθαν και αιµαν και χαλχαλ και δαρα παντες πεντε

7

και υιοι χαρµι αχαρ ο εµποδοστατης ισραηλ ος ηθετησεν εις το αναθεµα

8

και υιοι αιθαν αζαρια

9

και υιοι εσερων οι ετεχθησαν αυτω ο ιραµεηλ και ο ραµ και ο χαλεβ και αραµ

10

και αραµ εγεννησεν τον αµιναδαβ και αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων αρχοντα του οικου ιουδα

11

και ναασσων εγεννησεν τον σαλµων και σαλµων εγεννησεν τον βοος

12

και βοος εγεννησεν τον ωβηδ και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι

13

και ιεσσαι εγεννησεν τον πρωτοτοκον αυτου ελιαβ αµιναδαβ ο δευτερος σαµαα ο τριτος

14

ναθαναηλ ο τεταρτος ραδδαι ο πεµπτος

15

ασοµ ο εκτος δαυιδ ο εβδοµος

16

και αδελφη αυτων σαρουια και αβιγαια και υιοι σαρουια αβεσσα και ιωαβ και ασαηλ τρεις

17

και αβιγαια εγεννησεν τον αµεσσα και πατηρ αµεσσα ιοθορ ο ισµαηλιτης

18

και χαλεβ υιος εσερων εγεννησεν την γαζουβα γυναικα και την ιεριωθ και ουτοι υιοι αυτης ιωασαρ και σωβαβ και ορνα

19

και απεθανεν γαζουβα και ελαβεν εαυτω χαλεβ την εφραθ και ετεκεν αυτω τον ωρ

20

και ωρ εγεννησεν τον ουρι και ουρι εγεννησεν τον βεσελεηλ

21

και µετα ταυτα εισηλθεν εσερων προς την θυγατερα µαχιρ πατρος γαλααδ και ουτος ελαβεν αυτην και αυτος εξηκοντα ην ετων και ετεκεν αυτω τον σεγουβ

22

και σεγουβ εγεννησεν τον ιαιρ και ησαν αυτω εικοσι τρεις πολεις εν τη γαλααδ

23

και ελαβεν γεδσουρ και αραµ τας κωµας ιαιρ εξ αυτων την καναθ και τας κωµας αυτης εξηκοντα πολεις πασαι αυται υιων µαχιρ πατρος γαλααδ

24

και µετα το αποθανειν εσερων ηλθεν χαλεβ εις εφραθα και η γυνη εσερων αβια και ετεκεν αυτω τον ασχωδ πατερα θεκωε

25

και ησαν υιοι ιερεµεηλ πρωτοτοκου εσερων ο πρωτοτοκος ραµ και βαανα και αραν και ασοµ αδελφος αυτου

26

και ην γυνη ετερα τω ιερεµεηλ και ονοµα αυτη αταρα αυτη εστιν µητηρ οζοµ

27

και ησαν υιοι ραµ πρωτοτοκου ιερεµεηλ µαας και ιαµιν και ακορ

28

και ησαν υιοι οζοµ σαµαι και ιαδαε και υιοι σαµαι ναδαβ και αβισουρ

29

και ονοµα της γυναικος αβισουρ αβιχαιλ και ετεκεν αυτω τον αχαβαρ και τον µωλιδ

30

υιοι ναδαβ σαλαδ και αφφαιµ και απεθανεν σαλαδ ουκ εχων τεκνα

31

και υιοι αφφαιµ ισεµιηλ και υιοι ισεµιηλ σωσαν και υιοι σωσαν αχλαι

32

και υιοι ιαδαε αχισαµαι ιεθερ ιωναθαν και απεθανεν ιεθερ ουκ εχων τεκνα

33

και υιοι ιωναθαν φαλεθ και οζαζα ουτοι ησαν υιοι ιερεµεηλ

34

και ουκ ησαν τω σωσαν υιοι αλλ' η θυγατερες και τω σωσαν παις αιγυπτιος και ονοµα αυτω ιωχηλ

35

και εδωκεν σωσαν την θυγατερα αυτου τω ιωχηλ παιδι αυτου εις γυναικα και ετεκεν αυτω τον εθθι
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36

και εθθι εγεννησεν τον ναθαν και ναθαν εγεννησεν τον ζαβεδ

37

και ζαβεδ εγεννησεν τον αφαληλ και αφαληλ εγεννησεν τον ωβηδ

38

και ωβηδ εγεννησεν τον ιηου και ιηου εγεννησεν τον αζαριαν

39

και αζαριας εγεννησεν τον χελλης και χελλης εγεννησεν τον ελεασα

40

και ελεασα εγεννησεν τον σοσοµαι και σοσοµαι εγεννησεν τον σαλουµ

41

και σαλουµ εγεννησεν τον ιεχεµιαν και ιεχεµιας εγεννησεν τον ελισαµα

42

και υιοι χαλεβ αδελφου ιερεµεηλ µαρισα ο πρωτοτοκος αυτου ουτος πατηρ ζιφ και υιοι µαρισα πατρος χεβρων

43

και υιοι χεβρων κορε και θαπους και ρεκοµ και σεµαα

44

και σεµαα εγεννησεν τον ραεµ πατερα ιερκααν και ιερκααν εγεννησεν τον σαµαι

45

και υιος αυτου µαων και µαων πατηρ βαιθσουρ

46

και γαιφα η παλλακη χαλεβ εγεννησεν τον αρραν και τον µωσα και τον γεζουε και αρραν εγεννησεν τον γεζουε

47

και υιοι ιαδαι ραγεµ και ιωαθαµ και γηρσωµ και φαλετ και γαιφα και σαγαφ

48

και η παλλακη χαλεβ µωχα εγεννησεν τον σαβερ και τον θαρχνα

49

και εγεννησεν σαγαφ πατερα µαρµηνα και τον σαου πατερα µαχαβηνα και πατερα γαιβαα και θυγατηρ χαλεβ ασχα

50

ουτοι ησαν υιοι χαλεβ υιοι ωρ πρωτοτοκου εφραθα σωβαλ πατηρ καριαθιαριµ

51

σαλωµων πατηρ βαιθλαεµ αριµ πατηρ βαιθγεδωρ

52

και ησαν υιοι τω σωβαλ πατρι καριαθιαριµ αραα εσι αµµανιθ

53

εµοσφεως πολις ιαιρ αιθαλιµ και µιφιθιµ και ησαµαθιµ και ηµασαραιµ εκ τουτων εξηλθοσαν οι σαραθαιοι και οι εσθαωλαιοι

54

υιοι σαλωµων βαιθλαεµ νετωφαθι αταρωθ οικου ιωαβ και ηµισυ της µαναθι ησαρει

55

πατριαι γραµµατεων κατοικουντες ιαβες θαργαθιιµ σαµαθιιµ σωκαθιιµ ουτοι οι κιναιοι οι ελθοντες εκ µεσηµα πατρος οικου ρηχαβ

1

και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντες αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκος αµνων τη αχινααµ τη ιεζραηλιτιδι ο δευτερος δανιηλ τη αβιγαια τη καρµηλια

2

ο τριτος αβεσσαλωµ υιος µωχα θυγατρος θολµαι βασιλεως γεδσουρ ο τεταρτος αδωνια υιος αγγιθ

3

ο πεµπτος σαφατια της αβιταλ ο εκτος ιεθρααµ τη αγλα γυναικι αυτου

4

εξ εγεννηθησαν αυτω εν χεβρων και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξαµηνον και τριακοντα και τρια ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

5

και ουτοι ετεχθησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα σωβαβ ναθαν και σαλωµων τεσσαρες τη βηρσαβεε θυγατρι αµιηλ

6

και ιβααρ και ελισαµα και ελιφαλετ

7

και ναγε και ναφαγ και ιανουε

8

και ελισαµα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα

9

παντες υιοι δαυιδ πλην των υιων των παλλακων και θηµαρ αδελφη αυτων

10

υιοι σαλωµων ροβοαµ αβια υιος αυτου ασα υιος αυτου ιωσαφατ υιος αυτου

11

ιωραµ υιος αυτου οχοζια υιος αυτου ιωας υιος αυτου

12

αµασιας υιος αυτου αζαρια υιος αυτου ιωαθαν υιος αυτου

13

αχαζ υιος αυτου εζεκιας υιος αυτου µανασσης υιος αυτου
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14

αµων υιος αυτου ιωσια υιος αυτου

15

και υιοι ιωσια πρωτοτοκος ιωαναν ο δευτερος ιωακιµ ο τριτος σεδεκια ο τεταρτος σαλουµ

16

και υιοι ιωακιµ ιεχονιας υιος αυτου σεδεκιας υιος αυτου

17

και υιοι ιεχονια-ασιρ σαλαθιηλ υιος αυτου

18

µελχιραµ και φαδαιας και σανεσαρ και ιεκεµια και ωσαµω και δενεθι

19

και υιοι σαλαθιηλ ζοροβαβελ και σεµει και υιοι ζοροβαβελ µοσολλαµος και ανανια και σαλωµιθ αδελφη αυτων

20

και ασουβε και οολ και βαραχια και ασαδια και ασοβαεσδ πεντε

21

και υιοι ανανια φαλλετια και ισαια υιος αυτου ραφαια υιος αυτου ορνα υιος αυτου αβδια υιος αυτου σεχενια υιος αυτου

22

και υιος σεχενια σαµαια και υιοι σαµαια χαττους και ιωηλ και µαρι και νωαδια και σαφαθ εξ

23

και υιοι νωαδια ελιθεναν και εζεκια και εζρικαµ τρεις

24

και υιοι ελιθεναν οδουια και ελιασιβ και φαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και ανανι επτα

1

και υιοι ιουδα φαρες αρσων και χαρµι και ωρ σουβαλ

2

και ραια υιος αυτου και σουβαλ εγεννησεν τον ιεθ και ιεθ εγεννησεν τον αχιµι και τον λααδ αυται αι γενεσεις του σαραθι

3

και ουτοι υιοι αιταµ ιεζραηλ και ραγµα και ιαβας και ονοµα αδελφης αυτων εσηλεββων

4

και φανουηλ πατηρ γεδωρ και αζηρ πατηρ ωσαν ουτοι υιοι ωρ του πρωτοτοκου εφραθα πατρος βαιθλαεµ

5

και τω σαουρ πατρι θεκωε ησαν δυο γυναικες αωδα και θοαδα

6

και ετεκεν αυτω αωδα τον ωχαζαµ και τον ηφαδ και τον θαιµαν και τον ασθηραν παντες ουτοι υιοι αωδας

7

και υιοι θοαδα σαρεθ και σααρ και εθναν

8

και κως εγεννησεν τον ενωβ και τον σαβηβα και γεννησεις αδελφου ρηχαβ υιου ιαριµ

9

και ην ιγαβης ενδοξος υπερ τους αδελφους αυτου και η µητηρ εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιγαβης λεγουσα ετεκον ως γαβης

10

και επεκαλεσατο ιγαβης τον θεον ισραηλ λεγων εαν ευλογων ευλογησης µε και πληθυνης τα ορια µου και η η χειρ σου µετ' εµου και ποιησεις γνωσιν του µη ταπεινωσαι µε κ
αι επηγαγεν ο θεος παντα οσα ητησατο

11

και χαλεβ πατηρ ασχα εγεννησεν τον µαχιρ ουτος πατηρ ασσαθων

12

και ασσαθων εγεννησεν τον βαθρεφαν και τον φεσσηε και τον θανα πατερα πολεως ναας αδελφου εσελων του κενεζι ουτοι ανδρες ρηφα

13

και υιοι κενεζ γοθονιηλ και σαραια και υιοι γοθονιηλ αθαθ

14

και µαναθι εγεννησεν τον γοφερα και σαραια εγεννησεν τον ιωαβ πατερα αγεαδδαιρ οτι τεκτονες ησαν

15

και υιοι χαλεβ υιου ιεφοννη ηρα αλα και νοοµ και υιοι αλα κενεζ

16

και υιος αυτου γεσεηλ αµηαχι και ζαφα και ζαιρα και εσεραηλ

17

και υιοι εσρι ιεθερ µωραδ και αφερ και ιαλων και εγεννησεν ιεθερ τον µαρων και τον σεµαι και τον µαρεθ πατερα εσθεµων

18

και η γυνη αυτου αυτη αδια ετεκεν τον ιαρεδ πατερα γεδωρ και τον αβερ πατερα σωχων και τον ιεκθιηλ πατερα ζανω και ουτοι υιοι γελια θυγατρος φαραω ην ελαβεν µωρηδ

19

και υιοι γυναικος της ιδουιας αδελφης ναχεµ και δαλια πατηρ κειλα και σεµειων πατηρ ιωµαν και υιοι ναηµ πατρος κειλα αγαρµι και εσθεµωη µαχαθι

20

και υιοι σεµιων αµνων και ρανα υιος αναν και θιλων και υιοι ισει ζωαθ και υιοι ζωαθ

21

υιοι σηλωµ υιου ιουδα ηρ πατηρ ληχα και λααδα πατηρ µαρησα και γενεσεις οικιων εφραθ αβακ τω οικω εσοβα

22

και ιωακιµ και ανδρες χωζηβα και ιωας και σαραφ οι κατωκησαν εν µωαβ και απεστρεψεν αυτους αβεδηριν αθουκιιν
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23

ουτοι κεραµεις οι κατοικουντες εν ναταιµ και γαδηρα µετα του βασιλεως εν τη βασιλεια αυτου ενισχυσαν και κατωκησαν εκει

24

υιοι συµεων ναµουηλ και ιαµιν ιαριβ ζαρε σαουλ

25

σαλεµ υιος αυτου µαβασαµ υιος αυτου µασµα υιος αυτου

26

αµουηλ υιος αυτου σαβουδ υιος αυτου ζακχουρ υιος αυτου σεµει υιος αυτου

27

και τω σεµει υιοι εκκαιδεκα και θυγατερες τρεις και τοις αδελφοις αυτων ουκ ησαν υιοι πολλοι και πασαι αι πατριαι αυτων ουκ επλεονασαν ως υιοι ιουδα

28

και κατωκησαν εν βηρσαβεε και σαµα και µωλαδα και εσηρσουαλ

29

και εν βαλαα και βοασοµ και θουλαδ

30

και βαθουηλ και ερµα και σεκλαγ

31

και βαιθµαρχαβωθ και ηµισυ σωσιµ και οικον βαρουµσεωριµ αυται πολεις αυτων εως βασιλεως δαυιδ

32

και επαυλεις αυτων αιταµ και ηνρεµµων και θοκκαν και αισαν πολεις πεντε

33

και πασαι αι επαυλεις αυτων κυκλω των πολεων τουτων εως βααλ αυτη η κατασχεσις αυτων και ο καταλοχισµος αυτων

34

και µοσωβαβ και ιεµολοχ και ιωσια υιος αµασια

35

και ιωηλ και ουτος υιος ισαβια υιος σαραια υιος ασιηλ

36

και ελιωηναι και ιακαβα και ιασουια και ασαια και εδιηλ και ισµαηλ και βαναια

37

και ζουζα υιος σεφει υιου αλλων υιου ιεδια υιου σαµαρι υιου σαµαιου

38

ουτοι οι διελθοντες εν ονοµασιν αρχοντων εν ταις γενεσεσιν αυτων και εν οικοις πατριων αυτων επληθυνθησαν εις πληθος

39

και επορευθησαν εως του ελθειν γεραρα εως των ανατολων της γαι του ζητησαι νοµας τοις κτηνεσιν αυτων

40

και ευρον νοµας πιονας και αγαθας και η γη πλατεια εναντιον αυτων και ειρηνη και ησυχια οτι εκ των υιων χαµ των κατοικουντων εκει εµπροσθεν

41

και ηλθοσαν ουτοι οι γεγραµµενοι επ' ονοµατος εν ηµεραις εζεκιου βασιλεως ιουδα και επαταξαν τους οικους αυτων και τους µιναιους ους ευροσαν εκει και ανεθεµατισαν αυ
τους εως της ηµερας ταυτης και ωκησαν αντ' αυτων οτι νοµαι τοις κτηνεσιν αυτων εκει

42

και εξ αυτων απο των υιων συµεων επορευθησαν εις ορος σηιρ ανδρες πεντακοσιοι και φαλεττια και νωαδια και ραφαια και οζιηλ υιοι ιεσι αρχοντες αυτων

43

και επαταξαν τους καταλοιπους τους καταλειφθεντας του αµαληκ και κατωκησαν εκει εως της ηµερας ταυτης

1

και υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι ουτος ο πρωτοτοκος και εν τω αναβηναι επι την κοιτην του πατρος αυτου εδωκεν ευλογιαν αυτου τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ κ
αι ουκ εγενεαλογηθη εις πρωτοτοκια

2

οτι ιουδας δυνατος ισχυι και εν τοις αδελφοις αυτου και εις ηγουµενον εξ αυτου και η ευλογια του ιωσηφ

3

υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους αρσων και χαρµι

4

υιοι ιωηλ σεµει και βαναια υιος αυτου και υιοι γουγ υιου σεµει

5

υιος αυτου µιχα υιος αυτου ρηχα υιος αυτου βααλ

6

υιος αυτου βεηρα ον µετωκισεν θαγλαθφαλνασαρ βασιλευς ασσουρ ουτος αρχων των ρουβην

7

και αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν τοις καταλοχισµοις αυτων κατα γενεσεις αυτων ο αρχων ιωηλ και ζαχαρια

8

και βαλεκ υιος οζουζ υιος σαµα υιος ιωηλ ουτος κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ και βεελµαων

9

και προς ανατολας κατωκησεν εως ερχοµενων της ερηµου απο του ποταµου ευφρατου οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ

10

και εν ηµεραις σαουλ εποιησαν πολεµον προς τους παροικους και επεσον εν χερσιν αυτων κατοικουντες εν σκηναις εως παντες κατ' ανατολας της γαλααδ

11

υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εως σελχα
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12

ιωηλ ο πρωτοτοκος και σαφαµ ο δευτερος και ιανι ο γραµµατευς εν βασαν

13

και οι αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων µιχαηλ µοσολλαµ και σεβεε και ιωρεε και ιαχαν και ζουε και ωβηδ επτα

14

ουτοι υιοι αβιχαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου γαλααδ υιου µιχαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου ζαβουχαµ

15

υιου αβδιηλ υιου γουνι αρχων οικου πατριων

16

κατωκουν εν γαλααδ εν βασαν και εν ταις κωµαις αυτων και παντα τα περιχωρα σαρων εως εξοδου

17

παντων ο καταλοχισµος εν ηµεραις ιωαθαµ βασιλεως ιουδα και εν ηµεραις ιεροβοαµ βασιλεως ισραηλ

18

υιοι ρουβην και γαδ και ηµισυ φυλης µανασση εξ υιων δυναµεως ανδρες αιροντες ασπιδας και µαχαιραν και τεινοντες τοξον και δεδιδαγµενοι πολεµον τεσσαρακοντα και τεσ
σαρες χιλιαδες και επτακοσιοι και εξηκοντα εκπορευοµενοι εις παραταξιν

19

και εποιουν πολεµον µετα των αγαρηνων και ιτουραιων και ναφισαιων και ναδαβαιων

20

και κατισχυσαν επ' αυτων και εδοθησαν εις χειρας αυτων οι αγαραιοι και παντα τα σκηνωµατα αυτων οτι προς τον θεον εβοησαν εν τω πολεµω και επηκουσεν αυτοις οτι ηλ
πισαν επ' αυτον

21

και ηχµαλωτευσαν την αποσκευην αυτων καµηλους πεντακισχιλιας και προβατων διακοσιας πεντηκοντα χιλιαδας ονους δισχιλιους και ψυχας ανδρων εκατον χιλιαδας

22

οτι τραυµατιαι πολλοι επεσον οτι παρα του θεου ο πολεµος και κατωκησαν αντ' αυτων εως της µετοικεσιας

23

και οι ηµισεις φυλης µανασση κατωκησαν εν τη γη απο βασαν εως βααλερµων και σανιρ και ορος αερµων και εν τω λιβανω αυτοι επλεονασθησαν

24

και ουτοι αρχηγοι οικου πατριων αυτων οφερ και ισει και ελιηλ και εσδριηλ και ιερµια και ωδουια και ιεδιηλ ανδρες ισχυροι δυναµει ανδρες ονοµαστοι αρχοντες των οικων
πατριων αυτων

25

και ηθετησαν εν θεω πατερων αυτων και επορνευσαν οπισω θεων λαων της γης ους εξηρεν ο θεος απο προσωπου αυτων

26

και επηγειρεν ο θεος ισραηλ το πνευµα φαλωχ βασιλεως ασσουρ και το πνευµα θαγλαθφαλνασαρ βασιλεως ασσουρ και µετωκισεν τον ρουβην και τον γαδδι και το ηµισυ φυλ
ης µανασση και ηγαγεν αυτους εις χαλαχ και χαβωρ και επι ποταµον γωζαν εως της ηµερας ταυτης

27

υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι

28

και υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

29

και υιοι αµβραµ ααρων και µωυσης και µαριαµ και υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ

30

ελεαζαρ εγεννησεν τον φινεες φινεες εγεννησεν τον αβισου

31

αβισου εγεννησεν τον βωκαι βωκαι εγεννησεν τον οζι

32

οζι εγεννησε τον ζαραια ζαραια εγεννησεν τον µαριηλ

33

και µαριηλ εγεννησεν τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ

34

και αχιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον αχιµαας

35

και αχιµαας εγεννησεν τον αζαρια και αζαριας εγεννησεν τον ιωαναν

36

και ιωανας εγεννησεν τον αζαριαν ουτος ιερατευσεν εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων εν ιερουσαληµ

37

και εγεννησεν αζαρια τον αµαρια και αµαρια εγεννησεν τον αχιτωβ

38

και αχιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον σαλωµ

39

και σαλωµ εγεννησεν τον χελκιαν και χελκιας εγεννησεν τον αζαρια

40

και αζαριας εγεννησεν τον σαραια και σαραιας εγεννησεν τον ιωσαδακ

41

και ιωσαδακ επορευθη εν τη µετοικια µετα ιουδα και ιερουσαληµ εν χειρι ναβουχοδονοσορ

1

υιοι λευι γεδσων κααθ και µεραρι
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2

και ταυτα τα ονοµατα των υιων γεδσων λοβενι και σεµει

3

υιοι κααθ αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

4

υιοι µεραρι µοολι και οµουσι και αυται αι πατριαι του λευι κατα πατριας αυτων

5

τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεθ υιος αυτου ζεµµα υιος αυτου

6

ιωαχ υιος αυτου αδδι υιος αυτου ζαρα υιος αυτου ιεθρι υιος αυτου

7

υιοι κααθ αµιναδαβ υιος αυτου κορε υιος αυτου ασιρ υιος αυτου

8

ελκανα υιος αυτου και αβιασαφ υιος αυτου ασιρ υιος αυτου

9

θααθ υιος αυτου ουριηλ υιος αυτου οζια υιος αυτου σαουλ υιος αυτου

10

και υιοι ελκανα αµασι και αχιµωθ

11

ελκανα υιος αυτου σουφι υιος αυτου και νααθ υιος αυτου

12

ελιαβ υιος αυτου ιδαερ υιος αυτου ελκανα υιος αυτου

13

υιοι σαµουηλ ο πρωτοτοκος σανι και αβια

14

υιοι µεραρι µοολι λοβενι υιος αυτου σεµει υιος αυτου οζα υιος αυτου

15

σοµεα υιος αυτου αγγια υιος αυτου ασαια υιος αυτου

16

και ουτοι ους κατεστησεν δαυιδ επι χειρας αδοντων εν οικω κυριου εν τη καταπαυσει της κιβωτου

17

και ησαν λειτουργουντες εναντιον της σκηνης οικου µαρτυριου εν οργανοις εως ου ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου εν ιερουσαληµ και εστησαν κατα την κρισιν αυτ
ων επι τας λειτουργιας αυτων

18

και ουτοι οι εστηκοτες και οι υιοι αυτων εκ των υιων του κααθ αιµαν ο ψαλτωδος υιος ιωηλ υιου σαµουηλ

19

υιου ελκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου θιε

20

υιου σουφ υιου ελκανα υιου µεθ υιου αµασιου

21

υιου ελκανα υιου ιωηλ υιου αζαρια υιου σαφανια

22

υιου θααθ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου κορε

23

υιου ισσααρ υιου κααθ υιου λευι υιου ισραηλ

24

και αδελφος αυτου ασαφ ο εστηκως εν δεξια αυτου ασαφ υιος βαραχια υιου σαµαα

25

υιου µιχαηλ υιου µαασια υιου µελχια

26

υιου αθανι υιου ζαραι υιου αδια

27

υιου αιθαν υιου ζαµµα υιου σεµει

28

υιου ηχα υιου γεδσων υιου λευι

29

και υιοι µεραρι αδελφου αυτων εξ αριστερων αιθαν υιος κισαι υιου αβδι υιου µαλωχ

30

υιου ασεβι υιου αµεσσια υιου χελκιου

31

υιου αµασαι υιου βανι υιου σεµµηρ

32

υιου µοολι υιου µουσι υιου µεραρι υιου λευι

33

και αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων οι λευιται δεδοµενοι εις πασαν εργασιαν λειτουργιας σκηνης οικου του θεου
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34

και ααρων και οι υιοι αυτου θυµιωντες επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων και επι το θυσιαστηριον των θυµιαµατων εις πασαν εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκε
σθαι περι ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο µωυσης παις του θεου

35

και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιος αυτου φινεες υιος αυτου αβισου υιος αυτου

36

βωκαι υιος αυτου οζι υιος αυτου ζαραια υιος αυτου

37

µαριηλ υιος αυτου αµαρια υιος αυτου αχιτωβ υιος αυτου

38

σαδωκ υιος αυτου αχιµαας υιος αυτου

39

και αυται αι κατοικιαι αυτων εν ταις κωµαις αυτων εν τοις οριοις αυτων τοις υιοις ααρων τη πατρια του κααθι οτι αυτοις εγενετο ο κληρος

40

και εδωκαν αυτοις την χεβρων εν γη ιουδα και τα περισπορια αυτης κυκλω αυτης

41

και τα πεδια της πολεως και τας κωµας αυτης εδωκαν τω χαλεβ υιω ιεφοννη

42

και τοις υιοις ααρων εδωκαν τας πολεις των φυγαδευτηριων την χεβρων και την λοβνα και τα περισπορια αυτης και την σελνα και τα περισπορια αυτης και την εσθαµω και
τα περισπορια αυτης

43

και την ιεθθαρ και τα περισπορια αυτης και την δαβιρ και τα περισπορια αυτης

44

και την ασαν και τα περισπορια αυτης και την ατταν και τα περισπορια αυτης και την βασαµυς και τα περισπορια αυτης

45

και εκ φυλης βενιαµιν την γαβεε και τα περισπορια αυτης και την γαλεµεθ και τα περισπορια αυτης και την αγχωχ και τα περισπορια αυτης πασαι αι πολεις αυτων τρισκαιδ
εκα πολεις κατα πατριας αυτων

46

και τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις εκ των πατριων εκ της φυλης εκ του ηµισους φυλης µανασση κληρω πολεις δεκα

47

και τοις υιοις γεδσων κατα πατριας αυτων εκ φυλης ισσαχαρ εκ φυλης ασηρ εκ φυλης νεφθαλι εκ φυλης µανασση εν τη βασαν πολεις τρισκαιδεκα

48

και τοις υιοις µεραρι κατα πατριας αυτων εκ φυλης ρουβην εκ φυλης γαδ εκ φυλης ζαβουλων κληρω πολεις δεκα δυο

49

και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις τας πολεις και τα περισπορια αυτων

50

και εδωκαν εν κληρω εκ φυλης υιων ιουδα και εκ φυλης υιων συµεων τας πολεις ταυτας ας εκαλεσεν αυτας επ' ονοµατος

51

και απο των πατριων υιων κααθ και εγενοντο πολεις των οριων αυτων εκ φυλης εφραιµ

52

και εδωκαν αυτω τας πολεις των φυγαδευτηριων την συχεµ και τα περισπορια αυτης εν ορει εφραιµ και την γαζερ και τα περισπορια αυτης

53

και την ιεκµααµ και τα περισπορια αυτης και την βαιθωρων και τα περισπορια αυτης

54

και την εγλαµ και τα περισπορια αυτης και την γεθρεµµων και τα περισπορια αυτης

55

και απο του ηµισους φυλης µανασση την αναρ και τα περισπορια αυτης και την ιεβλααµ και τα περισπορια αυτης κατα πατριαν τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις

56

τοις υιοις γεδσων απο πατριων ηµισους φυλης µανασση την γωλαν εκ της βασαν και τα περισπορια αυτης και την ασηρωθ και τα περισπορια αυτης

57

και εκ φυλης ισσαχαρ την κεδες και τα περισπορια αυτης και την δεβερι και τα περισπορια αυτης

58

και την δαβωρ και τα περισπορια αυτης και την αναµ και τα περισπορια αυτης

59

και εκ φυλης ασηρ την µασαλ και τα περισπορια αυτης και την αβαραν και τα περισπορια αυτης

60

και την ικακ και τα περισπορια αυτης και την ροωβ και τα περισπορια αυτης

61

και απο φυλης νεφθαλι την κεδες εν τη γαλιλαια και τα περισπορια αυτης και την χαµωθ και τα περισπορια αυτης και την καριαθαιµ και τα περισπορια αυτης

62

τοις υιοις µεραρι τοις καταλοιποις εκ φυλης ζαβουλων την ρεµµων και τα περισπορια αυτης και την θαχχια και τα περισπορια αυτης

63

και εκ του περαν του ιορδανου ιεριχω κατα δυσµας του ιορδανου εκ φυλης ρουβην την βοσορ εν τη ερηµω και τα περισπορια αυτης και την ιασα και τα περισπορια αυτης

64

και την καδηµωθ και τα περισπορια αυτης και την µωφααθ και τα περισπορια αυτης
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65

και εκ φυλης γαδ την ραµωθ γαλααδ και τα περισπορια αυτης και την µααναιµ και τα περισπορια αυτης

66

και την εσεβων και τα περισπορια αυτης και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης

1

και τοις υιοις ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ και σεµερων τεσσαρες

2

και υιοι θωλα οζι και ραφαια και ιεριηλ και ιεµου και ιεβασαµ και σαµουηλ αρχοντες οικων πατριων αυτων τω θωλα ισχυροι δυναµει κατα γενεσεις αυτων ο αριθµος αυτων
εν ηµεραις δαυιδ εικοσι και δυο χιλιαδες και εξακοσιοι

3

και υιοι οζι ιεζρια και υιοι ιεζρια µιχαηλ και οβδια και ιωηλ και ιεσια πεντε αρχοντες παντες

4

και επ' αυτων κατα γενεσεις αυτων κατ' οικους πατρικους αυτων ισχυροι παραταξασθαι εις πολεµον τριακοντα και εξ χιλιαδες οτι επληθυναν γυναικας και υιους

5

και αδελφοι αυτων εις πασας πατριας ισσαχαρ ισχυροι δυναµει ογδοηκοντα και επτα χιλιαδες ο αριθµος αυτων των παντων

6

βενιαµιν βαλε και βαχιρ και ιαδιηλ τρεις

7

και υιοι βαλε ασεβων και οζι και οζιηλ και ιεριµωθ και ουρι πεντε αρχοντες οικων πατρικων ισχυροι δυναµει και ο αριθµος αυτων εικοσι και δυο χιλιαδες και τριακοντα τεσ
σαρες

8

και υιοι βαχιρ ζαµαριας και ιωας και ελιεζερ και ελιθεναν και αµαρια και ιεριµωθ και αβιου και αναθωθ και γεµεεθ παντες ουτοι υιοι βαχιρ

9

και ο αριθµος αυτων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες οικων πατριων αυτων ισχυροι δυναµει εικοσι χιλιαδες και διακοσιοι

10

και υιοι ιαδιηλ βαλααν και υιοι βαλααν ιαους και βενιαµιν και αωθ και χανανα και ζαιθαν και ραµεσσαι και αχισααρ

11

παντες ουτοι υιοι ιαδιηλ αρχοντες των πατριων ισχυροι δυναµει επτακαιδεκα χιλιαδες και διακοσιοι εκπορευοµενοι δυναµει του πολεµειν

12

και σαπφιν και απφιν και υιοι ραωµ υιος αυτου αερ

13

υιοι νεφθαλι ιασιηλ και γωνι και ισσιηρ και σαλωµ υιοι βαλαα

14

υιοι µανασση ασεριηλ ον ετεκεν η παλλακη αυτου η συρα ετεκεν τον µαχιρ πατερα γαλααδ

15

και µαχιρ ελαβεν γυναικα τω αµφιν και µαµφιν και ονοµα αδελφης αυτου µοωχα και ονοµα τω δευτερω σαλπααδ και εγεννηθησαν τω σαλπααδ θυγατερες

16

και ετεκεν µοωχα γυνη µαχιρ υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου φαρες και ονοµα αδελφου αυτου σορος υιος αυτου ουλαµ

17

και υιοι ουλαµ βαδαν ουτοι υιοι γαλααδ υιου µαχιρ υιου µανασση

18

και αδελφη αυτου η µαλεχεθ ετεκεν τον ισαδεκ και τον αβιεζερ και τον µαελα

19

και ησαν υιοι σεµιρα ιααιµ και συχεµ και λακει και ανιαµ

20

και υιοι εφραιµ σωθαλα και βαραδ υιος αυτου και θααθ υιος αυτου ελεαδα υιος αυτου νοµεε υιος αυτου

21

ζαβεδ υιος αυτου σωθελε υιος αυτου και εζερ και ελεαδ και απεκτειναν αυτους ανδρες γεθ οι τεχθεντες εν τη γη οτι κατεβησαν λαβειν τα κτηνη αυτων

22

και επενθησεν εφραιµ πατηρ αυτων ηµερας πολλας και ηλθον αδελφοι αυτου του παρακαλεσαι αυτον

23

και εισηλθεν προς την γυναικα αυτου και ελαβεν εν γαστρι και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου βαραγα οτι εν κακοις εγενετο εν οικω µου

24

και εν εκεινοις τοις καταλοιποις και ωκοδοµησεν βαιθωρων την κατω και την ανω και υιοι οζαν σεηρα

25

και ραφη υιοι αυτου ρασεφ και θαλε υιοι αυτου θαεν υιος αυτου

26

τω λααδαν υιω αυτου αµιουδ υιος αυτου ελισαµα υιος αυτου

27

νουµ υιος αυτου ιησουε υιος αυτου

28

και κατασχεσις αυτων και κατοικια αυτων βαιθηλ και αι κωµαι αυτης κατ' ανατολας νααραν προς δυσµαις γαζερ και αι κωµαι αυτης και συχεµ και αι κωµαι αυτης εως γαι
αν και αι κωµαι αυτης

29

και εως οριων υιων µανασση βαιθσααν και αι κωµαι αυτης θααναχ και αι κωµαι αυτης και βαλαδ και αι κωµαι αυτης µαγεδδω και αι κωµαι αυτης δωρ και αι κωµαι αυτης
εν ταυταις κατωκησαν οι υιοι ιωσηφ υιου ισραηλ
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30

υιοι ασηρ ιεµνα και ισουα και ισουι και βεριγα και σορε αδελφη αυτων

31

και υιοι βεριγα χαβερ και µελχιηλ ουτος πατηρ βερζαιθ

32

και χαβερ εγεννησεν τον ιαφαλητ και τον σαµηρ και τον χωθαµ και την σωλα αδελφην αυτων

33

και υιοι ιαφαλητ φεσηχι βαµαηλ και ασιθ ουτοι υιοι ιαφαλητ

34

και υιοι σεµµηρ αχιουραογα και οβα και αραµ

35

και βανηελαµ αδελφοι αυτου σωφα και ιµανα και σελλης και αµαλ

36

υιοι σωφα χουχι αρναφαρ και σουαλ και βαρι και ιµαρη

37

σοβαλ και ωδ και σεµµα και σαλισα και ιεθραν και βεηρα

38

και υιοι ιεθερ ιφινα και φασφα και αρα

39

και υιοι ωλα ορεχ ανιηλ και ρασια

40

παντες ουτοι υιοι ασηρ παντες αρχοντες πατριων εκλεκτοι ισχυροι δυναµει αρχοντες ηγουµενοι αριθµος αυτων εις παραταξιν του πολεµειν αριθµος αυτων ανδρες εικοσι εξ χι
λιαδες

1

και βενιαµιν εγεννησεν τον βαλε πρωτοτοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον τριτον

2

νωα τον τεταρτον και ραφη τον πεµπτον

3

και ησαν υιοι τω βαλε αδερ και γηρα και αβιουδ

4

και αβισουε και νοοµα και αχια

5

και γηρα και σωφαρφακ και ωιµ

6

ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρχοντες πατριων τοις κατοικουσιν γαβεε και µετωκισαν αυτους εις µαναχαθι

7

και νοοµα και αχια και γηρα ουτος ιγλααµ και εγεννησεν τον ναανα και τον αχιχωδ

8

και σααρηµ εγεννησεν εν τω πεδιω µωαβ µετα το αποστειλαι αυτον ωσιµ και την βααδα γυναικα αυτου

9

και εγεννησεν εκ της αδα γυναικος αυτου τον ιωβαβ και τον σεβια και τον µισα και τον µελχαµ

10

και τον ιαως και τον σαβια και τον µαρµα ουτοι αρχοντες πατριων

11

και εκ της ωσιµ εγεννησεν τον αβιτωβ και τον αλφααλ

12

και υιοι αλφααλ ωβηδ µεσσααµ σεµµηρ ουτος ωκοδοµησεν την ωνω και την λοδ και τας κωµας αυτης

13

και βεριγα και σαµα ουτοι αρχοντες των πατριων τοις κατοικουσιν αιλαµ και ουτοι εξεδιωξαν τους κατοικουντας γεθ

14

και αδελφος αυτου σωσηκ και ιαριµωθ

15

και ζαβαδια και ωρηρ και ωδηδ

16

και µιχαηλ και ιεσφα και ιωχα υιοι βαριγα

17

και ζαβαδια και µοσολλαµ και αζακι και αβαρ

18

και ισαµαρι και ιεζλια και ιωβαβ υιοι ελφααλ

19

και ιακιµ και ζεχρι και ζαβδι

20

και ελιωηναι και σαλθι και ελιηλι

21

και αδαια και βαραια και σαµαραθ υιοι σαµαι

22

και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ
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23

και αβαδων και ζεχρι και αναν

24

και ανανια και αµβρι και αιλαµ και αναθωθια

25

και αθιν και ιεφερια και φελιηλ υιοι σωσηκ

26

και σαµσαρια και σααρια και ογοθολια

27

και ιαρασια και ηλια και ζεχρι υιοι ιρααµ

28

ουτοι αρχοντες πατριων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ

29

και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων και ονοµα γυναικι αυτου µααχα

30

και υιος αυτης ο πρωτοτοκος αβαδων και σουρ και κις και βααλ και νηρ και ναδαβ

31

και γεδουρ και αδελφος αυτου και ζαχουρ και µακαλωθ

32

και µακαλωθ εγεννησεν τον σεµαα και γαρ ουτοι κατεναντι των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων

33

και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον µελχισουε και τον αµιναδαβ και τον ασαβαλ

34

και υιοι ιωναθαν µεριβααλ και µεριβααλ εγεννησεν τον µιχια

35

και υιοι µιχια φιθων και µελχηλ και θερεε και αχαζ

36

και αχαζ εγεννησεν τον ιωιαδα και ιωιαδα εγεννησεν τον γαλεµαθ και τον ασµωθ και τον ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µαισα

37

και µαισα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιος αυτου ελασα υιος αυτου εσηλ υιος αυτου

38

και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων εζρικαµ πρωτοτοκος αυτου και ισµαηλ και σαραια και αβδια και αναν παντες ουτοι υιοι εσηλ

39

και υιοι ασηλ αδελφου αυτου αιλαµ πρωτοτοκος αυτου και ιαις ο δευτερος ελιφαλετ ο τριτος

40

και ησαν υιοι αιλαµ ισχυροι ανδρες δυναµει τεινοντες τοξον και πληθυνοντες υιους και υιους των υιων εκατον πεντηκοντα παντες ουτοι εξ υιων βενιαµιν

1

και πας ισραηλ ο συλλοχισµος αυτων και ουτοι καταγεγραµµενοι εν βιβλιω των βασιλεων ισραηλ και ιουδα µετα των αποικισθεντων εις βαβυλωνα εν ταις ανοµιαις αυτων

2

και οι κατοικουντες προτερον εν ταις κατασχεσεσιν αυτων εν ταις πολεσιν ισραηλ οι ιερεις οι λευιται και οι δεδοµενοι

3

και εν ιερουσαληµ κατωκησαν απο των υιων ιουδα και απο των υιων βενιαµιν και απο των υιων εφραιµ και µανασση

4

γωθι υιος αµµιουδ υιου αµρι υιου υιων φαρες υιου ιουδα

5

και εκ των σηλωνι ασαια πρωτοτοκος αυτου και υιοι αυτου

6

εκ των υιων ζαρα ιιηλ και αδελφοι αυτων εξακοσιοι και ενενηκοντα

7

και εκ των υιων βενιαµιν σαλω υιος µοσολλαµ υιου ωδουια υιου σαναα

8

και ιβαναα υιος ιρααµ και ουτοι υιοι οζι υιου µαχιρ και µασσαληµ υιος σαφατια υιου ραγουηλ υιου βαναια

9

και αδελφοι αυτων κατα γενεσεις αυτων εννακοσιοι πεντηκοντα εξ παντες οι ανδρες αρχοντες πατριων κατ' οικους πατριων αυτων

10

και απο των ιερεων ιωδαε και ιωαριµ και ιαχιν

11

και αζαρια υιος χελκια υιου µοσολλαµ υιου σαδωκ υιου µαραιωθ υιου αχιτωβ ηγουµενος οικου του θεου

12

και αδαια υιος ιρααµ υιου πασχωρ υιου µαλχια και µαασαια υιος αδιηλ υιου ιεδιου υιου µοσολλαµ υιου µασελµωθ υιου εµµηρ

13

και αδελφοι αυτων αρχοντες οικων πατριων χιλιοι επτακοσιοι εξηκοντα ισχυροι δυναµει εις εργασιαν λειτουργιας οικου του θεου

14

και εκ των λευιτων σαµαια υιος ασωβ υιου εσρικαµ υιου ασαβια εκ των υιων µεραρι

15

και βακβακαρ και αρης και γαλαλ και µανθανιας υιος µιχα υιου ζεχρι υιου ασαφ
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16

και αβδια υιος σαµια υιου γαλαλ υιου ιδιθων και βαραχια υιος οσσα υιου ηλκανα ο κατοικων εν ταις κωµαις νετωφατι

17

οι πυλωροι σαλωµ και ακουβ και ταλµαν και αιµαν και αδελφοι αυτων σαλωµ ο αρχων

18

και εως ταυτης εν τη πυλη του βασιλεως κατ' ανατολας αυται αι πυλαι των παρεµβολων υιων λευι

19

και σαλωµ υιος κωρη υιου αβιασαφ υιου κορε και οι αδελφοι αυτου εις οικον πατρος αυτου οι κοριται επι των εργων της λειτουργιας φυλασσοντες τας φυλακας της σκηνης
και πατερες αυτων επι της παρεµβολης κυριου φυλασσοντες την εισοδον

20

και φινεες υιος ελεαζαρ ηγουµενος ην επ' αυτων εµπροσθεν και ουτοι µετ' αυτου

21

ζαχαριας υιος µασαλαµι πυλωρος της θυρας της σκηνης του µαρτυριου

22

παντες οι εκλεκτοι ταις πυλαις εν ταις πυλαις διακοσιοι και δεκα δυο ουτοι εν ταις αυλαις αυτων ο καταλοχισµος αυτων τουτους εστησεν δαυιδ και σαµουηλ ο βλεπων τη πι
στει αυτων

23

και ουτοι και οι υιοι αυτων επι των πυλων εν οικω κυριου εν οικω της σκηνης του φυλασσειν

24

κατα τους τεσσαρας ανεµους ησαν αι πυλαι κατ' ανατολας θαλασσαν βορραν νοτον

25

και αδελφοι αυτων εν ταις αυλαις αυτων του εισπορευεσθαι κατα επτα ηµερας απο καιρου εις καιρον µετα τουτων

26

οτι εν πιστει εισιν τεσσαρες δυνατοι των πυλων οι λευιται ησαν επι των παστοφοριων και επι των θησαυρων οικου του θεου

27

και περικυκλω οικου του θεου παρεµβαλουσιν οτι επ' αυτους φυλακη και ουτοι επι των κλειδων το πρωι πρωι ανοιγειν τας θυρας του ιερου

28

και εξ αυτων επι τα σκευη της λειτουργιας οτι εν αριθµω εισοισουσιν αυτα και εν αριθµω εξοισουσιν αυτα

29

και εξ αυτων καθεσταµενοι επι τα σκευη και επι παντα τα σκευη τα αγια και επι της σεµιδαλεως του οινου του ελαιου του λιβανωτου και των αρωµατων

30

και απο των υιων των ιερεων ησαν µυρεψοι του µυρου και εις τα αρωµατα

31

και µατταθιας εκ των λευιτων ουτος ο πρωτοτοκος τω σαλωµ τω κοριτη εν τη πιστει επι τα εργα της θυσιας του τηγανου του µεγαλου ιερεως

32

και βαναιας ο κααθιτης εκ των αδελφων αυτων επι των αρτων της προθεσεως του ετοιµασαι σαββατον κατα σαββατον

33

και ουτοι ψαλτωδοι αρχοντες των πατριων των λευιτων διατεταγµεναι εφηµεριαι οτι ηµερα και νυξ επ' αυτοις εν τοις εργοις

34

ουτοι αρχοντες των πατριων των λευιτων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαληµ

35

και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων ιιηλ και ονοµα γυναικος αυτου µοωχα

36

και υιος αυτου ο πρωτοτοκος αβαδων και σιρ και κις και βααλ και νηρ και ναδαβ

37

και γεδουρ και αδελφος και ζαχαρια και µακελλωθ

38

και µακελλωθ εγεννησεν τον σαµαα και ουτοι εν µεσω των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαληµ µετα των αδελφων αυτων

39

και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον µελχισουε και τον αµιναδαβ και τον ισβααλ

40

και υιος ιωναθαν µαριβααλ και µαριβααλ εγεννησεν τον µιχα

41

και υιοι µιχα φαιθων και µαλαχ και θαραχ

42

και αχαζ εγεννησεν τον ιαδα και ιαδα εγεννησεν τον γαλεµεθ και τον γαζµωθ και τον ζαµβρι και ζαµβρι εγεννησεν τον µασα

43

και µασα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιος αυτου ελεασα υιος αυτου εσηλ υιος αυτου

44

και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων εσδρικαµ πρωτοτοκος αυτου ισµαηλ και σαρια και αβδια και αναν ουτοι υιοι εσηλ

1

και αλλοφυλοι επολεµησαν προς ισραηλ και εφυγον απο προσωπου αλλοφυλων και επεσον τραυµατιαι εν ορει γελβουε

2

και κατεδιωξαν αλλοφυλοι οπισω σαουλ και οπισω υιων αυτου και επαταξαν αλλοφυλοι τον ιωναθαν και τον αµιναδαβ και τον µελχισουε υιους σαουλ

3

και εβαρυνθη ο πολεµος επι σαουλ και ευρον αυτον οι τοξοται εν τοις τοξοις και πονοις και επονεσεν απο των τοξων
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4

και ειπεν σαουλ τω αιροντι τα σκευη αυτου σπασαι την ροµφαιαν σου και εκκεντησον µε εν αυτη µη ελθωσιν οι απεριτµητοι ουτοι και εµπαιξωσιν µοι και ουκ εβουλετο ο αι
ρων τα σκευη αυτου οτι εφοβειτο σφοδρα και ελαβεν σαουλ την ροµφαιαν και επεπεσεν επ' αυτην

5

και ειδεν ο αιρων τα σκευη αυτου οτι απεθανεν σαουλ και επεσεν και γε αυτος επι την ροµφαιαν αυτου και απεθανεν

6

και απεθανεν σαουλ και τρεις υιοι αυτου εν τη ηµερα εκεινη και πας ο οικος αυτου επι το αυτο απεθανεν

7

και ειδεν πας ανηρ ισραηλ ο εν τω αυλωνι οτι εφυγεν ισραηλ και οτι απεθανεν σαουλ και οι υιοι αυτου και κατελιπον τας πολεις αυτων και εφυγον και ηλθον αλλοφυλοι και
κατωκησαν εν αυταις

8

και εγενετο τη εχοµενη και ηλθον αλλοφυλοι του σκυλευειν τους τραυµατιας και ευρον τον σαουλ και τους υιους αυτου πεπτωκοτας εν τω ορει γελβουε

9

και εξεδυσαν αυτον και ελαβον την κεφαλην αυτου και τα σκευη αυτου και απεστειλαν εις γην αλλοφυλων κυκλω του ευαγγελισασθαι τοις ειδωλοις αυτων και τω λαω

10

και εθηκαν τα σκευη αυτου εν οικω θεου αυτων και την κεφαλην αυτου εθηκαν εν οικω δαγων

11

και ηκουσαν παντες οι κατοικουντες γαλααδ απαντα α εποιησαν αλλοφυλοι τω σαουλ και τω ισραηλ

12

και ηγερθησαν εκ γαλααδ πας ανηρ δυνατος και ελαβον το σωµα σαουλ και το σωµα των υιων αυτου και ηνεγκαν αυτα εις ιαβις και εθαψαν τα οστα αυτων υπο την δρυν εν ι
αβις και ενηστευσαν επτα ηµερας

13

και απεθανεν σαουλ εν ταις ανοµιαις αυτου αις ηνοµησεν τω κυριω κατα τον λογον κυριου διοτι ουκ εφυλαξεν οτι επηρωτησεν σαουλ εν τω εγγαστριµυθω του ζητησαι και α
πεκρινατο αυτω σαµουηλ ο προφητης

14

και ουκ εζητησεν κυριον και απεκτεινεν αυτον και επεστρεψεν την βασιλειαν τω δαυιδ υιω ιεσσαι

1

και ηλθεν πας ισραηλ προς δαυιδ εν χεβρων λεγοντες ιδου οστα σου και σαρκες σου ηµεις

2

και εχθες και τριτην οντος σαουλ βασιλεως συ ησθα ο εξαγων και εισαγων τον ισραηλ και ειπεν κυριος ο θεος σου σοι συ ποιµανεις τον λαον µου τον ισραηλ και συ εση εις η
γουµενον επι ισραηλ

3

και ηλθον παντες πρεσβυτεροι ισραηλ προς τον βασιλεα εις χεβρων και διεθετο αυτοις ο βασιλευς δαυιδ διαθηκην εν χεβρων εναντιον κυριου και εχρισαν τον δαυιδ εις βασιλ
εα επι ισραηλ κατα τον λογον κυριου δια χειρος σαµουηλ

4

και επορευθη ο βασιλευς και ανδρες ισραηλ εις ιερουσαληµ αυτη ιεβους και εκει οι ιεβουσαιοι οι κατοικουντες την γην

5

ειπαν δε οι κατοικουντες ιεβους τω δαυιδ ουκ εισελευση ωδε και προκατελαβετο την περιοχην σιων αυτη η πολις δαυιδ

6

και ειπεν δαυιδ πας τυπτων ιεβουσαιον εν πρωτοις και εσται εις αρχοντα και εις στρατηγον και ανεβη επ' αυτην εν πρωτοις ιωαβ υιος σαρουια και εγενετο εις αρχοντα

7

και εκαθισεν δαυιδ εν τη περιοχη δια τουτο εκαλεσεν αυτην πολιν δαυιδ

8

και ωκοδοµησεν την πολιν κυκλω και επολεµησεν και ελαβεν την πολιν

9

και επορευετο δαυιδ πορευοµενος και µεγαλυνοµενος και κυριος παντοκρατωρ µετ' αυτου

10

και ουτοι οι αρχοντες των δυνατων οι ησαν τω δαυιδ οι κατισχυοντες µετ' αυτου εν τη βασιλεια αυτου µετα παντος ισραηλ του βασιλευσαι αυτον κατα τον λογον κυριου επι ι
σραηλ

11

και ουτος ο αριθµος των δυνατων του δαυιδ ιεσεβααλ υιος αχαµανι πρωτος των τριακοντα ουτος εσπασατο την ροµφαιαν αυτου απαξ επι τριακοσιους τραυµατιας εν καιρω ε
νι

12

και µετ' αυτον ελεαζαρ υιος δωδαι ο αχωχι ουτος ην εν τοις τρισιν δυνατοις

13

ουτος ην µετα δαυιδ εν φασοδοµιν και οι αλλοφυλοι συνηχθησαν εκει εις πολεµον και ην µερις του αγρου πληρης κριθων και ο λαος εφυγεν απο προσωπου αλλοφυλων

14

και εστη εν µεσω της µεριδος και εσωσεν αυτην και επαταξεν τους αλλοφυλους και εποιησεν κυριος σωτηριαν µεγαλην

15

και κατεβησαν τρεις εκ των τριακοντα αρχοντων εις την πετραν προς δαυιδ εις το σπηλαιον οδολλαµ και παρεµβολη των αλλοφυλων παρεµβεβληκει εν τη κοιλαδι των γιγαν
των

16

και δαυιδ τοτε εν τη περιοχη και το συστεµα των αλλοφυλων τοτε εν βαιθλεεµ
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17

και επεθυµησεν δαυιδ και ειπεν τις ποτιει µε υδωρ εκ του λακκου βαιθλεεµ του εν τη πυλη

18

και διερρηξαν οι τρεις την παρεµβολην των αλλοφυλων και υδρευσαντο υδωρ εκ του λακκου του εν βαιθλεεµ ος ην εν τη πυλη και ελαβον και ηλθον προς δαυιδ και ουκ ηθε
λησεν δαυιδ του πιειν αυτο και εσπεισεν αυτο τω κυριω

19

και ειπεν ιλεως µοι ο θεος του ποιησαι το ρηµα τουτο ει αιµα ανδρων τουτων πιοµαι εν ψυχαις αυτων οτι εν ψυχαις αυτων ηνεγκαν αυτο και ουκ εβουλετο πιειν αυτο ταυτα ε
ποιησαν οι τρεις δυνατοι

20

και αβεσσα αδελφος ιωαβ ουτος ην αρχων των τριων ουτος εσπασατο την ροµφαιαν αυτου επι τριακοσιους τραυµατιας εν καιρω ενι και ουτος ην ονοµαστος εν τοις τρισιν

21

απο των τριων υπερ τους δυο ενδοξος και ην αυτοις εις αρχοντα και εως των τριων ουκ ηρχετο

22

και βαναιας υιος ιωδαε υιος ανδρος δυνατου πολλα εργα αυτου υπερ καβασαηλ ουτος επαταξεν τους δυο αριηλ µωαβ και ουτος κατεβη και επαταξεν τον λεοντα εν τω λακκω
εν ηµερα χιονος

23

και ουτος επαταξεν τον ανδρα τον αιγυπτιον ανδρα ορατον πενταπηχυν και εν χειρι του αιγυπτιου δορυ ως αντιον υφαινοντων και κατεβη επ' αυτον βαναιας εν ραβδω και αφ
ειλατο εκ της χειρος του αιγυπτιου το δορυ και απεκτεινεν αυτον εν τω δορατι αυτου

24

ταυτα εποιησεν βαναιας υιος ιωδαε και τουτω ονοµα εν τοις τρισιν τοις δυνατοις

25

υπερ τους τριακοντα ενδοξος ουτος και προς τους τρεις ουκ ηρχετο και κατεστησεν αυτον δαυιδ επι την πατριαν αυτου

26

και δυνατοι των δυναµεων ασαηλ αδελφος ιωαβ ελεαναν υιος δωδω εκ βαιθλαεµ

27

σαµµωθ ο αδι χελλης ο φελωνι

28

ωραι υιος εκκης ο θεκωι αβιεζερ ο αναθωθι

29

σοβοχαι ο ασωθι ηλι ο αχωι

30

µοοραι ο νετωφαθι χολοδ υιος νοοζα ο νετωφαθι

31

αιθι υιος ριβαι εκ βουνου βενιαµιν βαναιας ο φαραθωνι

32

ουρι εκ ναχαλιγαας αβιηλ ο γαραβεθθι

33

αζµωθ ο βεερµι ελιαβα ο σαλαβωνι

34

βενναιας οσοµ ο γεννουνι ιωναθαν υιος σωλα ο αραρι

35

αχιµ υιος σαχαρ ο αραρι ελφαλ υιος ουρ

36

οφαρ ο µοχοραθι αχια ο φελωνι

37

ησεραι ο χαρµαλι νααραι υιος αζωβαι

38

ιωηλ αδελφος ναθαν µεβααρ υιος αγαρι

39

σεληκ ο αµµωνι ναχωρ ο βερθι αιρων σκευη ιωαβ υιου σαρουια

40

ιρα ο ιεθηρι γαρηβ ο ιεθηρι

41

ουριας ο χεττι ζαβετ υιος αχλια

42

αδινα υιος σαιζα του ρουβην αρχων και επ' αυτω τριακοντα

43

αναν υιος µοωχα και ιωσαφατ ο βαιθανι

44

οζια ο ασταρωθι σαµµα και ιιηλ υιοι χωθαν του αραρι

45

ιεδιηλ υιος σαµερι και ιωαζαε ο αδελφος αυτου ο ιεασι

46

ελιηλ ο µιι και ιαριβι και ιωσια υιος αυτου ελνααµ και ιεθεµα ο µωαβιτης

47

αλιηλ και ωβηδ και ιεσιηλ ο µισαβια
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1

και ουτοι οι ελθοντες προς δαυιδ εις σωκλαγ ετι συνεχοµενου απο προσωπου σαουλ υιου κις και ουτοι εν τοις δυνατοις βοηθουντες εν πολεµω

2

και τοξω εκ δεξιων και εξ αριστερων και σφενδονηται εν λιθοις και τοξοις εκ των αδελφων σαουλ εκ βενιαµιν

3

ο αρχων αχιεζερ και ιωας υιος ασµα του γεβωθιτου και ιωηλ και ιωφαλητ υιοι ασµωθ και βερχια και ιηουλ ο αναθωθι

4

και σαµαιας ο γαβαωνιτης δυνατος εν τοις τριακοντα και επι των τριακοντα

5

ιερµιας και ιεζιηλ και ιωαναν και ιωζαβαδ ο γαδαραθι

6

ελιαζαι και ιαριµουθ και βααλια και σαµαρια και σαφατια ο χαραιφι

7

ηλκανα και ιησουνι και οζριηλ και ιωαζαρ και ιεσβοαµ οι κοριται

8

και ελια και ζαβαδια υιοι ιρααµ υιοι του γεδωρ

9

και απο του γαδδι εχωρισθησαν προς δαυιδ απο της ερηµου ισχυροι δυνατοι ανδρες παραταξεως πολεµου αιροντες θυρεους και δορατα και προσωπον λεοντος προσωπα αυτ
ων και κουφοι ως δορκαδες επι των ορεων τω ταχει

10

αζερ ο αρχων αβδια ο δευτερος ελιαβ ο τριτος

11

µασεµαννη ο τεταρτος ιερµια ο πεµπτος

12

εθθι ο εκτος ελιαβ ο εβδοµος

13

ιωαναν ο ογδοος ελιαζερ ο ενατος

14

ιερµια ο δεκατος µαχαβανναι ο ενδεκατος

15

ουτοι εκ των υιων γαδ αρχοντες της στρατιας εις τοις εκατον µικρος και µεγας τοις χιλιοις

16

ουτοι οι διαβαντες τον ιορδανην εν τω µηνι τω πρωτω και ουτος πεπληρωκως επι πασαν κρηπιδα αυτου και εξεδιωξαν παντας τους κατοικουντας αυλωνας απο ανατολων εω
ς δυσµων

17

και ηλθον απο των υιων βενιαµιν και ιουδα εις βοηθειαν του δαυιδ

18

και δαυιδ εξηλθεν εις απαντησιν αυτων και ειπεν αυτοις ει εις ειρηνην ηκατε προς µε ειη µοι καρδια καθ' εαυτην εφ' υµας και ει του παραδουναι µε τοις εχθροις µου ουκ εν
αληθεια χειρος ιδοι ο θεος των πατερων ηµων και ελεγξαιτο

19

και πνευµα ενεδυσε τον αµασαι αρχοντα των τριακοντα και ειπεν πορευου και ο λαος σου δαυιδ υιος ιεσσαι ειρηνη ειρηνη σοι και ειρηνη τοις βοηθοις σου οτι εβοηθησεν σοι
ο θεος σου και προσεδεξατο αυτους δαυιδ και κατεστησεν αυτους αρχοντας των δυναµεων

20

και απο µανασση προσεχωρησαν προς δαυιδ εν τω ελθειν τους αλλοφυλους επι σαουλ εις πολεµον και ουκ εβοηθησεν αυτοις οτι εν βουλη εγενετο παρα των στρατηγων των α
λλοφυλων λεγοντων εν ταις κεφαλαις των ανδρων εκεινων επιστρεψει προς τον κυριον αυτου σαουλ

21

εν τω πορευθηναι αυτον εις σωκλαγ προσεχωρησαν αυτω απο µανασση εδνα και ιωζαβαθ και ιωδιηλ και µιχαηλ και ιωσαβεθ και ελιµουθ και σελαθι αρχηγοι χιλιαδων εισιν
του µανασση

22

και αυτοι συνεµαχησαν τω δαυιδ επι τον γεδδουρ οτι δυνατοι ισχυος παντες και ησαν ηγουµενοι εν τη στρατια εν τη δυναµει

23

οτι ηµεραν εξ ηµερας ηρχοντο προς δαυιδ εις δυναµιν µεγαλην ως δυναµις θεου

24

και ταυτα τα ονοµατα των αρχοντων της στρατιας οι ελθοντες προς δαυιδ εις χεβρων του αποστρεψαι την βασιλειαν σαουλ προς αυτον κατα τον λογον κυριου

25

υιοι ιουδα θυρεοφοροι και δορατοφοροι εξ χιλιαδες και οκτακοσιοι δυνατοι παραταξεως

26

των υιων συµεων δυνατοι ισχυος εις παραταξιν επτα χιλιαδες και εκατον

27

των υιων λευι τετρακισχιλιοι εξακοσιοι

28

και ιωαδαε ο ηγουµενος τω ααρων και µετ' αυτου τρεις χιλιαδες και επτακοσιοι

29

και σαδωκ νεος δυνατος ισχυι και της πατρικης οικιας αυτου αρχοντες εικοσι δυο
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30

και εκ των υιων βενιαµιν των αδελφων σαουλ τρεις χιλιαδες και ετι το πλειστον αυτων απεσκοπει την φυλακην οικου σαουλ

31

και απο υιων εφραιµ εικοσι χιλιαδες και οκτακοσιοι δυνατοι ισχυι ανδρες ονοµαστοι κατ' οικους πατριων αυτων

32

και απο του ηµισους φυλης µανασση δεκα οκτω χιλιαδες οι ωνοµασθησαν εν ονοµατι του βασιλευσαι τον δαυιδ

33

και απο των υιων ισσαχαρ γινωσκοντες συνεσιν εις τους καιρους γινωσκοντες τι ποιησαι ισραηλ εις τας αρχας αυτων διακοσιοι και παντες αδελφοι αυτων µετ' αυτων

34

και απο ζαβουλων εκπορευοµενοι εις παραταξιν πολεµου εν πασιν σκευεσιν πολεµικοις πεντηκοντα χιλιαδες βοηθησαι τω δαυιδ ουχ ετεροκλινως

35

και απο νεφθαλι αρχοντες χιλιοι και µετ' αυτων εν θυρεοις και δορασιν τριακοντα επτα χιλιαδες

36

και απο των δανιτων παρατασσοµενοι εις πολεµον εικοσι οκτω χιλιαδες και οκτακοσιοι

37

και απο του ασηρ εκπορευοµενοι βοηθησαι εις πολεµον τεσσαρακοντα χιλιαδες

38

και εκ περαν του ιορδανου απο ρουβην και γαδδι και απο του ηµισους φυλης µανασση εν πασιν σκευεσιν πολεµικοις εκατον εικοσι χιλιαδες

39

παντες ουτοι ανδρες πολεµισται παρατασσοµενοι παραταξιν εν ψυχη ειρηνικη και ηλθον εις χεβρων του βασιλευσαι τον δαυιδ επι παντα ισραηλ και ο καταλοιπος ισραηλ ψυχ
η µια του βασιλευσαι τον δαυιδ

40

και ησαν εκει ηµερας τρεις εσθιοντες και πινοντες οτι ητοιµασαν αυτοις οι αδελφοι αυτων

41

και οι οµορουντες αυτοις εως ισσαχαρ και ζαβουλων και νεφθαλι εφερον αυτοις επι των καµηλων και των ονων και των ηµιονων και επι των µοσχων βρωµατα αλευρα παλα
θας σταφιδας οινον και ελαιον µοσχους και προβατα εις πληθος οτι ευφροσυνη εν ισραηλ

1

και εβουλευσατο δαυιδ µετα των χιλιαρχων και των εκατονταρχων παντι ηγουµενω

2

και ειπεν δαυιδ τη παση εκκλησια ισραηλ ει εφ' υµιν αγαθον και παρα κυριου θεου ηµων ευοδωθη αποστειλωµεν προς τους αδελφους ηµων τους υπολελειµµενους εν παση γ
η ισραηλ και µετ' αυτων οι ιερεις οι λευιται εν πολεσιν κατασχεσεως αυτων και συναχθησονται προς ηµας

3

και µετενεγκωµεν την κιβωτον του θεου ηµων προς ηµας οτι ουκ εζητησαν αυτην αφ' ηµερων σαουλ

4

και ειπεν πασα η εκκλησια του ποιησαι ουτως οτι ευθης ο λογος εν οφθαλµοις παντος του λαου

5

και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισραηλ απο οριων αιγυπτου και εως εισοδου ηµαθ του εισενεγκαι την κιβωτον του θεου εκ πολεως ιαριµ

6

και ανηγαγεν αυτην δαυιδ και πας ισραηλ ανεβη εις πολιν δαυιδ η ην του ιουδα του αναγαγειν εκειθεν την κιβωτον του θεου κυριου καθηµενου επι χερουβιν ου επεκληθη ονο
µα αυτου

7

και επεθηκαν την κιβωτον του θεου επι αµαξαν καινην εξ οικου αµιναδαβ και οζα και οι αδελφοι αυτου ηγον την αµαξαν

8

και δαυιδ και πας ισραηλ παιζοντες εναντιον του θεου εν παση δυναµει και εν ψαλτωδοις και εν κινυραις και εν ναβλαις εν τυµπανοις και εν κυµβαλοις και εν σαλπιγξιν

9

και ηλθοσαν εως της αλωνος και εξετεινεν οζα την χειρα αυτου του κατασχειν την κιβωτον οτι εξεκλινεν αυτην ο µοσχος

10

και εθυµωθη οργη κυριος επι οζα και επαταξεν αυτον εκει δια το εκτειναι την χειρα αυτου επι την κιβωτον και απεθανεν εκει απεναντι του θεου

11

και ηθυµησεν δαυιδ οτι διεκοψεν κυριος διακοπην εν οζα και εκαλεσεν τον τοπον εκεινον διακοπη οζα εως της ηµερας ταυτης

12

και εφοβηθη δαυιδ τον θεον εν τη ηµερα εκεινη λεγων πως εισοισω προς εµαυτον την κιβωτον του θεου

13

και ουκ απεστρεψεν δαυιδ την κιβωτον προς εαυτον εις πολιν δαυιδ και εξεκλινεν αυτην εις οικον αβεδδαρα του γεθθαιου

14

και εκαθισεν η κιβωτος του θεου εν οικω αβεδδαρα τρεις µηνας και ευλογησεν ο θεος αβεδδαραµ και παντα τα αυτου

1

και απεστειλεν χιραµ βασιλευς τυρου αγγελους προς δαυιδ και ξυλα κεδρινα και οικοδοµους τοιχων και τεκτονας ξυλων του οικοδοµησαι αυτω οικον

2

και εγνω δαυιδ οτι ητοιµησεν αυτον κυριος επι ισραηλ οτι ηυξηθη εις υψος η βασιλεια αυτου δια τον λαον αυτου ισραηλ

3

και ελαβεν δαυιδ ετι γυναικας εν ιερουσαληµ και ετεχθησαν δαυιδ ετι υιοι και θυγατερες

4

και ταυτα τα ονοµατα αυτων των τεχθεντων οι ησαν αυτω εν ιερουσαληµ σαµαα ισοβααµ ναθαν σαλωµων

5

και ιβααρ και ελισαε και ελιφαλετ
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6

και ναγε και ναφαγ και ιανουου

7

και ελισαµαε και βαλεγδαε και ελιφαλετ

8

και ηκουσαν αλλοφυλοι οτι εχρισθη δαυιδ βασιλευς επι παντα ισραηλ και ανεβησαν παντες οι αλλοφυλοι ζητησαι τον δαυιδ και ηκουσεν δαυιδ και εξηλθεν εις απαντησιν αυτ
οις

9

και αλλοφυλοι ηλθον και συνεπεσον εν τη κοιλαδι των γιγαντων

10

και ηρωτησεν δαυιδ δια του θεου λεγων ει αναβω επι τους αλλοφυλους και δωσεις αυτους εις τας χειρας µου και ειπεν αυτω κυριος αναβηθι και δωσω αυτους εις τας χειρας
σου

11

και ανεβη εις βααλφαρασιν και επαταξεν αυτους εκει δαυιδ και ειπεν δαυιδ διεκοψεν ο θεος τους εχθρους µου εν χειρι µου ως διακοπην υδατος δια τουτο εκαλεσεν το ονοµα
του τοπου εκεινου διακοπη φαρασιν

12

και εγκατελιπον εκει τους θεους αυτων και ειπεν δαυιδ κατακαυσαι αυτους εν πυρι

13

και προσεθεντο ετι αλλοφυλοι και συνεπεσαν ετι εν τη κοιλαδι των γιγαντων

14

και ηρωτησεν δαυιδ ετι εν θεω και ειπεν αυτω ο θεος ου πορευση οπισω αυτων αποστρεφου απ' αυτων και παρεση αυτοις πλησιον των απιων

15

και εσται εν τω ακουσαι σε την φωνην του συσσεισµου των ακρων των απιων τοτε εξελευση εις τον πολεµον οτι εξηλθεν ο θεος εµπροσθεν σου του παταξαι την παρεµβολην
των αλλοφυλων

16

και εποιησεν καθως ενετειλατο αυτω ο θεος και επαταξεν την παρεµβολην των αλλοφυλων απο γαβαων εως γαζαρα

17

και εγενετο ονοµα δαυιδ εν παση τη γη και κυριος εδωκεν τον φοβον αυτου επι παντα τα εθνη

1

και εποιησεν αυτω οικιας εν πολει δαυιδ και ητοιµασεν τον τοπον τη κιβωτω του θεου και εποιησεν αυτη σκηνην

2

τοτε ειπεν δαυιδ ουκ εστιν αραι την κιβωτον του θεου αλλ' η τους λευιτας οτι αυτους εξελεξατο κυριος αιρειν την κιβωτον κυριου και λειτουργειν αυτω εως αιωνος

3

και εξεκκλησιασεν δαυιδ τον παντα ισραηλ εις ιερουσαληµ του ανενεγκαι την κιβωτον κυριου εις τον τοπον ον ητοιµασεν αυτη

4

και συνηγαγεν δαυιδ τους υιους ααρων και τους λευιτας

5

των υιων κααθ ουριηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον εικοσι

6

των υιων µεραρι ασαια ο αρχων και οι αδελφοι αυτου διακοσιοι πεντηκοντα

7

των υιων γηρσαµ ιωηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον πεντηκοντα

8

των υιων ελισαφαν σαµαιας ο αρχων και οι αδελφοι αυτου διακοσιοι

9

των υιων χεβρων ελιηλ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου ογδοηκοντα

10

των υιων οζιηλ αµιναδαβ ο αρχων και οι αδελφοι αυτου εκατον δεκα δυο

11

και εκαλεσεν δαυιδ τον σαδωκ και αβιαθαρ τους ιερεις και τους λευιτας τον ουριηλ ασαια ιωηλ σαµαιαν ελιηλ αµιναδαβ

12

και ειπεν αυτοις υµεις αρχοντες πατριων των λευιτων αγνισθητε υµεις και οι αδελφοι υµων και ανοισετε την κιβωτον του θεου ισραηλ ου ητοιµασα αυτη

13

οτι ουκ εν τω προτερον υµας ειναι διεκοψεν ο θεος ηµων εν ηµιν οτι ουκ εζητησαµεν εν κριµατι

14

και ηγνισθησαν οι ιερεις και οι λευιται του ανενεγκαι την κιβωτον θεου ισραηλ

15

και ελαβον οι υιοι των λευιτων την κιβωτον του θεου ως ενετειλατο µωυσης εν λογω θεου κατα την γραφην εν αναφορευσιν επ' αυτους

16

και ειπεν δαυιδ τοις αρχουσιν των λευιτων στησατε τους αδελφους αυτων τους ψαλτωδους εν οργανοις ωδων ναβλαις και κινυραις και κυµβαλοις του φωνησαι εις υψος εν φ
ωνη ευφροσυνης

17

και εστησαν οι λευιται τον αιµαν υιον ιωηλ εκ των αδελφων αυτου ασαφ υιος βαραχια και εκ των υιων µεραρι αδελφων αυτου αιθαν υιος κισαιου
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18

και µετ' αυτων αδελφοι αυτων οι δευτεροι ζαχαριας και οζιηλ και σεµιραµωθ και ιιηλ και ωνι και ελιαβ και βαναια και µαασαια και µατταθια και ελιφαλια και µακενια και
αβδεδοµ και ιιηλ και οζιας οι πυλωροι

19

και οι ψαλτωδοι αιµαν ασαφ και αιθαν εν κυµβαλοις χαλκοις του ακουσθηναι ποιησαι

20

ζαχαριας και οζιηλ σεµιραµωθ ιιηλ ωνι ελιαβ µασαιας βαναιας εν ναβλαις επι αλαιµωθ

21

και µατταθιας και ελιφαλιας και µακενιας και αβδεδοµ και ιιηλ και οζιας εν κινυραις αµασενιθ του ενισχυσαι

22

και χωνενια αρχων των λευιτων αρχων των ωδων οτι συνετος ην

23

και βαραχια και ηλκανα πυλωροι της κιβωτου

24

και σοβνια και ιωσαφατ και ναθαναηλ και αµασαι και ζαχαρια και βαναι και ελιεζερ οι ιερεις σαλπιζοντες ταις σαλπιγξιν εµπροσθεν της κιβωτου του θεου και αβδεδοµ και ιι
α πυλωροι της κιβωτου του θεου

25

και ην δαυιδ και οι πρεσβυτεροι ισραηλ και οι χιλιαρχοι οι πορευοµενοι του αναγαγειν την κιβωτον της διαθηκης κυριου εξ οικου αβδεδοµ εν ευφροσυνη

26

και εγενετο εν τω κατισχυσαι τον θεον τους λευιτας αιροντας την κιβωτον της διαθηκης κυριου και εθυσαν επτα µοσχους και επτα κριους

27

και δαυιδ περιεζωσµενος εν στολη βυσσινη και παντες οι λευιται αιροντες την κιβωτον διαθηκης κυριου και οι ψαλτωδοι και χωνενιας ο αρχων των ωδων των αδοντων και
επι δαυιδ στολη βυσσινη

28

και πας ισραηλ αναγοντες την κιβωτον διαθηκης κυριου εν σηµασια και εν φωνη σωφερ και εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοις αναφωνουντες ναβλαις και εν κινυραις

29

και εγενετο κιβωτος διαθηκης κυριου και ηλθεν εως πολεως δαυιδ και µελχολ θυγατηρ σαουλ παρεκυψεν δια της θυριδος και ειδεν τον βασιλεα δαυιδ ορχουµενον και παιζον
τα και εξουδενωσεν αυτον εν τη ψυχη αυτης

1

και εισηνεγκαν την κιβωτον του θεου και απηρεισαντο αυτην εν µεσω της σκηνης ης επηξεν αυτη δαυιδ και προσηνεγκαν ολοκαυτωµατα και σωτηριου εναντιον του θεου

2

και συνετελεσεν δαυιδ αναφερων ολοκαυτωµατα και σωτηριου και ευλογησεν τον λαον εν ονοµατι κυριου

3

και διεµερισεν παντι ανδρι ισραηλ απο ανδρος και εως γυναικος τω ανδρι αρτον ενα αρτοκοπικον και αµοριτην

4

και εταξεν κατα προσωπον της κιβωτου διαθηκης κυριου εκ των λευιτων λειτουργουντας αναφωνουντας και εξοµολογεισθαι και αινειν κυριον τον θεον ισραηλ

5

ασαφ ο ηγουµενος και δευτερευων αυτω ζαχαριας ιιηλ σεµιραµωθ ιιηλ µατταθιας ελιαβ και βαναιας και αβδεδοµ και ιιηλ εν οργανοις ναβλαις και κινυραις και ασαφ εν κυµ
βαλοις αναφωνων

6

και βαναιας και οζιηλ οι ιερεις εν ταις σαλπιγξιν δια παντος εναντιον της κιβωτου της διαθηκης του θεου

7

εν τη ηµερα εκεινη τοτε εταξεν δαυιδ εν αρχη του αινειν τον κυριον εν χειρι ασαφ και των αδελφων αυτου

8

εξοµολογεισθε τω κυριω επικαλεισθε αυτον εν ονοµατι αυτου γνωρισατε εν λαοις τα επιτηδευµατα αυτου

9

ασατε αυτω και υµνησατε αυτω διηγησασθε πασιν τα θαυµασια αυτου α εποιησεν κυριος

10

αινειτε εν ονοµατι αγιω αυτου ευφρανθησεται καρδια ζητουσα την ευδοκιαν αυτου

11

ζητησατε τον κυριον και ισχυσατε ζητησατε το προσωπον αυτου δια παντος

12

µνηµονευετε τα θαυµασια αυτου α εποιησεν τερατα και κριµατα του στοµατος αυτου

13

σπερµα ισραηλ παιδες αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου

14

αυτος κυριος ο θεος ηµων εν παση τη γη τα κριµατα αυτου

15

µνηµονευων εις αιωνα διαθηκης αυτου λογον αυτου ον ενετειλατο εις χιλιας γενεας

16

ον διεθετο τω αβρααµ και τον ορκον αυτου τω ισαακ

17

εστησεν αυτον τω ιακωβ εις προσταγµα τω ισραηλ διαθηκην αιωνιον

18

λεγων σοι δωσω την γην χανααν σχοινισµα κληρονοµιας υµων
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19

εν τω γενεσθαι αυτους ολιγοστους αριθµω ως εσµικρυνθησαν και παρωκησαν εν αυτη

20

και επορευθησαν απο εθνους εις εθνος και απο βασιλειας εις λαον ετερον

21

ουκ αφηκεν ανδρα του δυναστευσαι αυτους και ηλεγξεν περι αυτων βασιλεις

22

µη αψησθε των χριστων µου και εν τοις προφηταις µου µη πονηρευεσθε

23

ασατε τω κυριω πασα η γη αναγγειλατε εξ ηµερας εις ηµεραν σωτηριαν αυτου

25

οτι µεγας κυριος και αινετος σφοδρα φοβερος εστιν επι παντας τους θεους

26

οτι παντες οι θεοι των εθνων ειδωλα και ο θεος ηµων ουρανον εποιησεν

27

δοξα και επαινος κατα προσωπον αυτου ισχυς και καυχηµα εν τοπω αυτου

28

δοτε τω κυριω πατριαι των εθνων δοτε τω κυριω δοξαν και ισχυν

29

δοτε τω κυριω δοξαν ονοµατος αυτου λαβετε δωρα και ενεγκατε κατα προσωπον αυτου και προσκυνησατε τω κυριω εν αυλαις αγιαις αυτου

30

φοβηθητω απο προσωπου αυτου πασα η γη κατορθωθητω η γη και µη σαλευθητω

31

ευφρανθητω ο ουρανος και αγαλλιασθω η γη και ειπατωσαν εν τοις εθνεσιν κυριος βασιλευων

32

βοµβησει η θαλασσα συν τω πληρωµατι και ξυλον αγρου και παντα τα εν αυτω

33

τοτε ευφρανθησεται τα ξυλα του δρυµου απο προσωπου κυριου οτι ηλθεν κριναι την γην

34

εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

35

και ειπατε σωσον ηµας ο θεος της σωτηριας ηµων και εξελου ηµας εκ των εθνων του αινειν το ονοµα το αγιον σου και καυχασθαι εν ταις αινεσεσιν σου

36

ευλογηµενος κυριος ο θεος ισραηλ απο του αιωνος και εως του αιωνος και ερει πας ο λαος αµην και ηνεσαν τω κυριω

37

και κατελιπον εκει εναντι της κιβωτου διαθηκης κυριου τον ασαφ και τους αδελφους αυτου του λειτουργειν εναντιον της κιβωτου δια παντος το της ηµερας εις ηµεραν

38

και αβδεδοµ και οι αδελφοι αυτου εξηκοντα και οκτω και αβδεδοµ υιος ιδιθων και οσσα εις πυλωρους

39

και τον σαδωκ τον ιερεα και τους αδελφους αυτου τους ιερεις εναντιον σκηνης κυριου εν βαµα τη εν γαβαων

40

του αναφερειν ολοκαυτωµατα τω κυριω επι του θυσιαστηριου των ολοκαυτωµατων δια παντος το πρωι και το εσπερας και κατα παντα τα γεγραµµενα εν νοµω κυριου οσα ε
νετειλατο εφ' υιοις ισραηλ εν χειρι µωυση του θεραποντος του θεου

41

και µετ' αυτου αιµαν και ιδιθων και οι λοιποι εκλεγεντες επ' ονοµατος του αινειν τον κυριον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

42

και µετ' αυτων σαλπιγγες και κυµβαλα του αναφωνειν και οργανα των ωδων του θεου υιοι ιδιθων εις την πυλην

43

και επορευθη απας ο λαος εκαστος εις τον οικον αυτου και επεστρεψεν δαυιδ του ευλογησαι τον οικον αυτου

1

και εγενετο ως κατωκησεν δαυιδ εν οικω αυτου και ειπεν δαυιδ προς ναθαν τον προφητην ιδου εγω κατοικω εν οικω κεδρινω και η κιβωτος διαθηκης κυριου υποκατω δερρ
εων

2

και ειπεν ναθαν προς δαυιδ παν το εν τη ψυχη σου ποιει οτι ο θεος µετα σου

3

και εγενετο εν τη νυκτι εκεινη και εγενετο λογος κυριου προς ναθαν λεγων

4

πορευου και ειπον προς δαυιδ τον παιδα µου ουτως ειπεν κυριος ου συ οικοδοµησεις µοι οικον του κατοικησαι µε εν αυτω

5

οτι ου κατωκησα εν οικω απο της ηµερας ης ανηγαγον τον ισραηλ εως της ηµερας ταυτης και ηµην εν σκηνη και εν καταλυµατι

6

εν πασιν οις διηλθον εν παντι ισραηλ ει λαλων ελαλησα προς µιαν φυλην ισραηλ του ποιµαινειν τον λαον µου λεγων οτι ουκ ωκοδοµηκατε µοι οικον κεδρινον

7

και νυν ουτως ερεις τω δουλω µου δαυιδ ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ελαβον σε εκ της µανδρας εξοπισθεν των ποιµνιων του ειναι εις ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ

8

και ηµην µετα σου εν πασιν οις επορευθης και εξωλεθρευσα παντας τους εχθρους σου απο προσωπου σου και εποιησα σοι ονοµα κατα το ονοµα των µεγαλων των επι της γης
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9

και θησοµαι τοπον τω λαω µου ισραηλ και καταφυτευσω αυτον και κατασκηνωσει καθ' εαυτον και ου µεριµνησει ετι και ου προσθησει αδικια του ταπεινωσαι αυτον καθως
απ' αρχης

10

και αφ' ηµερων ων εταξα κριτας επι τον λαον µου ισραηλ και εταπεινωσα απαντας τους εχθρους σου και αυξησω σε και οικον οικοδοµησει σοι κυριος

11

και εσται οταν πληρωθωσιν αι ηµεραι σου και κοιµηθηση µετα των πατερων σου και αναστησω το σπερµα σου µετα σε ος εσται εκ της κοιλιας σου και ετοιµασω την βασιλε
ιαν αυτου

12

αυτος οικοδοµησει µοι οικον και ανορθωσω τον θρονον αυτου εως αιωνος

13

εγω εσοµαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται µοι εις υιον και το ελεος µου ουκ αποστησω απ' αυτου ως απεστησα απο των οντων εµπροσθεν σου

14

και πιστωσω αυτον εν οικω µου και εν βασιλεια αυτου εως αιωνος και ο θρονος αυτου εσται ανωρθωµενος εως αιωνος

15

κατα παντας τους λογους τουτους και κατα πασαν την ορασιν ταυτην ουτως ελαλησεν ναθαν προς δαυιδ

16

και ηλθεν ο βασιλευς δαυιδ και εκαθισεν απεναντι κυριου και ειπεν τις ειµι εγω κυριε ο θεος και τις ο οικος µου οτι ηγαπησας µε εως αιωνος

17

και εσµικρυνθη ταυτα ενωπιον σου ο θεος και ελαλησας επι τον οικον του παιδος σου εκ µακρων και επειδες µε ως ορασις ανθρωπου και υψωσας µε κυριε ο θεος

18

τι προσθησει ετι δαυιδ προς σε του δοξασαι και συ τον δουλον σου οιδας

19

και κατα την καρδιαν σου εποιησας την πασαν µεγαλωσυνην

20

κυριε ουκ εστιν οµοιος σοι και ουκ εστιν πλην σου κατα παντα οσα ηκουσαµεν εν ωσιν ηµων

21

και ουκ εστιν ως ο λαος σου ισραηλ εθνος ετι επι της γης ως ωδηγησεν αυτον ο θεος του λυτρωσασθαι εαυτω λαον του θεσθαι εαυτω ονοµα µεγα και επιφανες του εκβαλειν α
πο προσωπου λαου σου ους ελυτρωσω εξ αιγυπτου εθνη

22

και εδωκας τον λαον σου ισραηλ σεαυτω λαον εως αιωνος και συ κυριε αυτοις εις θεον

23

και νυν κυριε ο λογος σου ον ελαλησας προς τον παιδα σου και επι τον οικον αυτου πιστωθητω εως αιωνος

24

λεγοντων κυριε κυριε παντοκρατωρ θεος ισραηλ και ο οικος δαυιδ παιδος σου ανωρθωµενος εναντιον σου

25

οτι συ κυριε ηνοιξας το ους του παιδος σου του οικοδοµησαι αυτω οικον δια τουτο ευρεν ο παις σου του προσευξασθαι κατα προσωπον σου

26

και νυν κυριε συ ει αυτος ο θεος και ελαλησας επι τον δουλον σου τα αγαθα ταυτα

27

και νυν ηρξω του ευλογησαι τον οικον του παιδος σου του ειναι εις τον αιωνα εναντιον σου οτι συ κυριε ευλογησας και ευλογησον εις τον αιωνα

1

και εγενετο µετα ταυτα και επαταξεν δαυιδ τους αλλοφυλους και ετροπωσατο αυτους και ελαβεν την γεθ και τας κωµας αυτης εκ χειρος αλλοφυλων

2

και επαταξεν την µωαβ και ησαν µωαβ παιδες τω δαυιδ φεροντες δωρα

3

και επαταξεν δαυιδ τον αδρααζαρ βασιλεα σουβα ηµαθ πορευοµενου αυτου επιστησαι χειρα αυτου επι ποταµον ευφρατην

4

και προκατελαβετο δαυιδ αυτων χιλια αρµατα και επτα χιλιαδας ιππων και εικοσι χιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρµατα και υπελιπετο εξ αυτων εκ
ατον αρµατα

5

και ηλθεν συρος εκ δαµασκου βοηθησαι αδρααζαρ βασιλει σουβα και επαταξεν δαυιδ εν τω συρω εικοσι και δυο χιλιαδας ανδρων

6

και εθετο δαυιδ φρουραν εν συρια τη κατα δαµασκον και ησαν τω δαυιδ εις παιδας φεροντας δωρα και εσωζεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

7

και ελαβεν δαυιδ τους κλοιους τους χρυσους οι ησαν επι τους παιδας αδρααζαρ και ηνεγκεν αυτους εις ιερουσαληµ

8

και εκ της µεταβηχας και εκ των εκλεκτων πολεων των αδρααζαρ ελαβεν δαυιδ χαλκον πολυν σφοδρα εξ αυτου εποιησεν σαλωµων την θαλασσαν την χαλκην και τους στυλο
υς και τα σκευη τα χαλκα

9

και ηκουσεν θωα βασιλευς ηµαθ οτι επαταξεν δαυιδ την πασαν δυναµιν αδρααζαρ βασιλεως σουβα

10

και απεστειλεν τον ιδουραµ υιον αυτου προς τον βασιλεα δαυιδ του ερωτησαι αυτον τα εις ειρηνην και του ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεµησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν
αυτον οτι ανηρ πολεµιος θωα ην τω αδρααζαρ και παντα τα σκευη αργυρα και χρυσα
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11

και ταυτα ηγιασεν δαυιδ τω κυριω µετα του αργυριου και του χρυσιου ου ελαβεν εκ παντων των εθνων εξ ιδουµαιας και µωαβ και εξ υιων αµµων και εκ των αλλοφυλων και
εξ αµαληκ

12

και αβεσσα υιος σαρουια επαταξεν την ιδουµαιαν εν κοιλαδι των αλων οκτω και δεκα χιλιαδας

13

και εθετο εν τη κοιλαδι φρουρας και ησαν παντες οι ιδουµαιοι παιδες δαυιδ και εσωζεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

14

και εβασιλευσεν δαυιδ επι παντα ισραηλ και ην ποιων κριµα και δικαιοσυνην τω παντι λαω αυτου

15

και ιωαβ υιος σαρουια επι της στρατιας και ιωσαφατ υιος αχιλουδ υποµνηµατογραφος

16

και σαδωκ υιος αχιτωβ και αχιµελεχ υιος αβιαθαρ ιερεις και σουσα γραµµατευς

17

και βαναιας υιος ιωδαε επι του χερεθθι και του φελεθθι και υιοι δαυιδ οι πρωτοι διαδοχοι του βασιλεως

1

και εγενετο µετα ταυτα απεθανεν ναας βασιλευς υιων αµµων και εβασιλευσεν αναν υιος αυτου αντ' αυτου

2

και ειπεν δαυιδ ποιησω ελεος µετα αναν υιου ναας ως εποιησεν ο πατηρ αυτου µετ' εµου ελεος και απεστειλεν αγγελους δαυιδ του παρακαλεσαι αυτον περι του πατρος αυτου
και ηλθον παιδες δαυιδ εις γην υιων αµµων του παρακαλεσαι αυτον

3

και ειπον αρχοντες αµµων προς αναν µη δοξαζων δαυιδ τον πατερα σου εναντιον σου απεστειλεν σοι παρακαλουντας ουχ οπως εξερευνησωσιν την πολιν του κατασκοπησαι τ
ην γην ηλθον παιδες αυτου προς σε

4

και ελαβεν αναν τους παιδας δαυιδ και εξυρησεν αυτους και αφειλεν των µανδυων αυτων το ηµισυ εως της αναβολης και απεστειλεν αυτους

5

και ηλθον απαγγειλαι τω δαυιδ περι των ανδρων και απεστειλεν εις απαντησιν αυτοις οτι ησαν ητιµωµενοι σφοδρα και ειπεν ο βασιλευς καθισατε εν ιεριχω εως του ανατειλ
αι τους πωγωνας υµων και ανακαµψατε

6

και ειδον οι υιοι αµµων οτι ησχυνθη λαος δαυιδ και απεστειλεν αναν και οι υιοι αµµων χιλια ταλαντα αργυριου του µισθωσασθαι εαυτοις εκ συριας µεσοποταµιας και εκ συρ
ιας µοοχα και εκ σωβα αρµατα και ιππεις

7

και εµισθωσαντο εαυτοις δυο και τριακοντα χιλιαδας αρµατων και τον βασιλεα µωχα και τον λαον αυτου και ηλθον και παρενεβαλον κατεναντι µαιδαβα και οι υιοι αµµων σ
υνηχθησαν εκ των πολεων αυτων και ηλθον εις το πολεµησαι

8

και ηκουσεν δαυιδ και απεστειλεν τον ιωαβ και πασαν την στρατιαν των δυνατων

9

και εξηλθον οι υιοι αµµων και παρατασσονται εις πολεµον παρα τον πυλωνα της πολεως και οι βασιλεις οι ελθοντες παρενεβαλον καθ' εαυτους εν τω πεδιω

10

και ειδεν ιωαβ οτι γεγονασιν αντιπροσωποι του πολεµειν προς αυτον κατα προσωπον και εξοπισθεν και εξελεξατο εκ παντος νεανιου εξ ισραηλ και παρεταξαντο εναντιον του
συρου

11

και το καταλοιπον του λαου εδωκεν εν χειρι αβεσσα αδελφου αυτου και παρεταξαντο εξ εναντιας υιων αµµων

12

και ειπεν εαν κρατηση υπερ εµε συρος και εση µοι εις σωτηριαν και εαν υιοι αµµων κρατησωσιν υπερ σε και σωσω σε

13

ανδριζου και ενισχυσωµεν περι του λαου ηµων και περι των πολεων του θεου ηµων και κυριος το αγαθον εν οφθαλµοις αυτου ποιησει

14

και παρεταξατο ιωαβ και ο λαος ο µετ' αυτου κατεναντι συρων εις πολεµον και εφυγον απ' αυτου

15

και οι υιοι αµµων ειδον οτι εφυγον συροι και εφυγον και αυτοι απο προσωπου ιωαβ και απο προσωπου αβεσσα του αδελφου αυτου και ηλθον εις την πολιν και ηλθεν ιωαβ εις
ιερουσαληµ

16

και ειδεν συρος οτι ετροπωσατο αυτον ισραηλ και απεστειλεν αγγελους και εξηγαγον τον συρον εκ του περαν του ποταµου και σωφαχ αρχιστρατηγος δυναµεως αδρααζαρ εµ
προσθεν αυτων

17

και απηγγελη τω δαυιδ και συνηγαγεν τον παντα ισραηλ και διεβη τον ιορδανην και ηλθεν επ' αυτους και παρεταξατο επ' αυτους και παρατασσεται συρος εξ εναντιας δαυιδ
και επολεµησαν αυτον

18

και εφυγεν συρος απο προσωπου δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα χιλιαδας αρµατων και τεσσαρακοντα χιλιαδας πεζων και τον σωφαχ αρχιστρατηγον δυναµε
ως απεκτεινεν

19

και ειδον παιδες αδρααζαρ οτι επταικασιν απο προσωπου ισραηλ και διεθεντο µετα δαυιδ και εδουλευσαν αυτω και ουκ ηθελησεν συρος του βοηθησαι τοις υιοις αµµων ετι
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1

και εγενετο εν τω επιοντι ετει εν τη εξοδω των βασιλεων και ηγαγεν ιωαβ πασαν την δυναµιν της στρατιας και εφθειραν την χωραν υιων αµµων και ηλθεν και περιεκαθισεν
την ραββα και δαυιδ εκαθητο εν ιερουσαληµ και επαταξεν ιωαβ την ραββα και κατεσκαψεν αυτην

2

και ελαβεν δαυιδ τον στεφανον µολχολ βασιλεως αυτων απο της κεφαλης αυτου και ευρεθη ο σταθµος αυτου ταλαντον χρυσιου και εν αυτω λιθος τιµιος και ην επι την κεφα
λην δαυιδ και σκυλα της πολεως εξηνεγκεν πολλα σφοδρα

3

και τον λαον τον εν αυτη εξηγαγεν και διεπρισεν πριοσιν και εν σκεπαρνοις σιδηροις και ουτως εποιησεν δαυιδ τοις πασιν υιοις αµµων και ανεστρεψεν δαυιδ και πας ο λαος
αυτου εις ιερουσαληµ

4

και εγενετο µετα ταυτα και εγενετο ετι πολεµος εν γαζερ µετα των αλλοφυλων τοτε επαταξεν σοβοχαι ο ουσαθι τον σαφου απο των υιων των γιγαντων και εταπεινωσεν αυτον

5

και εγενετο ετι πολεµος µετα των αλλοφυλων και επαταξεν ελλαναν υιος ιαιρ τον λεεµι αδελφον γολιαθ του γεθθαιου και ξυλον δορατος αυτου ως αντιον υφαινοντων

6

και εγενετο ετι πολεµος εν γεθ και ην ανηρ υπερµεγεθης και δακτυλοι αυτου εξ και εξ εικοσι τεσσαρες και ουτος ην απογονος γιγαντων

7

και ωνειδισεν τον ισραηλ και επαταξεν αυτον ιωναθαν υιος σαµαα αδελφου δαυιδ

8

ουτοι εγενοντο ραφα εν γεθ παντες ησαν τεσσαρες γιγαντες και επεσον εν χειρι δαυιδ και εν χειρι παιδων αυτου

1

και εστη διαβολος εν τω ισραηλ και επεσεισεν τον δαυιδ του αριθµησαι τον ισραηλ

2

και ειπεν ο βασιλευς δαυιδ προς ιωαβ και προς τους αρχοντας της δυναµεως πορευθητε αριθµησατε τον ισραηλ απο βηρσαβεε και εως δαν και ενεγκατε προς µε και γνωσοµ
αι τον αριθµον αυτων

3

και ειπεν ιωαβ προσθειη κυριος επι τον λαον αυτου ως αυτοι εκατονταπλασιως και οι οφθαλµοι κυριου µου του βασιλεως βλεποντες παντες τω κυριω µου παιδες ινα τι ζητει
ο κυριος µου τουτο ινα µη γενηται εις αµαρτιαν τω ισραηλ

4

το δε ρηµα του βασιλεως εκραταιωθη επι τω ιωαβ και εξηλθεν ιωαβ και διηλθεν εν παντι οριω ισραηλ και ηλθεν εις ιερουσαληµ

5

και εδωκεν ιωαβ τον αριθµον της επισκεψεως του λαου τω δαυιδ και ην πας ισραηλ χιλιαι χιλιαδες και εκατον χιλιαδες ανδρων εσπασµενων µαχαιραν και ιουδας τετρακοσι
αι και ογδοηκοντα χιλιαδες ανδρων εσπασµενων µαχαιραν

6

και τον λευι και τον βενιαµιν ουκ ηριθµησεν εν µεσω αυτων οτι κατισχυσεν λογος του βασιλεως τον ιωαβ

7

και πονηρον εφανη εναντιον του θεου περι του πραγµατος τουτου και επαταξεν τον ισραηλ

8

και ειπεν δαυιδ προς τον θεον ηµαρτηκα σφοδρα οτι εποιησα το πραγµα τουτο και νυν περιελε δη την κακιαν παιδος σου οτι εµαταιωθην σφοδρα

9

και ελαλησεν κυριος προς γαδ ορωντα δαυιδ λεγων

10

πορευου και λαλησον προς δαυιδ λεγων ουτως λεγει κυριος τρια αιρω εγω επι σε εκλεξαι σεαυτω εν εξ αυτων και ποιησω σοι

11

και ηλθεν γαδ προς δαυιδ και ειπεν αυτω ουτως λεγει κυριος εκλεξαι σεαυτω

12

η τρια ετη λιµου η τρεις µηνας φευγειν σε εκ προσωπου εχθρων σου και µαχαιραν εχθρων σου του εξολεθρευσαι η τρεις ηµερας ροµφαιαν κυριου και θανατον εν τη γη και α
γγελος κυριου εξολεθρευων εν παση κληρονοµια ισραηλ και νυν ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι µε λογον

13

και ειπεν δαυιδ προς γαδ στενα µοι και τα τρια σφοδρα εµπεσουµαι δη εις χειρας κυριου οτι πολλοι οι οικτιρµοι αυτου σφοδρα και εις χειρας ανθρωπων ου µη εµπεσω

14

και εδωκεν κυριος θανατον εν ισραηλ και επεσον εξ ισραηλ εβδοµηκοντα χιλιαδες ανδρων

15

και απεστειλεν ο θεος αγγελον εις ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι αυτην και ως εξωλεθρευσεν ειδεν κυριος και µετεµεληθη επι τη κακια και ειπεν τω αγγελω τω εξολεθρευοντ
ι ικανουσθω σοι ανες την χειρα σου και ο αγγελος κυριου εστως εν τω αλω ορνα του ιεβουσαιου

16

και επηρεν δαυιδ τους οφθαλµους αυτου και ειδεν τον αγγελον κυριου εστωτα ανα µεσον της γης και ανα µεσον του ουρανου και η ροµφαια αυτου εσπασµενη εν τη χειρι αυτ
ου εκτεταµενη επι ιερουσαληµ και επεσεν δαυιδ και οι πρεσβυτεροι περιβεβληµενοι εν σακκοις επι προσωπον αυτων

17

και ειπεν δαυιδ προς τον θεον ουκ εγω ειπα του αριθµησαι εν τω λαω και εγω ειµι ο αµαρτων κακοποιων εκακοποιησα και ταυτα τα προβατα τι εποιησαν κυριε ο θεος γενηθ
ητω η χειρ σου εν εµοι και εν τω οικω του πατρος µου και µη εν τω λαω σου εις απωλειαν κυριε

18

και αγγελος κυριου ειπεν τω γαδ του ειπειν προς δαυιδ ινα αναβη του στησαι θυσιαστηριον τω κυριω εν αλω ορνα του ιεβουσαιου

19

και ανεβη δαυιδ κατα τον λογον γαδ ον ελαλησεν εν ονοµατι κυριου
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20

και επεστρεψεν ορνα και ειδεν τον βασιλεα και τεσσαρες υιοι αυτου µετ' αυτου µεθαχαβιν και ορνα ην αλοων πυρους

21

και ηλθεν δαυιδ προς ορναν και ορνα εξηλθεν εκ της αλω και προσεκυνησεν τω δαυιδ τω προσωπω επι την γην

22

και ειπεν δαυιδ προς ορνα δος µοι τον τοπον σου της αλω και οικοδοµησω επ' αυτω θυσιαστηριον τω κυριω εν αργυριω αξιω δος µοι αυτον και παυσεται η πληγη εκ του λαο
υ

23

και ειπεν ορνα προς δαυιδ λαβε σεαυτω και ποιησατω ο κυριος µου ο βασιλευς το αγαθον εναντιον αυτου ιδε δεδωκα τους µοσχους εις ολοκαυτωσιν και το αροτρον και τας α
µαξας εις ξυλα και τον σιτον εις θυσιαν τα παντα δεδωκα

24

και ειπεν ο βασιλευς δαυιδ τω ορνα ουχι οτι αγοραζων αγοραζω εν αργυριω αξιω οτι ου µη λαβω α εστιν σοι κυριω του ανενεγκαι ολοκαυτωσιν δωρεαν κυριω

25

και εδωκεν δαυιδ τω ορνα εν τω τοπω αυτου σικλους χρυσιου ολκης εξακοσιους

26

και ωκοδοµησεν δαυιδ εκει θυσιαστηριον κυριω και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα και σωτηριου και εβοησεν προς κυριον και επηκουσεν αυτω εν πυρι εκ του ουρανου επι το θυ
σιαστηριον της ολοκαυτωσεως και καταναλωσεν την ολοκαυτωσιν

27

και ειπεν κυριος προς τον αγγελον και κατεθηκεν την ροµφαιαν εις τον κολεον

28

εν τω καιρω εκεινω εν τω ιδειν τον δαυιδ οτι επηκουσεν αυτω κυριος εν τω αλω ορνα του ιεβουσαιου και εθυσιασεν εκει

29

και σκηνη κυριου ην εποιησεν µωυσης εν τη ερηµω και θυσιαστηριον των ολοκαυτωµατων εν τω καιρω εκεινω εν βαµα εν γαβαων

30

και ουκ ηδυνατο δαυιδ του πορευθηναι εµπροσθεν αυτου του ζητησαι τον θεον οτι κατεσπευσεν απο προσωπου της ροµφαιας αγγελου κυριου

1

και ειπεν δαυιδ ουτος εστιν ο οικος κυριου του θεου και τουτο το θυσιαστηριον εις ολοκαυτωσιν τω ισραηλ

2

και ειπεν δαυιδ συναγαγειν παντας τους προσηλυτους εν γη ισραηλ και κατεστησεν λατοµους λατοµησαι λιθους ξυστους του οικοδοµησαι οικον τω θεω

3

και σιδηρον πολυν εις τους ηλους των θυρωµατων και των πυλων και τους στροφεις ητοιµασεν δαυιδ και χαλκον εις πληθος ουκ ην σταθµος

4

και ξυλα κεδρινα ουκ ην αριθµος οτι εφεροσαν οι σιδωνιοι και οι τυριοι ξυλα κεδρινα εις πληθος τω δαυιδ

5

και ειπεν δαυιδ σαλωµων ο υιος µου παιδαριον απαλον και ο οικος του οικοδοµησαι τω κυριω εις µεγαλωσυνην ανω εις ονοµα και εις δοξαν εις πασαν την γην ετοιµασω αυτ
ω και ητοιµασεν δαυιδ εις πληθος εµπροσθεν της τελευτης αυτου

6

και εκαλεσεν σαλωµων τον υιον αυτου και ενετειλατο αυτω του οικοδοµησαι τον οικον τω κυριω θεω ισραηλ

7

και ειπεν δαυιδ σαλωµων τεκνον εµοι εγενετο επι ψυχη του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου

8

και εγενετο επ' εµοι λογος κυριου λεγων αιµα εις πληθος εξεχεας και πολεµους µεγαλους εποιησας ουκ οικοδοµησεις οικον τω ονοµατι µου οτι αιµατα πολλα εξεχεας επι της
γης εναντιον µου

9

ιδου υιος τικτεται σοι ουτος εσται ανηρ αναπαυσεως και αναπαυσω αυτον απο παντων των εχθρων κυκλοθεν οτι σαλωµων ονοµα αυτω και ειρηνην και ησυχιαν δωσω επι ισ
ραηλ εν ταις ηµεραις αυτου

10

ουτος οικοδοµησει οικον τω ονοµατι µου και ουτος εσται µοι εις υιον καγω αυτω εις πατερα και ανορθωσω θρονον βασιλειας αυτου εν ισραηλ εως αιωνος

11

και νυν υιε µου εσται µετα σου κυριος και ευοδωσει και οικοδοµησεις οικον τω κυριω θεω σου ως ελαλησεν περι σου

12

αλλ' η δωη σοι σοφιαν και συνεσιν κυριος και κατισχυσαι σε επι ισραηλ και του φυλασσεσθαι και του ποιειν τον νοµον κυριου του θεου σου

13

τοτε ευοδωσει εαν φυλαξης του ποιειν τα προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλατο κυριος τω µωυση επι ισραηλ ανδριζου και ισχυε µη φοβου µηδε πτοηθης

14

και ιδου εγω κατα την πτωχειαν µου ητοιµασα εις οικον κυριου χρυσιου ταλαντων εκατον χιλιαδας και αργυριου ταλαντων χιλιας χιλιαδας και χαλκον και σιδηρον ου ουκ εσ
τιν σταθµος οτι εις πληθος εστιν και ξυλα και λιθους ητοιµασα και προς ταυτα προσθες

15

και µετα σου εις πληθος ποιουντων εργα τεχνιται και οικοδοµοι λιθων και τεκτονες ξυλων και πας σοφος εν παντι εργω

16

εν χρυσιω εν αργυριω εν χαλκω και εν σιδηρω ουκ εστιν αριθµος αναστηθι και ποιει και κυριος µετα σου

17

και ενετειλατο δαυιδ τοις πασιν αρχουσιν ισραηλ αντιλαβεσθαι τω σαλωµων υιω αυτου

18

ουχι κυριος µεθ' υµων και ανεπαυσεν υµας κυκλοθεν οτι εδωκεν εν χερσιν τους κατοικουντας την γην και υπεταγη η γη εναντιον κυριου και εναντιον λαου αυτου
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19

νυν δοτε καρδιας υµων και ψυχας υµων του ζητησαι τω κυριω θεω υµων και εγερθητε και οικοδοµησατε αγιασµα κυριω τω θεω υµων του εισενεγκαι την κιβωτον διαθηκης
κυριου και σκευη τα αγια του θεου εις οικον τον οικοδοµουµενον τω ονοµατι κυριου

1

και δαυιδ πρεσβυτης και πληρης ηµερων και εβασιλευσεν σαλωµων τον υιον αυτου αντ' αυτου επι ισραηλ

2

και συνηγαγεν τους παντας αρχοντας ισραηλ και τους ιερεις και τους λευιτας

3

και ηριθµηθησαν οι λευιται απο τριακονταετους και επανω και εγενετο ο αριθµος αυτων κατα κεφαλην αυτων εις ανδρας τριακοντα και οκτω χιλιαδας

4

απο τουτων εργοδιωκται επι τα εργα οικου κυριου εικοσι τεσσαρες χιλιαδες και γραµµατεις και κριται εξακισχιλιοι

5

και τεσσαρες χιλιαδες πυλωροι και τεσσαρες χιλιαδες αινουντες τω κυριω εν τοις οργανοις οις εποιησεν του αινειν τω κυριω

6

και διειλεν αυτους δαυιδ εφηµεριας τοις υιοις λευι τω γεδσων κααθ µεραρι

7

και τω παροσωµ τω εδαν και τω σεµει

8

υιοι τω εδαν ο αρχων ιιηλ και ζεθοµ και ιωηλ τρεις

9

υιοι σεµει σαλωµιθ και ιιηλ και αιδαν τρεις ουτοι αρχοντες των πατριων τω εδαν

10

και τοις υιοις σεµει ιεθ και ζιζα και ιωας και βερια ουτοι υιοι σεµει τεσσαρες

11

και ην ιεθ ο αρχων και ζιζα ο δευτερος και ιωας και βερια ουκ επληθυναν υιους και εγενοντο εις οικον πατριας εις επισκεψιν µιαν

12

υιοι κααθ αµβραµ ισσααρ χεβρων οζιηλ τεσσαρες

13

υιοι αµβραµ ααρων και µωυσης και διεσταλη ααρων του αγιασθηναι αγια αγιων αυτος και οι υιοι αυτου εως αιωνος του θυµιαν εναντιον του κυριου λειτουργειν και επευχεσ
θαι επι τω ονοµατι αυτου εως αιωνος

14

και µωυσης ανθρωπος του θεου υιοι αυτου εκληθησαν εις φυλην του λευι

15

υιοι µωυση γηρσαµ και ελιεζερ

16

υιοι γηρσαµ σουβαηλ ο αρχων

17

και ησαν υιοι τω ελιεζερ ρααβια ο αρχων και ουκ ησαν τω ελιεζερ υιοι ετεροι και υιοι ρααβια ηυξηθησαν εις υψος

18

υιοι ισσααρ σαλωµωθ ο αρχων

19

υιοι χεβρων ιδουδ ο αρχων αµαδια ο δευτερος οζιηλ ο τριτος ικεµιας ο τεταρτος

20

υιοι οζιηλ µιχας ο αρχων και ισια ο δευτερος

21

υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι µοολι ελεαζαρ και κις

22

και απεθανεν ελεαζαρ και ουκ ησαν αυτω υιοι αλλ' η θυγατερες και ελαβον αυτας υιοι κις αδελφοι αυτων

23

υιοι µουσι µοολι και εδερ και ιαριµωθ τρεις

24

ουτοι υιοι λευι κατ' οικους πατριων αυτων αρχοντες των πατριων αυτων κατα την επισκεψιν αυτων κατα τον αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων ποιουντες τα ε
ργα λειτουργιας οικου κυριου απο εικοσαετους και επανω

25

οτι ειπεν δαυιδ κατεπαυσεν κυριος ο θεος ισραηλ τω λαω αυτου και κατεσκηνωσεν εν ιερουσαληµ εως αιωνος

26

και οι λευιται ουκ ησαν αιροντες την σκηνην και τα παντα σκευη αυτης εις την λειτουργιαν αυτης

27

οτι εν τοις λογοις δαυιδ τοις εσχατοις εστιν ο αριθµος υιων λευι απο εικοσαετους και επανω

28

οτι εστησεν αυτους επι χειρα ααρων του λειτουργειν εν οικω κυριου επι τας αυλας και επι τα παστοφορια και επι τον καθαρισµον των παντων αγιων και επι τα εργα λειτουργ
ιας οικου του θεου

29

εις τους αρτους της προθεσεως εις την σεµιδαλιν της θυσιας και εις τα λαγανα τα αζυµα και εις τηγανον και εις την πεφυραµενην και εις παν µετρον

30

και του στηναι πρωι του αινειν εξοµολογεισθαι τω κυριω και ουτως το εσπερας
1 Chronicles

Chapter

23

LXX / 1550 Stephanos

Page 387 of 1057

31

και επι παντων των αναφεροµενων ολοκαυτωµατων τω κυριω εν τοις σαββατοις και εν ταις νεοµηνιαις και εν ταις εορταις κατα αριθµον κατα την κρισιν επ' αυτοις δια παντ
ος τω κυριω

32

και φυλαξουσιν τας φυλακας σκηνης του µαρτυριου και τας φυλακας υιων ααρων αδελφων αυτων του λειτουργειν εν οικω κυριου

1

και τοις υιοις ααρων διαιρεσεις υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαµαρ

2

και απεθανεν ναδαβ και αβιουδ εναντιον του πατρος αυτων και υιοι ουκ ησαν αυτοις και ιερατευσεν ελεαζαρ και ιθαµαρ υιοι ααρων

3

και διειλεν αυτους δαυιδ και σαδωκ εκ των υιων ελεαζαρ και αχιµελεχ εκ των υιων ιθαµαρ κατα την επισκεψιν αυτων κατα την λειτουργιαν αυτων κατ' οικους πατριων αυτ
ων

4

και ευρεθησαν υιοι ελεαζαρ πλειους εις αρχοντας των δυνατων παρα τους υιους ιθαµαρ και διειλεν αυτους τοις υιοις ελεαζαρ αρχοντας εις οικους πατριων εξ και δεκα και το
ις υιοις ιθαµαρ οκτω κατ' οικους πατριων

5

και διειλεν αυτους κατα κληρους τουτους προς τουτους οτι ησαν αρχοντες των αγιων και αρχοντες κυριου εν τοις υιοις ελεαζαρ και εν τοις υιοις ιθαµαρ

6

και εγραψεν αυτους σαµαιας υιος ναθαναηλ ο γραµµατευς εκ του λευι κατεναντι του βασιλεως και των αρχοντων και σαδωκ ο ιερευς και αχιµελεχ υιος αβιαθαρ και αρχοντε
ς των πατριων των ιερεων και των λευιτων οικου πατριας εις εις τω ελεαζαρ και εις εις τω ιθαµαρ

7

και εξηλθεν ο κληρος ο πρωτος τω ιαριβ τω ιδεια ο δευτερος

8

τω χαρηµ ο τριτος τω σεωριµ ο τεταρτος

9

τω µελχια ο πεµπτος τω µιαµιν ο εκτος

10

τω κως ο εβδοµος τω αβια ο ογδοος

11

τω ιησου ο ενατος τω σεχενια ο δεκατος

12

τω ελιασιβ ο ενδεκατος τω ιακιµ ο δωδεκατος

13

τω οχχοφφα ο τρισκαιδεκατος τω ισβααλ ο τεσσαρεσκαιδεκατος

14

τω βελγα ο πεντεκαιδεκατος τω εµµηρ ο εκκαιδεκατος

15

τω χηζιρ ο επτακαιδεκατος τω αφεσση ο οκτωκαιδεκατος

16

τω φεταια ο εννεακαιδεκατος τω εζεκηλ ο εικοστος

17

τω ιαχιν ο εις και εικοστος τω γαµουλ ο δευτερος και εικοστος

18

τω δαλαια ο τριτος και εικοστος τω µαασαι ο τεταρτος και εικοστος

19

αυτη η επισκεψις αυτων κατα την λειτουργιαν αυτων του εισπορευεσθαι εις οικον κυριου κατα την κρισιν αυτων δια χειρος ααρων πατρος αυτων ως ενετειλατο κυριος ο θεο
ς ισραηλ

20

και τοις υιοις λευι τοις καταλοιποις τοις υιοις αµβραµ σουβαηλ τοις υιοις σουβαηλ ιαδια

21

τω ρααβια ο αρχων ιεσιας

22

και τω ισσαρι σαλωµωθ τοις υιοις σαλωµωθ ιαθ

23

υιοι ιεδιου αµαδια ο δευτερος ιαζιηλ ο τριτος ιοκοµ ο τεταρτος

24

υιοι οζιηλ µιχα υιοι µιχα σαµηρ

25

αδελφος µιχα ισια υιοι ισια ζαχαρια

26

υιοι µεραρι µοολι και µουσι υιοι οζια υιοι βοννι

27

υιοι µεραρι τω οζια υιοι αυτου ισοαµ και ζακχουρ και αβδι

28

τω µοολι ελεαζαρ και ιθαµαρ και απεθανεν ελεαζαρ και ουκ ησαν αυτω υιοι
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29

τω κις υιοι του κις ιραµαηλ

30

και υιοι του µουσι µοολι και εδερ και ιαριµωθ ουτοι υιοι των λευιτων κατ' οικους πατριων αυτων

31

και ελαβον και αυτοι κληρους καθως οι αδελφοι αυτων υιοι ααρων εναντιον του βασιλεως και σαδωκ και αχιµελεχ και αρχοντων πατριων των ιερεων και των λευιτων πατρι
αρχαι αρααβ καθως οι αδελφοι αυτου οι νεωτεροι

1

και εστησεν δαυιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες της δυναµεως εις τα εργα τους υιους ασαφ και αιµαν και ιδιθων τους αποφθεγγοµενους εν κινυραις και εν ναβλαις και εν κυµβ
αλοις και εγενετο ο αριθµος αυτων κατα κεφαλην αυτων εργαζοµενων εν τοις εργοις αυτων

2

υιοι ασαφ ζακχουρ και ιωσηφ και ναθανιας και εραηλ υιοι ασαφ εχοµενοι ασαφ του προφητου εχοµενοι του βασιλεως

3

τω ιδιθων υιοι ιδιθων γοδολια και σουρι και ισαια και σεµει και ασαβια και µατταθιας εξ µετα τον πατερα αυτων ιδιθων εν κινυρα ανακρουοµενοι εξοµολογησιν και αινεσιν
τω κυριω

4

τω αιµανι υιοι αιµαν βουκιας και µανθανιας και αζαραηλ και σουβαηλ και ιεριµωθ και ανανιας και ανανι και ηλιαθα και γοδολλαθι και ρωµεµθι-ωδ και ιεσβακασα και µαλλ
ηθι και ωθηρι και µεαζωθ

5

παντες ουτοι υιοι τω αιµαν τω ανακρουοµενω τω βασιλει εν λογοις θεου υψωσαι κερας και εδωκεν ο θεος τω αιµαν υιους δεκα τεσσαρας και θυγατερας τρεις

6

παντες ουτοι µετα του πατρος αυτων υµνωδουντες εν οικω κυριου εν κυµβαλοις και εν ναβλαις και εν κινυραις εχοµενα του βασιλεως και ασαφ και ιδιθων και αιµανι

7

και εγενετο ο αριθµος αυτων µετα τους αδελφους αυτων δεδιδαγµενοι αδειν κυριω πας συνιων διακοσιοι ογδοηκοντα και οκτω

8

και εβαλον και αυτοι κληρους εφηµεριων κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν τελειων και µανθανοντων

9

και εξηλθεν ο κληρος ο πρωτος υιων αυτου και αδελφων αυτου τω ασαφ τω ιωσηφ γοδολια ο δευτερος ηνια αδελφοι αυτου και υιοι αυτου δεκα δυο

10

ο τριτος ζακχουρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

11

ο τεταρτος ιεσδρι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

12

ο πεµπτος ναθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

13

ο εκτος βουκιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

14

ο εβδοµος ισεριηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

15

ο ογδοος ιωσια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

16

ο ενατος µανθανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

17

ο δεκατος σεµει υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

18

ο ενδεκατος αζαρια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

19

ο δωδεκατος ασαβια υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

20

ο τρισκαιδεκατος σουβαηλ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

21

ο τεσσαρεσκαιδεκατος µατταθιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

22

ο πεντεκαιδεκατος ιεριµωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

23

ο εκκαιδεκατος ανανιας υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

24

ο επτακαιδεκατος ιεσβακασα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

25

ο οκτωκαιδεκατος ανανι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

26

ο εννεακαιδεκατος µελληθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

27

ο εικοστος ελιαθα υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

28

ο εικοστος πρωτος ηθιρ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο
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29

ο εικοστος δευτερος γοδολλαθι υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

30

ο τριτος και εικοστος µεαζωθ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

31

ο τεταρτος και εικοστος ρωµεµθι-ωδ υιοι αυτου και αδελφοι αυτου δεκα δυο

1

εις διαιρεσεις των πυλων υιοις κορειµ µοσολλαµια υιος κωρη εκ των υιων αβιασαφ

2

και τω µοσολλαµια υιοι ζαχαριας ο πρωτοτοκος ιδιηλ ο δευτερος ζαβαδιας ο τριτος ιεθνουηλ ο τεταρτος

3

ωλαµ ο πεµπτος ιωαναν ο εκτος ελιωηναι ο εβδοµος

4

και τω αβδεδοµ υιοι σαµαιας ο πρωτοτοκος ιωζαβαδ ο δευτερος ιωαα ο τριτος σωχαρ ο τεταρτος ναθαναηλ ο πεµπτος

5

αµιηλ ο εκτος ισσαχαρ ο εβδοµος φολλαθι ο ογδοος οτι ευλογησεν αυτον ο θεος

6

και τω σαµαια υιω αυτου ετεχθησαν υιοι του πρωτοτοκου ρωσαι εις τον οικον τον πατρικον αυτου οτι δυνατοι ησαν

7

υιοι σαµαια γοθνι και ραφαηλ και ωβηδ και ελζαβαδ και αχιου υιοι δυνατοι ελιου και σαβχια και ισβακωµ

8

παντες απο των υιων αβδεδοµ αυτοι και οι αδελφοι αυτων και υιοι αυτων ποιουντες δυνατως εν τη εργασια οι παντες εξηκοντα δυο τω αβδεδοµ

9

και τω µοσολλαµια υιοι και αδελφοι δεκα και οκτω δυνατοι

10

και τω ωσα των υιων µεραρι υιοι φυλασσοντες την αρχην οτι ουκ ην πρωτοτοκος και εποιησεν αυτον ο πατηρ αυτου αρχοντα

11

της διαιρεσεως της δευτερας ταβλαι ο τριτος ζαχαριας ο τεταρτος παντες ουτοι υιοι και αδελφοι τω ωσα τρισκαιδεκα

12

τουτοις αι διαιρεσεις των πυλων τοις αρχουσι των δυνατων εφηµεριαι καθως οι αδελφοι αυτων λειτουργειν εν οικω κυριου

13

και εβαλον κληρους κατα τον µικρον και κατα τον µεγαν κατ' οικους πατριων αυτων εις πυλωνα και πυλωνα

14

και επεσεν ο κληρος των προς ανατολας τω σαλαµια και ζαχαρια υιοι ιωας τω µελχια εβαλον κληρους και εξηλθεν ο κληρος βορρα

15

τω αβδεδοµ νοτον κατεναντι οικου εσεφιν

16

εις δευτερον τω ωσα προς δυσµαις µετα την πυλην παστοφοριου της αναβασεως φυλακη κατεναντι φυλακης

17

προς ανατολας εξ την ηµεραν βορρα της ηµερας τεσσαρες νοτον της ηµερας τεσσαρες και εις το εσεφιν δυο

18

εις διαδεχοµενους και προς δυσµαις τεσσαρες και εις τον τριβον δυο διαδεχοµενους

19

αυται αι διαιρεσεις των πυλωρων τοις υιοις κορε και τοις υιοις µεραρι

20

και οι λευιται αδελφοι αυτων επι των θησαυρων οικου κυριου και επι των θησαυρων των καθηγιασµενων

21

υιοι λαδαν υιοι τω γηρσωνι τω λαδαν αρχοντες πατριων τω λαδαν τω γηρσωνι ιιηλ

22

και υιοι ιιηλ ζεθοµ και ιωηλ οι αδελφοι επι των θησαυρων οικου κυριου

23

τω αµβραµ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

24

και σουβαηλ ο του γηρσαµ του µωυση ηγουµενος επι των θησαυρων

25

και τω αδελφω αυτου τω ελιεζερ ρααβιας υιος και ιωσαιας και ιωραµ και ζεχρι και σαλωµωθ

26

αυτος σαλωµωθ και οι αδελφοι αυτου επι παντων των θησαυρων των αγιων ους ηγιασεν δαυιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και αρχη
γοι της δυναµεως

27

α ελαβεν εκ των πολεµων και εκ των λαφυρων και ηγιασεν απ' αυτων του µη καθυστερησαι την οικοδοµην του οικου του θεου

28

και επι παντων των αγιων σαµουηλ του προφητου και σαουλ του κις και αβεννηρ του νηρ και ιωαβ του σαρουια παν ο ηγιασαν δια χειρος σαλωµωθ και των αδελφων αυτου

29

τω ισσαρι χωνενια και υιοι αυτου της εργασιας της εξω επι τον ισραηλ του γραµµατευειν και διακρινειν

1 Chronicles

Chapter

26

LXX / 1550 Stephanos

Page 390 of 1057

30

τω χεβρωνι ασαβιας και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι χιλιοι και επτακοσιοι επι της επισκεψεως του ισραηλ περαν του ιορδανου προς δυσµαις εις πασαν λειτουργιαν κυριου
και εργασιαν του βασιλεως

31

του χεβρωνι ιουδιας ο αρχων των χεβρωνι κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας εν τω τεσσαρακοστω ετει της βασιλειας αυτου επεσκεπησαν και ευρεθη ανηρ δυνατος εν αυτοι
ς εν ιαζηρ της γαλααδιτιδος

32

και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι δισχιλιοι επτακοσιοι αρχοντες πατριων και κατεστησεν αυτους δαυιδ ο βασιλευς επι του ρουβηνι και γαδδι και ηµισους φυλης µανασση εις
παν προσταγµα κυριου και λογον βασιλεως

1

και υιοι ισραηλ κατ' αριθµον αυτων αρχοντες των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και γραµµατεις οι λειτουργουντες τω λαω και εις παν λογον του βασιλεως κατα διαιρ
εσεις εις παν λογον του εισπορευοµενου και εκπορευοµενου µηνα εκ µηνος εις παντας τους µηνας του ενιαυτου διαιρεσις µια εικοσι και τεσσαρες χιλιαδες

2

και επι της διαιρεσεως της πρωτης του µηνος του πρωτου ιεσβοαµ ο του ζαβδιηλ και επι της διαιρεσεως αυτου εικοσι και τεσσαρες χιλιαδες

3

απο των υιων φαρες αρχων παντων των αρχοντων της δυναµεως του µηνος του πρωτου

4

και επι της διαιρεσεως του µηνος του δευτερου δωδια ο εχωχι και επι της διαιρεσεως αυτου εικοσι και τεσσαρες χιλιαδες αρχοντες δυναµεως

5

ο τριτος τον µηνα τον τριτον βαναιας ο του ιωδαε ο ιερευς ο αρχων και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

6

αυτος βαναιας δυνατωτερος των τριακοντα και επι των τριακοντα και επι της διαιρεσεως αυτου αµιζαβαθ υιος αυτου

7

ο τεταρτος εις τον µηνα τον τεταρτον ασαηλ ο αδελφος ιωαβ και ζαβδιας ο υιος αυτου και οι αδελφοι και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

8

ο πεµπτος τω µηνι τω πεµπτω ο ηγουµενος σαµαωθ ο ιεσραε και επι της διαιρεσεως αυτου εικοσι τεσσαρες χιλιαδες

9

ο εκτος τω µηνι τω εκτω οδουιας ο του εκκης ο θεκωιτης και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

10

ο εβδοµος τω µηνι τω εβδοµω χελλης ο εκ φαλλους απο των υιων εφραιµ και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

11

ο ογδοος τω µηνι τω ογδοω σοβοχαι ο ισαθι τω ζαραι και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

12

ο ενατος τω µηνι τω ενατω αβιεζερ ο εξ αναθωθ εκ γης βενιαµιν και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

13

ο δεκατος τω µηνι τω δεκατω µεηρα ο εκ νετουφατ τω ζαραι και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

14

ο ενδεκατος τω µηνι τω ενδεκατω βαναιας ο εκ φαραθων των υιων εφραιµ και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

15

ο δωδεκατος εις τον µηνα τον δωδεκατον χολδαι ο νετωφατι τω γοθονιηλ και επι της διαιρεσεως αυτου τεσσαρες και εικοσι χιλιαδες

16

και επι των φυλων ισραηλ τω ρουβην ηγουµενος ελιεζερ ο του ζεχρι τω συµεων σαφατιας ο του µααχα

17

τω λευι ασαβιας ο του καµουηλ τω ααρων σαδωκ

18

τω ιουδα ελιαβ των αδελφων δαυιδ τω ισσαχαρ αµβρι ο του µιχαηλ

19

τω ζαβουλων σαµαιας ο του αβδιου τω νεφθαλι ιεριµωθ ο του εσριηλ

20

τω εφραιµ ωση ο του οζιου τω ηµισει φυλης µανασση ιωηλ ο του φαδαια

21

τω ηµισει φυλης µανασση τω εν τη γαλααδ ιαδδαι ο του ζαβδιου τοις υιοις βενιαµιν ασιηλ ο του αβεννηρ

22

τω δαν αζαραηλ ο του ιωραµ ουτοι πατριαρχαι των φυλων ισραηλ

23

και ουκ ελαβεν δαυιδ τον αριθµον αυτων απο εικοσαετους και κατω οτι κυριος ειπεν πληθυναι τον ισραηλ ως τους αστερας του ουρανου

24

και ιωαβ ο του σαρουια ηρξατο αριθµειν εν τω λαω και ου συνετελεσεν και εγενετο εν τουτοις οργη επι τον ισραηλ και ου κατεχωρισθη ο αριθµος εν βιβλιω λογων των ηµερ
ων του βασιλεως δαυιδ

25

και επι των θησαυρων του βασιλεως ασµωθ ο του ωδιηλ και επι των θησαυρων των εν αγρω και εν ταις κωµαις και εν τοις εποικιοις και εν τοις πυργοις ιωναθαν ο του οζιου

26

επι δε των γεωργουντων την γην των εργαζοµενων εσδρι ο του χολουβ

27

και επι των χωριων σεµει ο εκ ραµα και επι των θησαυρων των εν τοις χωριοις του οινου ζαχρι ο του σεφνι
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28

και επι των ελαιωνων και επι των συκαµινων των εν τη πεδινη βαλανας ο γεδωριτης επι δε των θησαυρων του ελαιου ιωας

29

και επι των βοων των νοµαδων των εν τω ασιδων σατραις ο σαρωνιτης και επι των βοων των εν τοις αυλωσιν σωφατ ο του αδλι

30

επι δε των καµηλων ωβιλ ο ισµαηλιτης επι δε των ονων ιαδιας ο εκ µεραθων

31

και επι των προβατων ιαζιζ ο αγαριτης παντες ουτοι προσταται υπαρχοντων δαυιδ του βασιλεως

32

και ιωναθαν ο πατραδελφος δαυιδ συµβουλος ανθρωπος συνετος και γραµµατευς αυτος και ιιηλ ο του αχαµανι µετα των υιων του βασιλεως

33

και αχιτοφελ συµβουλος του βασιλεως και χουσι πρωτος φιλος του βασιλεως

34

και µετα τουτον αχιτοφελ εχοµενος ιωδαε ο του βαναιου και αβιαθαρ και ιωαβ αρχιστρατηγος του βασιλεως

1

και εξεκκλησιασεν δαυιδ παντας τους αρχοντας ισραηλ αρχοντας των κριτων και τους αρχοντας των εφηµεριων των περι το σωµα του βασιλεως και αρχοντας των χιλιαδων
και των εκατονταδων και τους γαζοφυλακας και τους επι των υπαρχοντων αυτου και τους δυναστας και τους µαχητας της στρατιας εν ιερουσαληµ

2

και εστη δαυιδ εν µεσω της εκκλησιας και ειπεν ακουσατε µου αδελφοι και λαος µου εµοι εγενετο επι καρδιαν οικοδοµησαι οικον αναπαυσεως της κιβωτου διαθηκης κυριου
και στασιν ποδων κυριου ηµων και ητοιµασα τα εις την κατασκηνωσιν επιτηδεια

3

και ο θεος ειπεν ουκ οικοδοµησεις εµοι οικον του επονοµασαι το ονοµα µου επ' αυτω οτι ανθρωπος πολεµιστης ει συ και αιµατα εξεχεας

4

και εξελεξατο κυριος ο θεος ισραηλ εν εµοι απο παντος οικου πατρος µου ειναι βασιλεα επι ισραηλ εις τον αιωνα και εν ιουδα ηρετικεν το βασιλειον και εξ οικου ιουδα τον οι
κον του πατρος µου και εν τοις υιοις του πατρος µου εν εµοι ηθελησεν του γενεσθαι µε βασιλεα επι τω παντι ισραηλ

5

και απο παντων των υιων µου οτι πολλους υιους εδωκεν µοι κυριος εξελεξατο εν σαλωµων τω υιω µου καθισαι αυτον επι θρονου βασιλειας κυριου επι τον ισραηλ

6

και ειπεν µοι ο θεος σαλωµων ο υιος σου οικοδοµησει τον οικον µου και την αυλην µου οτι ηρετικα εν αυτω ειναι µου υιον καγω εσοµαι αυτω εις πατερα

7

και κατορθωσω την βασιλειαν αυτου εως αιωνος εαν ισχυση του φυλαξασθαι τας εντολας µου και τα κριµατα µου ως η ηµερα αυτη

8

και νυν κατα προσωπον πασης εκκλησιας κυριου και εν ωσιν θεου ηµων φυλαξασθε και ζητησατε πασας τας εντολας κυριου του θεου ηµων ινα κληρονοµησητε την γην την
αγαθην και κατακληρονοµησητε τοις υιοις υµων µεθ' υµας εως αιωνος

9

και νυν σαλωµων υιε µου γνωθι τον θεον των πατερων σου και δουλευε αυτω εν καρδια τελεια και ψυχη θελουση οτι πασας καρδιας εταζει κυριος και παν ενθυµηµα γιγνωσ
κει εαν ζητησης αυτον ευρεθησεται σοι και εαν καταλειψης αυτον καταλειψει σε εις τελος

10

ιδε τοινυν οτι κυριος ηρετικεν σε οικοδοµησαι αυτω οικον εις αγιασµα ισχυε και ποιει

11

και εδωκεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου το παραδειγµα του ναου και των οικων αυτου και των ζακχω αυτου και των υπερωων και των αποθηκων των εσωτερων και του ο
ικου του εξιλασµου

12

και το παραδειγµα ο ειχεν εν πνευµατι αυτου των αυλων οικου κυριου και παντων των παστοφοριων των κυκλω των εις τας αποθηκας οικου κυριου και των αποθηκων των
αγιων

13

και των καταλυµατων των εφηµεριων των ιερεων και των λευιτων εις πασαν εργασιαν λειτουργιας οικου κυριου και των αποθηκων των λειτουργησιµων σκευων της λατρει
ας οικου κυριου

14

και τον σταθµον της ολκης αυτων των τε χρυσων και αργυρων

15

λυχνιων την ολκην εδωκεν αυτω και των λυχνων

16

εδωκεν αυτω οµοιως τον σταθµον των τραπεζων της προθεσεως εκαστης τραπεζης χρυσης και ωσαυτως των αργυρων

17

και των κρεαγρων και σπονδειων και των φιαλων των χρυσων και τον σταθµον των χρυσων και των αργυρων κεφφουρε εκαστου σταθµου

18

και τον του θυσιαστηριου των θυµιαµατων εκ χρυσιου δοκιµου σταθµον υπεδειξεν αυτω και το παραδειγµα του αρµατος των χερουβιν των διαπεπετασµενων ταις πτερυξιν κ
αι σκιαζοντων επι της κιβωτου διαθηκης κυριου

19

παντα εν γραφη χειρος κυριου εδωκεν δαυιδ σαλωµων κατα την περιγενηθεισαν αυτω συνεσιν της κατεργασιας του παραδειγµατος

20

και ειπεν δαυιδ σαλωµων τω υιω αυτου ισχυε και ανδριζου και ποιει µη φοβου µηδε πτοηθης οτι κυριος ο θεος µου µετα σου ουκ ανησει σε και ου µη σε εγκαταλιπη εως του
συντελεσαι σε πασαν εργασιαν λειτουργιας οικου κυριου
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21

και ιδου αι εφηµεριαι των ιερεων και των λευιτων εις πασαν λειτουργιαν οικου του θεου και µετα σου εν παση πραγµατεια και πας προθυµος εν σοφια κατα πασαν τεχνην κα
ι οι αρχοντες και πας ο λαος εις παντας τους λογους σου

1

και ειπεν δαυιδ ο βασιλευς παση τη εκκλησια σαλωµων ο υιος µου εις ον ηρετικεν εν αυτω κυριος νεος και απαλος και το εργον µεγα οτι ουκ ανθρωπω η οικοδοµη αλλ' η κυ
ριω θεω

2

κατα πασαν την δυναµιν ητοιµακα εις οικον θεου µου χρυσιον αργυριον χαλκον σιδηρον ξυλα λιθους σοοµ και πληρωσεως και λιθους πολυτελεις και ποικιλους και παντα λιθ
ον τιµιον και παριον πολυν

3

και ετι εν τω ευδοκησαι µε εν οικω θεου µου εστιν µοι ο περιπεποιηµαι χρυσιον και αργυριον και ιδου δεδωκα εις οικον θεου µου εις υψος εκτος ων ητοιµακα εις τον οικον τ
ων αγιων

4

τρισχιλια ταλαντα χρυσιου του εκ σουφιρ και επτακισχιλια ταλαντα αργυριου δοκιµου εξαλειφθηναι εν αυτοις τους τοιχους του ιερου

5

δια χειρος τεχνιτων και τις ο προθυµουµενος πληρωσαι τας χειρας αυτου σηµερον κυριω

6

και προεθυµηθησαν αρχοντες των πατριων και οι αρχοντες των υιων ισραηλ και οι χιλιαρχοι και οι εκατονταρχοι και οι προσταται των εργων και οι οικονοµοι του βασιλεως

7

και εδωκαν εις τα εργα οικου κυριου χρυσιου ταλαντα πεντακισχιλια και χρυσους µυριους και αργυριου ταλαντων δεκα χιλιαδας και χαλκου ταλαντα µυρια οκτακισχιλια κα
ι σιδηρου ταλαντων χιλιαδας εκατον

8

και οις ευρεθη παρ' αυτοις λιθος εδωκαν εις τας αποθηκας οικου κυριου δια χειρος ιιηλ του γηρσωνι

9

και ευφρανθη ο λαος υπερ του προθυµηθηναι οτι εν καρδια πληρει προεθυµηθησαν τω κυριω και δαυιδ ο βασιλευς ευφρανθη µεγαλως

10

και ευλογησεν ο βασιλευς δαυιδ τον κυριον ενωπιον της εκκλησιας λεγων ευλογητος ει κυριε ο θεος ισραηλ ο πατηρ ηµων απο του αιωνος και εως του αιωνος

11

σοι κυριε η µεγαλωσυνη και η δυναµις και το καυχηµα και η νικη και η ισχυς οτι συ παντων των εν τω ουρανω και επι της γης δεσποζεις απο προσωπου σου ταρασσεται πας
βασιλευς και εθνος

12

παρα σου ο πλουτος και η δοξα συ παντων αρχεις κυριε ο αρχων πασης αρχης και εν χειρι σου ισχυς και δυναστεια και εν χειρι σου παντοκρατωρ µεγαλυναι και κατισχυσαι
τα παντα

13

και νυν κυριε εξοµολογουµεθα σοι και αινουµεν το ονοµα της καυχησεως σου

14

και τις ειµι εγω και τις ο λαος µου οτι ισχυσαµεν προθυµηθηναι σοι κατα ταυτα οτι σα τα παντα και εκ των σων δεδωκαµεν σοι

15

οτι παροικοι εσµεν εναντιον σου και παροικουντες ως παντες οι πατερες ηµων ως σκια αι ηµεραι ηµων επι γης και ουκ εστιν υποµονη

16

κυριε ο θεος ηµων παν το πληθος τουτο ο ητοιµακα οικοδοµηθηναι οικον τω ονοµατι τω αγιω σου εκ χειρος σου εστιν και σοι τα παντα

17

και εγνων κυριε οτι συ ει ο εταζων καρδιας και δικαιοσυνην αγαπας εν απλοτητι καρδιας προεθυµηθην παντα ταυτα και νυν τον λαον σου τον ευρεθεντα ωδε ειδον εν ευφροσ
υνη προθυµηθεντα σοι

18

κυριε ο θεος αβρααµ και ισαακ και ισραηλ των πατερων ηµων φυλαξον ταυτα εν διανοια καρδιας λαου σου εις τον αιωνα και κατευθυνον τας καρδιας αυτων προς σε

19

και σαλωµων τω υιω µου δος καρδιαν αγαθην ποιειν τας εντολας σου και τα µαρτυρια σου και τα προσταγµατα σου και του επι τελος αγαγειν την κατασκευην του οικου σου

20

και ειπεν δαυιδ παση τη εκκλησια ευλογησατε κυριον τον θεον υµων και ευλογησεν πασα η εκκλησια κυριον τον θεον των πατερων αυτων και καµψαντες τα γονατα προσεκ
υνησαν τω κυριω και τω βασιλει

21

και εθυσεν δαυιδ τω κυριω θυσιας και ανηνεγκεν ολοκαυτωµατα τω θεω τη επαυριον της πρωτης ηµερας µοσχους χιλιους κριους χιλιους αρνας χιλιους και τας σπονδας αυτ
ων και θυσιας εις πληθος παντι τω ισραηλ

22

και εφαγον και επιον εναντιον κυριου εν εκεινη τη ηµερα µετα χαρας και εβασιλευσαν εκ δευτερου τον σαλωµων υιον δαυιδ και εχρισαν αυτον τω κυριω εις βασιλεα και σαδ
ωκ εις ιερωσυνην

23

και εκαθισεν σαλωµων επι θρονου δαυιδ του πατρος αυτου και ευδοκηθη και επηκουσαν αυτου πας ισραηλ

24

οι αρχοντες και οι δυνασται και παντες υιοι του βασιλεως δαυιδ πατρος αυτου υπεταγησαν αυτω

25

και εµεγαλυνεν κυριος τον σαλωµων επανωθεν εναντιον παντος ισραηλ και εδωκεν αυτω δοξαν βασιλεως ο ουκ εγενετο επι παντος βασιλεως εµπροσθεν αυτου
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26

και δαυιδ υιος ιεσσαι εβασιλευσεν επι ισραηλ

27

ετη τεσσαρακοντα εν χεβρων ετη επτα και εν ιερουσαληµ ετη τριακοντα τρια

28

και ετελευτησεν εν γηρει καλω πληρης ηµερων πλουτω και δοξη και εβασιλευσεν σαλωµων υιος αυτου αντ' αυτου

29

οι δε λοιποι λογοι του βασιλεως δαυιδ οι προτεροι και οι υστεροι γεγραµµενοι εισιν εν λογοις σαµουηλ του βλεποντος και επι λογων ναθαν του προφητου και επι λογων γαδ το
υ βλεποντος

30

περι πασης της βασιλειας αυτου και της δυναστειας αυτου και οι καιροι οι εγενοντο επ' αυτω και επι τον ισραηλ και επι πασας βασιλειας της γης .

1

και ενισχυσεν σαλωµων υιος δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριος ο θεος αυτου µετ' αυτου και εµεγαλυνεν αυτον εις υψος

2

και ειπεν σαλωµων προς παντα ισραηλ τοις χιλιαρχοις και τοις εκατονταρχοις και τοις κριταις και πασιν τοις αρχουσιν εναντιον ισραηλ τοις αρχουσι των πατριων

3

και επορευθη σαλωµων και πασα η εκκλησια µετ' αυτου εις την υψηλην την εν γαβαων ου εκει ην η σκηνη του µαρτυριου του θεου ην εποιησεν µωυσης παις κυριου εν τη ερ
ηµω

4

αλλα κιβωτον του θεου ανηνεγκεν δαυιδ εκ πολεως καριαθιαριµ οτι ητοιµασεν αυτη σκηνην εις ιερουσαληµ

5

και το θυσιαστηριον το χαλκουν ο εποιησεν βεσελεηλ υιος ουριου υιου ωρ εκει ην εναντι της σκηνης κυριου και εξεζητησεν αυτο σαλωµων και η εκκλησια

6

και ανηνεγκεν εκει σαλωµων επι το θυσιαστηριον το χαλκουν ενωπιον κυριου το εν τη σκηνη και ανηνεγκεν επ' αυτο ολοκαυτωσιν χιλιαν

7

εν τη νυκτι εκεινη ωφθη ο θεος τω σαλωµων και ειπεν αυτω αιτησαι τι σοι δω

8

και ειπεν σαλωµων προς τον θεον συ εποιησας µετα δαυιδ του πατρος µου ελεος µεγα και εβασιλευσας µε αντ' αυτου

9

και νυν κυριε ο θεος πιστωθητω το ονοµα σου επι δαυιδ πατερα µου οτι συ εβασιλευσας µε επι λαον πολυν ως ο χους της γης

10

νυν σοφιαν και συνεσιν δος µοι και εξελευσοµαι ενωπιον του λαου τουτου και εισελευσοµαι οτι τις κρινει τον λαον σου τον µεγαν τουτον

11

και ειπεν ο θεος προς σαλωµων ανθ' ων εγενετο τουτο εν τη καρδια σου και ουκ ητησω πλουτον χρηµατων ουδε δοξαν ουδε την ψυχην των υπεναντιων και ηµερας πολλας ο
υκ ητησω και ητησας σεαυτω σοφιαν και συνεσιν οπως κρινης τον λαον µου εφ' ον εβασιλευσα σε επ' αυτον

12

την σοφιαν και την συνεσιν διδωµι σοι και πλουτον και χρηµατα και δοξαν δωσω σοι ως ουκ εγενηθη οµοιος σοι εν τοις βασιλευσι τοις εµπροσθε σου και µετα σε ουκ εσται ο
υτως

13

και ηλθεν σαλωµων εκ βαµα της εν γαβαων εις ιερουσαληµ απο προσωπου σκηνης µαρτυριου και εβασιλευσεν επι ισραηλ

14

και συνηγαγεν σαλωµων αρµατα και ιππεις και εγενοντο αυτω χιλια και τετρακοσια αρµατα και δωδεκα χιλιαδες ιππεων και κατελιπεν αυτα εν πολεσιν των αρµατων και ο
λαος µετα του βασιλεως εν ιερουσαληµ

15

και εθηκεν ο βασιλευς το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιθους και τας κεδρους εν τη ιουδαια ως συκαµινους τας εν τη πεδινη εις πληθος

16

και η εξοδος των ιππων των σαλωµων εξ αιγυπτου και η τιµη των εµπορων του βασιλεως εµπορευεσθαι ηγοραζον

17

και ανεβαινον και εξηγον εξ αιγυπτου αρµα εν εξακοσιων αργυριου και ιππον εκατον και πεντηκοντα και ουτως πασιν τοις βασιλευσιν των χετταιων και βασιλευσιν συριας ε
ν χερσιν αυτων εφερον

18

και ειπεν σαλωµων του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου και οικον τη βασιλεια αυτου

1

και συνηγαγεν σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδας ανδρων και ογδοηκοντα χιλιαδας λατοµων εν τω ορει και οι επισταται επ' αυτων τρισχιλιοι εξακοσιοι

2

και απεστειλεν σαλωµων προς χιραµ βασιλεα τυρου λεγων ως εποιησας µετα του πατρος µου δαυιδ και απεστειλας αυτω κεδρους του οικοδοµησαι εαυτω οικον κατοικησαι ε
ν αυτω

3

και ιδου εγω ο υιος αυτου οικοδοµω οικον τω ονοµατι κυριου θεου µου αγιασαι αυτον αυτω του θυµιαν απεναντι αυτου θυµιαµα και προθεσιν δια παντος και του αναφερειν
ολοκαυτωµατα δια παντος το πρωι και το δειλης και εν τοις σαββατοις και εν ταις νουµηνιαις και εν ταις εορταις του κυριου θεου ηµων εις τον αιωνα τουτο επι τον ισραηλ

4

και ο οικος ον εγω οικοδοµω µεγας οτι µεγας ο θεος ηµων παρα παντας τους θεους
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5

και τις ισχυσει οικοδοµησαι αυτω οικον οτι ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου ου φερουσιν αυτου την δοξαν και τις εγω οικοδοµων αυτω οικον οτι αλλ' η του θυµιαν κατ
εναντι αυτου

6

και νυν αποστειλον µοι ανδρα σοφον και ειδοτα του ποιησαι εν τω χρυσιω και εν τω αργυριω και εν τω χαλκω και εν τω σιδηρω και εν τη πορφυρα και εν τω κοκκινω και εν
τη υακινθω και επισταµενον γλυψαι γλυφην µετα των σοφων των µετ' εµου εν ιουδα και εν ιερουσαληµ ων ητοιµασεν δαυιδ ο πατηρ µου

7

και αποστειλον µοι ξυλα κεδρινα και αρκευθινα και πευκινα εκ του λιβανου οτι εγω οιδα ως οι δουλοι σου οιδασιν κοπτειν ξυλα εκ του λιβανου και ιδου οι παιδες σου µετα τ
ων παιδων µου

8

πορευσονται ετοιµασαι µοι ξυλα εις πληθος οτι ο οικος ον εγω οικοδοµω µεγας και ενδοξος

9

και ιδου τοις εργαζοµενοις τοις κοπτουσιν ξυλα εις βρωµατα δεδωκα σιτον εις δοµατα τοις παισιν σου κορων εικοσι χιλιαδας και κριθων κορων εικοσι χιλιαδας και οινου µε
τρων εικοσι χιλιαδας και ελαιου µετρων εικοσι χιλιαδας

10

και ειπεν χιραµ βασιλευς τυρου εν γραφη και απεστειλεν προς σαλωµων εν τω αγαπησαι κυριον τον λαον αυτου εδωκεν σε επ' αυτους εις βασιλεα

11

και ειπεν χιραµ ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ ος εποιησεν τον ουρανον και την γην ος εδωκεν τω δαυιδ τω βασιλει υιον σοφον και επισταµενον συνεσιν και επιστηµην ος οι
κοδοµησει οικον τω κυριω και οικον τη βασιλεια αυτου

12

και νυν απεσταλκα σοι ανδρα σοφον και ειδοτα συνεσιν τον χιραµ τον πατερα µου

13

η µητηρ αυτου απο θυγατερων δαν και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριος ειδοτα ποιησαι εν χρυσιω και εν αργυριω και εν χαλκω και εν σιδηρω εν λιθοις και ξυλοις και υφαινειν εν
τη πορφυρα και εν τη υακινθω και εν τη βυσσω και εν τω κοκκινω και γλυψαι γλυφας και διανοεισθαι πασαν διανοησιν οσα αν δως αυτω µετα των σοφων σου και σοφων δ
αυιδ κυριου µου πατρος σου

14

και νυν τον σιτον και την κριθην και το ελαιον και τον οινον α ειπεν ο κυριος µου αποστειλατω τοις παισιν αυτου

15

και ηµεις κοψοµεν ξυλα εκ του λιβανου κατα πασαν την χρειαν σου και αξοµεν αυτα σχεδιαις επι θαλασσαν ιοππης και συ αξεις αυτα εις ιερουσαληµ

16

και συνηγαγεν σαλωµων παντας τους ανδρας τους προσηλυτους εν γη ισραηλ µετα τον αριθµον ον ηριθµησεν αυτους δαυιδ ο πατηρ αυτου και ευρεθησαν εκατον πεντηκοντα
χιλιαδες και τρισχιλιοι εξακοσιοι

17

και εποιησεν εξ αυτων εβδοµηκοντα χιλιαδας νωτοφορων και ογδοηκοντα χιλιαδας λατοµων και τρισχιλιους εξακοσιους εργοδιωκτας επι τον λαον

1

και ηρξατο σαλωµων του οικοδοµειν τον οικον κυριου εν ιερουσαληµ εν ορει του αµορια ου ωφθη κυριος τω δαυιδ πατρι αυτου εν τω τοπω ω ητοιµασεν δαυιδ εν αλω ορνα
του ιεβουσαιου

2

και ηρξατο οικοδοµησαι εν τω µηνι τω δευτερω εν τω ετει τω τεταρτω της βασιλειας αυτου

3

και ταυτα ηρξατο σαλωµων του οικοδοµησαι τον οικον του θεου µηκος πηχεων η διαµετρησις η πρωτη πηχεων εξηκοντα και ευρος πηχεων εικοσι

4

και αιλαµ κατα προσωπον του οικου µηκος επι προσωπον πλατους του οικου πηχεων εικοσι και υψος πηχεων εκατον εικοσι και κατεχρυσωσεν αυτον εσωθεν χρυσιω καθαρω

5

και τον οικον τον µεγαν εξυλωσεν ξυλοις κεδρινοις και κατεχρυσωσεν χρυσιω καθαρω και εγλυψεν επ' αυτου φοινικας και χαλαστα

6

και εκοσµησεν τον οικον λιθοις τιµιοις εις δοξαν και χρυσιω χρυσιου του εκ φαρουαιµ

7

και εχρυσωσεν τον οικον και τους τοιχους και τους πυλωνας και τα οροφωµατα και τα θυρωµατα χρυσιω και εγλυψεν χερουβιν επι των τοιχων

8

και εποιησεν τον οικον του αγιου των αγιων µηκος αυτου επι προσωπον πλατους πηχεων εικοσι και το ευρος πηχεων εικοσι και κατεχρυσωσεν αυτον χρυσιω καθαρω εις χερ
ουβιν εις ταλαντα εξακοσια

9

και ολκη των ηλων ολκη του ενος πεντηκοντα σικλοι χρυσιου και το υπερωον εχρυσωσεν χρυσιω

10

και εποιησεν εν τω οικω τω αγιω των αγιων χερουβιν δυο εργον εκ ξυλων και εχρυσωσεν αυτα χρυσιω

11

και αι πτερυγες των χερουβιν το µηκος πηχεων εικοσι και η πτερυξ η µια πηχεων πεντε απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ η ετερα πηχεων πεντε απτοµενη της πτε
ρυγος του χερουβ του ετερου

12

και η πτερυξ του χερουβ του ενος πηχεων πεντε απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ η ετερα πηχεων πεντε απτοµενη του πτερυγος του χερουβ του ετερου

13

και αι πτερυγες των χερουβιν διαπεπετασµεναι πηχεων εικοσι και αυτα εστηκοτα επι τους ποδας αυτων και τα προσωπα αυτων εις τον οικον
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14

και εποιησεν το καταπετασµα εξ υακινθου και πορφυρας και κοκκινου και βυσσου και υφανεν εν αυτω χερουβιν

15

και εποιησεν εµπροσθεν του οικου στυλους δυο πηχεων τριακοντα πεντε το υψος και τας κεφαλας αυτων πηχεων πεντε

16

και εποιησεν σερσερωθ εν τω δαβιρ και εδωκεν επι των κεφαλων των στυλων και εποιησεν ροισκους εκατον και επεθηκεν επι των χαλαστων

17

και εστησεν τους στυλους κατα προσωπον του ναου ενα εκ δεξιων και τον ενα εξ ευωνυµων και εκαλεσεν το ονοµα του εκ δεξιων κατορθωσις και το ονοµα του εξ αριστερων
ισχυς

1

και εποιησεν το θυσιαστηριον χαλκουν πηχεων εικοσι µηκος και το ευρος πηχεων εικοσι υψος πηχεων δεκα

2

και εποιησεν την θαλασσαν χυτην πηχεων δεκα την διαµετρησιν στρογγυλην κυκλοθεν και πηχεων πεντε το υψος και το κυκλωµα πηχεων τριακοντα

3

και οµοιωµα µοσχων υποκατωθεν αυτης κυκλω κυκλουσιν αυτην πηχεις δεκα περιεχουσιν τον λουτηρα κυκλοθεν δυο γενη εχωνευσαν τους µοσχους εν τη χωνευσει αυτων

4

η εποιησαν αυτους δωδεκα µοσχους οι τρεις βλεποντες βορραν και οι τρεις βλεποντες δυσµας και οι τρεις βλεποντες νοτον και οι τρεις βλεποντες κατ' ανατολας και η θαλασ
σα επ' αυτων ανω ησαν τα οπισθια αυτων εσω

5

και το παχος αυτης παλαιστης και το χειλος αυτης ως χειλος ποτηριου διαγεγλυµµενα βλαστους κρινου χωρουσαν µετρητας τρισχιλιους και εξετελεσεν

6

και εποιησεν λουτηρας δεκα και εθηκεν τους πεντε εκ δεξιων και τους πεντε εξ αριστερων του πλυνειν εν αυτοις τα εργα των ολοκαυτωµατων και αποκλυζειν εν αυτοις και η
θαλασσα εις το νιπτεσθαι τους ιερεις εν αυτη

7

και εποιησεν τας λυχνιας τας χρυσας δεκα κατα το κριµα αυτων και εθηκεν εν τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων

8

και εποιησεν τραπεζας δεκα και εθηκεν εν τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ ευωνυµων και εποιησεν φιαλας χρυσας εκατον

9

και εποιησεν την αυλην των ιερεων και την αυλην την µεγαλην και θυρας τη αυλη και θυρωµατα αυτων κατακεχαλκωµενα χαλκω

10

και την θαλασσαν εθηκεν απο γωνιας του οικου εκ δεξιων ως προς ανατολας κατεναντι

11

και εποιησεν χιραµ τας κρεαγρας και τα πυρεια και την εσχαραν του θυσιαστηριου και παντα τα σκευη αυτου και συνετελεσεν χιραµ ποιησαι πασαν την εργασιαν ην εποιησε
ν σαλωµων τω βασιλει εν οικω του θεου

12

στυλους δυο και επ' αυτων γωλαθ τη χωθαρεθ επι των κεφαλων των στυλων δυο και δικτυα δυο συγκαλυψαι τας κεφαλας των χωθαρεθ α εστιν επι των κεφαλων των στυλω
ν

13

και κωδωνας χρυσους τετρακοσιους εις τα δυο δικτυα και δυο γενη ροισκων εν τω δικτυω τω ενι του συγκαλυψαι τας δυο γωλαθ των χωθαρεθ α εστιν επανω των στυλων

14

και τας µεχωνωθ εποιησεν δεκα και τους λουτηρας εποιησεν επι των µεχωνωθ

15

και την θαλασσαν µιαν και τους µοσχους τους δωδεκα υποκατω αυτης

16

και τους ποδιστηρας και τους αναληµπτηρας και τους λεβητας και τας κρεαγρας και παντα τα σκευη αυτων α εποιησεν χιραµ και ανηνεγκεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κ
υριου χαλκου καθαρου

17

εν τω περιχωρω του ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευς εν τω παχει της γης εν οικω σοκχωθ και ανα µεσον σιρδαθα

18

και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη ταυτα εις πληθος σφοδρα οτι ουκ εξελιπεν ολκη του χαλκου

19

και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη οικου κυριου και το θυσιαστηριον το χρυσουν και τας τραπεζας και επ' αυτων αρτοι προθεσεως

20

και τας λυχνιας και τους λυχνους του φωτος κατα το κριµα και κατα προσωπον του δαβιρ χρυσιου καθαρου

21

και λαβιδες αυτων και οι λυχνοι αυτων και τας φιαλας και τας θυισκας και τα πυρεια χρυσιου καθαρου

22

και η θυρα του οικου η εσωτερα εις τα αγια των αγιων εις τας θυρας του οικου του ναου χρυσας

1

και συνετελεσθη πασα η εργασια ην εποιησεν σαλωµων εν οικω κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα αγια δαυιδ του πατρος αυτου το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη ε
δωκεν εις θησαυρον οικου κυριου

2

τοτε εξεκκλησιασεν σαλωµων τους πρεσβυτερους ισραηλ και παντας τους αρχοντας των φυλων τους ηγουµενους πατριων υιων ισραηλ εις ιερουσαληµ του ανενεγκαι κιβωτο
ν διαθηκης κυριου εκ πολεως δαυιδ αυτη σιων
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3

και εξεκκλησιασθησαν προς τον βασιλεα πας ανηρ ισραηλ εν τη εορτη ουτος ο µην εβδοµος

4

και ηλθον παντες οι πρεσβυτεροι ισραηλ και ελαβον παντες οι λευιται την κιβωτον

5

και ανηνεγκαν την κιβωτον και την σκηνην του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τη σκηνη και ανηνεγκαν αυτην οι ιερεις και οι λευιται

6

και ο βασιλευς σαλωµων και πασα συναγωγη ισραηλ και οι φοβουµενοι και οι επισυνηγµενοι αυτων εµπροσθεν της κιβωτου θυοντες µοσχους και προβατα οι ουκ αριθµηθησ
ονται και οι ου λογισθησονται απο του πληθους

7

και εισηνεγκαν οι ιερεις την κιβωτον διαθηκης κυριου εις τον τοπον αυτης εις το δαβιρ του οικου εις τα αγια των αγιων υποκατω των πτερυγων των χερουβιν

8

και ην τα χερουβιν διαπεπετακοτα τας πτερυγας αυτων επι τον τοπον της κιβωτου και συνεκαλυπτεν τα χερουβιν επι την κιβωτον και επι τους αναφορεις αυτης επανωθεν

9

και υπερειχον οι αναφορεις και εβλεποντο αι κεφαλαι των αναφορεων εκ των αγιων εις προσωπον του δαβιρ ουκ εβλεποντο εξω και ησαν εκει εως της ηµερας ταυτης

10

ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο πλακες ας εθηκεν µωυσης εν χωρηβ α διεθετο κυριος µετα των υιων ισραηλ εν τω εξελθειν αυτους εκ γης αιγυπτου

11

και εγενετο εν τω εξελθειν τους ιερεις εκ των αγιων οτι παντες οι ιερεις οι ευρεθεντες ηγιασθησαν ουκ ησαν διατεταγµενοι κατ' εφηµεριαν

12

και οι λευιται οι ψαλτωδοι παντες τοις υιοις ασαφ τω αιµαν τω ιδιθουν και τοις υιοις αυτων και τοις αδελφοις αυτων των ενδεδυµενων στολας βυσσινας εν κυµβαλοις και εν
ναβλαις και εν κινυραις εστηκοτες κατεναντι του θυσιαστηριου και µετ' αυτων ιερεις εκατον εικοσι σαλπιζοντες ταις σαλπιγξιν

13

και εγενετο µια φωνη εν τω σαλπιζειν και εν τω ψαλτωδειν και εν τω αναφωνειν φωνη µια του εξοµολογεισθαι και αινειν τω κυριω και ως υψωσαν φωνην εν σαλπιγξιν και ε
ν κυµβαλοις και εν οργανοις των ωδων και ελεγον εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου και ο οικος ενεπλησθη νεφελης δοξης κυριου

14

και ουκ ηδυναντο οι ιερεις του στηναι λειτουργειν απο προσωπου της νεφελης οτι ενεπλησεν δοξα κυριου τον οικον του θεου

1

τοτε ειπεν σαλωµων κυριος ειπεν του κατασκηνωσαι εν γνοφω

2

και εγω ωκοδοµηκα οικον τω ονοµατι σου αγιον σοι και ετοιµον του κατασκηνωσαι εις τους αιωνας

3

και επεστρεψεν ο βασιλευς το προσωπον αυτου και ευλογησεν την πασαν εκκλησιαν ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ παρειστηκει

4

και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ ος ελαλησεν εν στοµατι αυτου προς δαυιδ τον πατερα µου και εν χερσιν αυτου επληρωσεν λεγων

5

απο της ηµερας ης ανηγαγον τον λαον µου εκ γης αιγυπτου ουκ εξελεξαµην εν πολει απο πασων φυλων ισραηλ του οικοδοµησαι οικον του ειναι ονοµα µου εκει και ουκ εξελεξ
αµην εν ανδρι του ειναι εις ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ

6

και εξελεξαµην εν ιερουσαληµ γενεσθαι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν δαυιδ ωστε ειναι επανω του λαου µου ισραηλ

7

και εγενετο επι καρδιαν δαυιδ του πατρος µου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ

8

και ειπεν κυριος προς δαυιδ πατερα µου διοτι εγενετο επι καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι µου καλως εποιησας οτι εγενετο επι καρδιαν σου

9

πλην συ ουκ οικοδοµησεις τον οικον οτι ο υιος σου ος εξελευσεται εκ της οσφυος σου ουτος οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου

10

και ανεστησεν κυριος τον λογον αυτου ον ελαλησεν και εγενηθην αντι δαυιδ πατρος µου και εκαθισα επι τον θρονον ισραηλ καθως ελαλησεν κυριος και ωκοδοµησα τον οικο
ν τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ

11

και εθηκα εκει την κιβωτον εν η εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο τω ισραηλ

12

και εστη κατεναντι του θυσιαστηριου κυριου εναντι πασης εκκλησιας ισραηλ και διεπετασεν τας χειρας αυτου

13

οτι εποιησεν σαλωµων βασιν χαλκην και εθηκεν αυτην εν µεσω της αυλης του ιερου πεντε πηχων το µηκος αυτης και πεντε πηχεων το ευρος αυτης και τριων πηχεων το υψο
ς αυτης και εστη επ' αυτης και επεσεν επι τα γονατα εναντι πασης εκκλησιας ισραηλ και διεπετασεν τας χειρας αυτου εις τον ουρανον

14

και ειπεν κυριε ο θεος ισραηλ ουκ εστιν οµοιος σοι θεος εν ουρανω και επι της γης φυλασσων την διαθηκην και το ελεος τοις παισιν σου τοις πορευοµενοις εναντιον σου εν ολ
η καρδια

15

α εφυλαξας τω παιδι σου δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησας αυτω λεγων και ελαλησας εν στοµατι σου και εν χερσιν σου επληρωσας ως η ηµερα αυτη

16

και νυν κυριε ο θεος ισραηλ φυλαξον τω παιδι σου τω δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησας αυτω λεγων ουκ εκλειψει σοι ανηρ απο προσωπου µου καθηµενος επι θρονου ισραηλ π
λην εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων του πορευεσθαι εν τω νοµω µου ως επορευθης εναντιον µου
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17

και νυν κυριε ο θεος ισραηλ πιστωθητω δη το ρηµα σου ο ελαλησας τω παιδι σου τω δαυιδ

18

οτι ει αληθως κατοικησει θεος µετα ανθρωπων επι της γης ει ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου ουκ αρκεσουσιν σοι και τις ο οικος ουτος ον ωκοδοµησα

19

και επιβλεψη επι την προσευχην παιδος σου και επι την δεησιν µου κυριε ο θεος του επακουσαι της δεησεως και της προσευχης ης ο παις σου προσευχεται εναντιον σου σηµε
ρον

20

του ειναι οφθαλµους σου ανεωγµενους επι τον οικον τουτον ηµερας και νυκτος εις τον τοπον τουτον ον ειπας επικληθηναι το ονοµα σου εκει του ακουσαι της προσευχης ης ο
παις σου προσευχεται εις τον τοπον τουτον

21

και ακουση της δεησεως του παιδος σου και λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εις τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω της κατοικησεως σου εκ του ουρανου κ
αι ακουση και ιλεως εση

22

εαν αµαρτη ανηρ τω πλησιον αυτου και λαβη επ' αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και αρασηται κατεναντι του θυσιαστηριου εν τω οικω τουτω

23

και συ εισακουση εκ του ουρανου και ποιησεις και κρινεις τους δουλους σου του αποδουναι τω ανοµω και αποδουναι οδους αυτου εις κεφαλην αυτου του δικαιωσαι δικαιον
του αποδουναι αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου

24

και εαν θραυσθη ο λαος σου ισραηλ κατεναντι του εχθρου εαν αµαρτωσιν σοι και επιστρεψωσιν και εξοµολογησωνται τω ονοµατι σου και προσευξωνται και δεηθωσιν εναντ
ιον σου εν τω οικω τουτω

25

και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αµαρτιαις λαου σου ισραηλ και αποστρεψεις αυτους εις την γην ην εδωκας αυτοις και τοις πατρασιν αυτων

26

εν τω συσχεθηναι τον ουρανον και µη γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται εις τον τοπον τουτον και αινεσουσιν το ονοµα σου και απο των αµαρτιων αυτων
επιστρεψουσιν οτι ταπεινωσεις αυτους

27

και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αµαρτιαις των παιδων σου και του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεις αυτοις την οδον την αγαθην εν η πορευσονται εν αυτη
και δωσεις υετον επι την γην σου ην εδωκας τω λαω σου εις κληρονοµιαν

28

λιµος εαν γενηται επι της γης θανατος εαν γενηται ανεµοφθορια και ικτερος ακρις και βρουχος εαν γενηται εαν θλιψη αυτον ο εχθρος κατεναντι των πολεων αυτων κατα πασ
αν πληγην και παν πονον

29

και πασα προσευχη και πασα δεησις η εαν γενηται παντι ανθρωπω και παντι λαω σου ισραηλ εαν γνω ανθρωπος την αφην αυτου και την µαλακιαν αυτου και διαπεταση τας
χειρας αυτου εις τον οικον τουτον

30

και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ιλαση και δωσεις ανδρι κατα τας οδους αυτου ως αν γνως την καρδιαν αυτου οτι µονος γινωσκεις την κ
αρδιαν υιων ανθρωπων

31

οπως φοβωνται τας οδους σου πασας τας ηµερας ας αυτοι ζωσιν επι προσωπου της γης ης εδωκας τοις πατρασιν ηµων

32

και πας αλλοτριος ος ουκ εκ του λαου σου ισραηλ εστιν αυτος και ελθη εκ γης µακροθεν δια το ονοµα σου το µεγα και την χειρα σου την κραταιαν και τον βραχιονα σου τον
υψηλον και ελθωσιν και προσευξωνται εις τον τοπον τουτον

33

και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ποιησεις κατα παντα οσα εαν επικαλεσηται σε ο αλλοτριος οπως γνωσιν παντες οι λαοι της γης το ονοµα σο
υ και του φοβεισθαι σε ως ο λαος σου ισραηλ και του γνωναι οτι επικεκληται το ονοµα σου επι τον οικον τουτον ον ωκοδοµησα

34

εαν δε εξελθη ο λαος σου εις πολεµον επι τους εχθρους αυτου εν οδω η αποστελεις αυτους και προσευξωνται προς σε κατα την οδον της πολεως ταυτης ην εξελεξω εν αυτη κ
αι οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου

35

και ακουση εκ του ουρανου της δεησεως αυτων και της προσευχης αυτων και ποιησεις το δικαιωµα αυτων

36

οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εσται ανθρωπος ος ουχ αµαρτησεται και παταξεις αυτους και παραδωσεις αυτους κατα προσωπον εχθρων και αιχµαλωτευσουσιν οι αιχµαλωτε
υοντες αυτους εις γην εχθρων εις γην µακραν η εγγυς

37

και επιστρεψωσιν καρδιαν αυτων εν τη γη αυτων ου µετηχθησαν εκει και γε επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σου εν τη αιχµαλωσια αυτων λεγοντες ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµ
ησαµεν

38

και επιστρεψωσιν προς σε εν ολη καρδια και εν ολη ψυχη αυτων εν γη αιχµαλωτευσαντων αυτους και προσευξωνται οδον γης αυτων ης εδωκας τοις πατρασιν αυτων και της
πολεως ης εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου
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39

και ακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου της προσευχης αυτων και της δεησεως αυτων και ποιησεις κριµατα και ιλεως εση τω λαω τω αµαρτοντι σοι

40

νυν κυριε εστωσαν δη οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι και τα ωτα σου επηκοα εις την δεησιν του τοπου τουτου

41

και νυν αναστηθι κυριε ο θεος εις την καταπαυσιν σου συ και η κιβωτος της ισχυος σου οι ιερεις σου κυριε ο θεος ενδυσαιντο σωτηριαν και οι υιοι σου ευφρανθητωσαν εν αγ
αθοις

42

κυριε ο θεος µη αποστρεψης το προσωπον του χριστου σου µνησθητι τα ελεη δαυιδ του δουλου σου

1

και ως συνετελεσεν σαλωµων προσευχοµενος και το πυρ κατεβη εκ του ουρανου και κατεφαγεν τα ολοκαυτωµατα και τας θυσιας και δοξα κυριου επλησεν τον οικον

2

και ουκ ηδυναντο οι ιερεις εισελθειν εις τον οικον κυριου εν τω καιρω εκεινω οτι επλησεν δοξα κυριου τον οικον

3

και παντες οι υιοι ισραηλ εωρων καταβαινον το πυρ και η δοξα κυριου επι τον οικον και επεσον επι προσωπον επι την γην επι το λιθοστρωτον και προσεκυνησαν και ηνουν τ
ω κυριω οτι αγαθον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

4

και ο βασιλευς και πας ο λαος θυοντες θυµατα εναντι κυριου

5

και εθυσιασεν σαλωµων την θυσιαν µοσχων εικοσι και δυο χιλιαδας και βοσκηµατων εκατον και εικοσι χιλιαδας και ενεκαινισεν τον οικον του θεου ο βασιλευς και πας ο λαο
ς

6

και οι ιερεις επι τας φυλακας αυτων εστηκοτες και οι λευιται εν οργανοις ωδων κυριου του δαυιδ του βασιλεως του εξοµολογεισθαι εναντι κυριου οτι εις τον αιωνα το ελεος
αυτου εν υµνοις δαυιδ δια χειρος αυτων και οι ιερεις σαλπιζοντες ταις σαλπιγξιν εναντιον αυτων και πας ισραηλ εστηκως

7

και ηγιασεν σαλωµων το µεσον της αυλης της εν οικω κυριου οτι εποιησεν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα στεατα των σωτηριων οτι το θυσιαστηριον το χαλκουν ο εποιησεν σ
αλωµων ουκ εξεποιει δεξασθαι τα ολοκαυτωµατα και τα µαναα και τα στεατα

8

και εποιησεν σαλωµων την εορτην εν τω καιρω εκεινω επτα ηµεραις και πας ισραηλ µετ' αυτου εκκλησια µεγαλη σφοδρα απο εισοδου αιµαθ και εως χειµαρρου αιγυπτου

9

και εποιησεν εν τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον οτι εγκαινισµον του θυσιαστηριου εποιησεν επτα ηµερας εορτην

10

και εν τη τριτη και εικοστη του µηνος του εβδοµου απεστειλεν τον λαον εις τα σκηνωµατα αυτων ευφραινοµενους και αγαθη καρδια επι τοις αγαθοις οις εποιησεν κυριος τω
δαυιδ και τω σαλωµων και τω ισραηλ λαω αυτου

11

και συνετελεσεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως και παντα οσα ηθελησεν εν τη ψυχη σαλωµων του ποιησαι εν οικω κυριου και εν οικω αυτου ευοδωθ
η

12

και ωφθη ο θεος τω σαλωµων την νυκτα και ειπεν αυτω ηκουσα της προσευχης σου και εξελεξαµην εν τω τοπω τουτω εµαυτω εις οικον θυσιας

13

εαν συσχω τον ουρανον και µη γενηται υετος και εαν εντειλωµαι τη ακριδι καταφαγειν το ξυλον και εαν αποστειλω θανατον εν τω λαω µου

14

και εαν εντραπη ο λαος µου εφ' ους το ονοµα µου επικεκληται επ' αυτους και προσευξωνται και ζητησωσιν το προσωπον µου και αποστρεψωσιν απο των οδων αυτων των πο
νηρων και εγω εισακουσοµαι εκ του ουρανου και ιλεως εσοµαι ταις αµαρτιαις αυτων και ιασοµαι την γην αυτων

15

νυν οι οφθαλµοι µου εσονται ανεωγµενοι και τα ωτα µου επηκοα τη προσευχη του τοπου τουτου

16

και νυν εξελεξαµην και ηγιακα τον οικον τουτον του ειναι ονοµα µου εκει εως αιωνος και εσονται οι οφθαλµοι µου και η καρδια µου εκει πασας τας ηµερας

17

και συ εαν πορευθης εναντιον µου ως δαυιδ ο πατηρ σου και ποιησης κατα παντα α ενετειλαµην σοι και τα προσταγµατα µου και τα κριµατα µου φυλαξη

18

και αναστησω τον θρονον της βασιλειας σου ως διεθεµην δαυιδ τω πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενος εν ισραηλ

19

και εαν αποστρεψητε υµεις και εγκαταλιπητε τα προσταγµατα µου και τας εντολας µου ας εδωκα εναντιον υµων και πορευθητε και λατρευσητε θεοις ετεροις και προσκυνησ
ητε αυτοις

20

και εξαρω υµας απο της γης ης εδωκα αυτοις και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου αποστρεψω εκ προσωπου µου και δωσω αυτον εις παραβολην και εις διηγηµα
εν πασιν τοις εθνεσιν

21

και ο οικος ουτος ο υψηλος πας ο διαπορευοµενος αυτον εκστησεται και ερει χαριν τινος εποιησεν κυριος τη γη ταυτη και τω οικω τουτω

22

και ερουσιν διοτι εγκατελιπον κυριον τον θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτους εκ γης αιγυπτου και αντελαβοντο θεων ετερων και προσεκυνησαν αυτοις και εδου
λευσαν αυτοις δια τουτο επηγαγεν επ' αυτους πασαν την κακιαν ταυτην
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1

και εγενετο µετα εικοσι ετη εν οις ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου

2

και τας πολεις ας εδωκεν χιραµ τω σαλωµων ωκοδοµησεν αυτας σαλωµων και κατωκισεν εκει τους υιους ισραηλ

3

και ηλθεν σαλωµων εις αιµαθ σωβα και κατισχυσεν αυτην

4

και ωκοδοµησεν την θεδµορ εν τη ερηµω και πασας τας πολεις τας οχυρας ας ωκοδοµησεν εν ηµαθ

5

και ωκοδοµησεν την βαιθωρων την ανω και την βαιθωρων την κατω πολεις οχυρας τειχη πυλαι και µοχλοι

6

και την βααλαθ και πασας τας πολεις τας οχυρας αι ησαν τω σαλωµων και πασας τας πολεις των αρµατων και τας πολεις των ιππεων και οσα επεθυµησεν σαλωµων κατα τη
ν επιθυµιαν του οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ και εν τω λιβανω και εν παση τη βασιλεια αυτου

7

πας ο λαος ο καταλειφθεις απο του χετταιου και του αµορραιου και του φερεζαιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου οι ουκ εισιν εκ του ισραηλ

8

ησαν εκ των υιων αυτων των καταλειφθεντων µετ' αυτους εν τη γη ους ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ και ανηγαγεν αυτους σαλωµων εις φορον εως της ηµερας ταυτης

9

και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκεν σαλωµων εις παιδας τη βασιλεια αυτου οτι αυτοι ανδρες πολεµισται και αρχοντες και δυνατοι και αρχοντες αρµατων και ιππεων

10

και ουτοι αρχοντες των προστατων βασιλεως σαλωµων πεντηκοντα και διακοσιοι εργοδιωκτουντες εν τω λαω

11

και την θυγατερα φαραω σαλωµων ανηγαγεν εκ πολεως δαυιδ εις τον οικον ον ωκοδοµησεν αυτη οτι ειπεν ου κατοικησει η γυνη µου εν πολει δαυιδ του βασιλεως ισραηλ οτι
αγιος εστιν ου εισηλθεν εκει κιβωτος κυριου

12

τοτε ανηνεγκεν σαλωµων ολοκαυτωµατα τω κυριω επι το θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν απεναντι του ναου

13

και κατα τον λογον ηµερας εν ηµερα του αναφερειν κατα τας εντολας µωυση εν τοις σαββατοις και εν τοις µησιν και εν ταις εορταις τρεις καιρους του ενιαυτου εν τη εορτη
των αζυµων και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν τη εορτη των σκηνων

14

και εστησεν κατα την κρισιν δαυιδ τας διαιρεσεις των ιερεων κατα τας λειτουργιας αυτων και οι λευιται επι τας φυλακας αυτων του αινειν και λειτουργειν κατεναντι των ιε
ρεων κατα τον λογον ηµερας εν τη ηµερα και οι πυλωροι κατα τας διαιρεσεις αυτων εις πυλην και πυλην οτι ουτως εντολαι δαυιδ ανθρωπου του θεου

15

ου παρηλθον τας εντολας του βασιλεως περι των ιερεων και των λευιτων εις παντα λογον και εις τους θησαυρους

16

και ητοιµασθη πασα η εργασια αφ' ης ηµερας εθεµελιωθη εως ου ετελειωσεν σαλωµων τον οικον κυριου

17

τοτε ωχετο σαλωµων εις γασιωνγαβερ και εις την αιλαθ την παραθαλασσιαν εν γη ιδουµαια

18

και απεστειλεν χιραµ εν χειρι παιδων αυτου πλοια και παιδας ειδοτας θαλασσαν και ωχοντο µετα των παιδων σαλωµων εις σωφιρα και ελαβον εκειθεν τετρακοσια και πεντη
κοντα ταλαντα χρυσιου και ηλθον προς τον βασιλεα σαλωµων

1

και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και ηλθεν του πειρασαι σαλωµων εν αινιγµασιν εις ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι αρωµατα κ
αι χρυσιον εις πληθος και λιθον τιµιον και ηλθεν προς σαλωµων και ελαλησεν προς αυτον παντα οσα εν τη ψυχη αυτης

2

και ανηγγειλεν αυτη σαλωµων παντας τους λογους αυτης και ου παρηλθεν λογος απο σαλωµων ον ουκ απηγγειλεν αυτη

3

και ειδεν βασιλισσα σαβα την σοφιαν σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν

4

και τα βρωµατα των τραπεζων και καθεδραν παιδων αυτου και στασιν λειτουργων αυτου και ιµατισµον αυτων και οινοχοους αυτου και στολισµον αυτων και τα ολοκαυτωµ
ατα α ανεφερεν εν οικω κυριου και εξ εαυτης εγενετο

5

και ειπεν προς τον βασιλεα αληθινος ο λογος ον ηκουσα εν τη γη µου περι των λογων σου και περι της σοφιας σου

6

και ουκ επιστευσα τοις λογοις εως ου ηλθον και ειδον οι οφθαλµοι µου και ιδου ουκ απηγγελη µοι ηµισυ του πληθους της σοφιας σου προσεθηκας επι την ακοην ην ηκουσα

7

µακαριοι οι ανδρες µακαριοι οι παιδες σου ουτοι οι παρεστηκοτες σοι δια παντος και ακουουσιν σοφιαν σου

8

εστω κυριος ο θεος σου ηυλογηµενος ος ηθελησεν σοι του δουναι σε επι θρονον αυτου εις βασιλεα τω κυριω θεω σου εν τω αγαπησαι κυριον τον θεον σου τον ισραηλ του στη
σαι αυτον εις αιωνα και εδωκεν σε επ' αυτους εις βασιλεα του ποιησαι κριµα και δικαιοσυνην

9

και εδωκεν τω βασιλει εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και αρωµατα εις πληθος πολυ και λιθον τιµιον και ουκ ην κατα τα αρωµατα εκεινα α εδωκεν βασιλισσα σαβα τω βασι
λει σαλωµων
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10

και οι παιδες σαλωµων και οι παιδες χιραµ εφερον χρυσιον τω σαλωµων εκ σουφιρ και ξυλα πευκινα και λιθον τιµιον

11

και εποιησεν ο βασιλευς τα ξυλα τα πευκινα αναβασεις τω οικω κυριου και τω οικω του βασιλεως και κιθαρας και ναβλας τοις ωδοις και ουκ ωφθησαν τοιαυτα εµπροσθεν ε
ν γη ιουδα

12

και ο βασιλευς σαλωµων εδωκεν τη βασιλισση σαβα παντα τα θεληµατα αυτης α ητησεν εκτος παντων ων ηνεγκεν τω βασιλει σαλωµων και απεστρεψεν εις την γην αυτης

13

και ην ο σταθµος του χρυσιου του ενεχθεντος τω σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου

14

πλην των ανδρων των υποτεταγµενων και των εµπορευοµενων ων εφερον και παντων των βασιλεων της αραβιας και σατραπων της γης εφερον χρυσιον και αργυριον τω βασ
ιλει σαλωµων

15

και εποιησεν ο βασιλευς σαλωµων διακοσιους θυρεους χρυσους ελατους εξακοσιοι χρυσοι καθαροι τω ενι θυρεω εξακοσιοι χρυσοι επησαν επι τον ενα θυρεον

16

και τριακοσιας ασπιδας ελατας χρυσας τριακοσιων χρυσων ανεφερετο επι την ασπιδα εκαστην και εδωκεν αυτας ο βασιλευς εν οικω δρυµου του λιβανου

17

και εποιησεν ο βασιλευς θρονον ελεφαντινον οδοντων µεγαν και κατεχρυσωσεν αυτον χρυσιω δοκιµω

18

και εξ αναβαθµοι τω θρονω ενδεδεµενοι χρυσιω και αγκωνες ενθεν και ενθεν επι του θρονου της καθεδρας και δυο λεοντες εστηκοτες παρα τους αγκωνας

19

και δωδεκα λεοντες εστηκοτες εκει επι των εξ αναβαθµων ενθεν και ενθεν ουκ εγενηθη ουτως εν παση βασιλεια

20

και παντα τα σκευη του βασιλεως σαλωµων χρυσιου και παντα τα σκευη οικου δρυµου του λιβανου χρυσιω κατειληµµενα ουκ ην αργυριον λογιζοµενον εν ηµεραις σαλωµων
εις ουθεν

21

οτι ναυς τω βασιλει επορευετο εις θαρσις µετα των παιδων χιραµ απαξ δια τριων ετων ηρχετο πλοια εκ θαρσις τω βασιλει γεµοντα χρυσιου και αργυριου και οδοντων ελεφαν
τινων και πιθηκων

22

και εµεγαλυνθη σαλωµων υπερ παντας τους βασιλεις και πλουτω και σοφια

23

και παντες οι βασιλεις της γης εζητουν το προσωπον σαλωµων ακουσαι της σοφιας αυτου ης εδωκεν ο θεος εν καρδια αυτου

24

και αυτοι εφερον εκαστος τα δωρα αυτου σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και ιµατισµον στακτην και ηδυσµατα ιππους και ηµιονους το κατ' ενιαυτον ενιαυτον

25

και ησαν τω σαλωµων τεσσαρες χιλιαδες θηλειαι ιπποι εις αρµατα και δωδεκα χιλιαδες ιππεων και εθετο αυτους εν πολεσιν των αρµατων και µετα του βασιλεως εν ιερουσα
ληµ

26

και ην ηγουµενος παντων των βασιλεων απο του ποταµου και εως γης αλλοφυλων και εως οριου αιγυπτου

27

και εδωκεν ο βασιλευς το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ ως λιθους και τας κεδρους ως συκαµινους τας εν τη πεδινη εις πληθος

28

και η εξοδος των ιππων εξ αιγυπτου τω σαλωµων και εκ πασης της γης

29

και οι καταλοιποι λογοι σαλωµων οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι επι των λογων ναθαν του προφητου και επι των λογων αχια του σηλωνιτου και εν ταις ορασεσιν
ιωηλ του ορωντος περι ιεροβοαµ υιου ναβατ

30

και εβασιλευσεν σαλωµων ο βασιλευς επι παντα ισραηλ τεσσαρακοντα ετη

31

και εκοιµηθη σαλωµων και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πατρος αυτου και εβασιλευσεν ροβοαµ υιος αυτου αντ' αυτου

1

και ηλθεν ροβοαµ εις συχεµ οτι εις συχεµ ηρχετο πας ισραηλ βασιλευσαι αυτον

2

και εγενετο ως ηκουσεν ιεροβοαµ υιος ναβατ και αυτος εν αιγυπτω ως εφυγεν απο προσωπου σαλωµων του βασιλεως και κατωκησεν ιεροβοαµ εν αιγυπτω και απεστρεψεν ιε
ροβοαµ εξ αιγυπτου

3

και απεστειλαν και εκαλεσαν αυτον και ηλθεν ιεροβοαµ και πασα η εκκλησια ισραηλ προς ροβοαµ λεγοντες

4

ο πατηρ σου εσκληρυνεν τον ζυγον ηµων και νυν αφες απο της δουλειας του πατρος σου της σκληρας και απο του ζυγου αυτου του βαρεος ου εδωκεν εφ' ηµας και δουλευσοµ
εν σοι

5

και ειπεν αυτοις πορευεσθε εως τριων ηµερων και ερχεσθε προς µε και απηλθεν ο λαος
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6

και συνηγαγεν ο βασιλευς ροβοαµ τους πρεσβυτερους τους εστηκοτας εναντιον σαλωµων του πατρος αυτου εν τω ζην αυτον λεγων πως υµεις βουλευεσθε του αποκριθηναι τ
ω λαω τουτω λογον

7

και ελαλησαν αυτω λεγοντες εαν εν τη σηµερον γενη εις αγαθον τω λαω τουτω και ευδοκησης και λαλησης αυτοις λογους αγαθους και εσονται σοι παιδες πασας τας ηµερας

8

και κατελιπεν την βουλην των πρεσβυτερων οι συνεβουλευσαντο αυτω και συνεβουλευσατο µετα των παιδαριων των συνεκτραφεντων µετ' αυτου των εστηκοτων εναντιον α
υτου

9

και ειπεν αυτοις τι υµεις βουλευεσθε και αποκριθησοµαι λογον τω λαω τουτω οι ελαλησαν προς µε λεγοντες ανες απο του ζυγου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ' ηµας

10

και ελαλησαν αυτω τα παιδαρια τα εκτραφεντα µετ' αυτου ουτως λαλησεις τω λαω τω λαλησαντι προς σε λεγων ο πατηρ σου εβαρυνεν τον ζυγον ηµων και συ αφες αφ' ηµω
ν ουτως ερεις ο µικρος δακτυλος µου παχυτερος της οσφυος του πατρος µου

11

και νυν ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας ζυγω βαρει και εγω προσθησω επι τον ζυγον υµων ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστιγξιν και εγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

12

και ηλθεν ιεροβοαµ και πας ο λαος προς ροβοαµ τη ηµερα τη τριτη ως ελαλησεν ο βασιλευς λεγων επιστρεψατε προς µε τη ηµερα τη τριτη

13

και απεκριθη ο βασιλευς σκληρα και εγκατελιπεν ο βασιλευς ροβοαµ την βουλην των πρεσβυτερων

14

και ελαλησεν προς αυτους κατα την βουλην των νεωτερων λεγων ο πατηρ µου εβαρυνεν τον ζυγον υµων και εγω προσθησω επ' αυτον ο πατηρ µου επαιδευσεν υµας εν µαστι
γξιν και εγω παιδευσω υµας εν σκορπιοις

15

και ουκ ηκουσεν ο βασιλευς του λαου οτι ην µεταστροφη παρα του θεου λεγων ανεστησεν κυριος τον λογον αυτου ον ελαλησεν εν χειρι αχια του σηλωνιτου περι ιεροβοαµ υιο
υ ναβατ

16

και παντος ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευς αυτων και απεκριθη ο λαος προς τον βασιλεα λεγων τις ηµιν µερις εν δαυιδ και κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εις τα σκηνωµατα σ
ου ισραηλ νυν βλεπε τον οικον σου δαυιδ και επορευθη πας ισραηλ εις τα σκηνωµατα αυτου

17

και ανδρες ισραηλ οι κατοικουντες εν πολεσιν ιουδα και εβασιλευσεν επ' αυτων ροβοαµ

18

και απεστειλεν ο βασιλευς ροβοαµ τον αδωνιραµ τον επι του φορου και ελιθοβολησαν αυτον οι υιοι ισραηλ λιθοις και απεθανεν και ο βασιλευς ροβοαµ εσπευσεν του αναβηνα
ι εις το αρµα του φυγειν εις ιερουσαληµ

19

και ηθετησεν ισραηλ εν τω οικω δαυιδ εως της ηµερας ταυτης

1

και ηλθεν ροβοαµ εις ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν εκατον ογδοηκοντα χιλιαδας νεανισκων ποιουντων πολεµον και επολεµει προς ισραηλ του επιστ
ρεψαι την βασιλειαν τω ροβοαµ

2

και εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων

3

ειπον προς ροβοαµ τον του σαλωµων και προς παντα ιουδαν και βενιαµιν λεγων

4

ταδε λεγει κυριος ουκ αναβησεσθε και ου πολεµησετε προς τους αδελφους υµων αποστρεφετε εκαστος εις τον οικον αυτου οτι παρ' εµου εγενετο το ρηµα τουτο και επηκουσα
ν του λογου κυριου και απεστραφησαν του µη πορευθηναι επι ιεροβοαµ

5

και κατωκησεν ροβοαµ εις ιερουσαληµ και ωκοδοµησεν πολεις τειχηρεις εν τη ιουδαια

6

και ωκοδοµησεν την βαιθλεεµ και την αιταµ και την θεκωε

7

και την βαιθσουρα και την σοκχωθ και την οδολλαµ

8

και την γεθ και την µαρισαν και την ζιφ

9

και την αδωραιµ και την λαχις και την αζηκα

10

και την σαραα και την αιαλων και την χεβρων η εστιν του ιουδα και βενιαµιν πολεις τειχηρεις

11

και ωχυρωσεν αυτας τειχεσιν και εδωκεν εν αυταις ηγουµενους και παραθεσεις βρωµατων ελαιον και οινον

12

κατα πολιν και κατα πολιν θυρεους και δορατα και κατισχυσεν αυτας εις πληθος σφοδρα και ησαν αυτω ιουδα και βενιαµιν

13

και οι ιερεις και οι λευιται οι ησαν εν παντι ισραηλ συνηχθησαν προς αυτον εκ παντων των οριων
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14

οτι εγκατελιπον οι λευιται τα σκηνωµατα της κατασχεσεως αυτων και επορευθησαν προς ιουδαν εις ιερουσαληµ οτι εξεβαλεν αυτους ιεροβοαµ και οι υιοι αυτου του µη λειτο
υργειν κυριω

15

και κατεστησεν εαυτω ιερεις των υψηλων και τοις ειδωλοις και τοις µαταιοις και τοις µοσχοις α εποιησεν ιεροβοαµ

16

και εξεβαλεν αυτους απο φυλων ισραηλ οι εδωκαν καρδιαν αυτων του ζητησαι κυριον θεον ισραηλ και ηλθον εις ιερουσαληµ θυσαι κυριω θεω των πατερων αυτων

17

και κατισχυσαν την βασιλειαν ιουδα και κατισχυσαν ροβοαµ τον του σαλωµων εις ετη τρια οτι επορευθη εν ταις οδοις δαυιδ και σαλωµων ετη τρια

18

και ελαβεν εαυτω ροβοαµ γυναικα την µολλαθ θυγατερα ιεριµουθ υιου δαυιδ αβαιαν θυγατερα ελιαβ του ιεσσαι

19

και ετεκεν αυτω υιους τον ιαους και τον σαµαριαν και τον ροολλαµ

20

και µετα ταυτα ελαβεν εαυτω την µααχα θυγατερα αβεσσαλωµ και ετεκεν αυτω τον αβια και τον ιεθθι και τον ζιζα και τον εµµωθ

21

και ηγαπησεν ροβοαµ την µααχαν θυγατερα αβεσσαλωµ υπερ πασας τας γυναικας αυτου και τας παλλακας αυτου οτι γυναικας δεκα οκτω ειχεν και παλλακας τριακοντα και
εγεννησεν υιους εικοσι οκτω και θυγατερας εξηκοντα

22

και κατεστησεν εις αρχοντα ροβοαµ τον αβια τον της µααχα εις ηγουµενον εν τοις αδελφοις αυτου οτι βασιλευσαι διενοειτο αυτον

23

και ηυξηθη παρα παντας τους υιους αυτου εν πασιν τοις οριοις ιουδα και βενιαµιν και εν ταις πολεσιν ταις οχυραις και εδωκεν αυταις τροφας πληθος πολυ και ητησατο πληθ
ος γυναικων

1

και εγενετο ως ητοιµασθη η βασιλεια ροβοαµ και ως κατεκρατηθη εγκατελιπεν τας εντολας κυριου και πας ισραηλ µετ' αυτου

2

και εγενετο εν τω πεµπτω ετει της βασιλειας ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βασιλευς αιγυπτου επι ιερουσαληµ οτι ηµαρτον εναντιον κυριου

3

εν χιλιοις και διακοσιοις αρµασιν και εξηκοντα χιλιασιν ιππων και ουκ ην αριθµος του πληθους του ελθοντος µετ' αυτου εξ αιγυπτου λιβυες τρωγλοδυται και αιθιοπες

4

και κατεκρατησαν των πολεων των οχυρων αι ησαν εν ιουδα και ηλθεν εις ιερουσαληµ

5

και σαµαιας ο προφητης ηλθεν προς ροβοαµ και προς τους αρχοντας ιουδα τους συναχθεντας εις ιερουσαληµ απο προσωπου σουσακιµ και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος υ
µεις εγκατελιπετε µε καγω εγκαταλειψω υµας εν χειρι σουσακιµ

6

και ησχυνθησαν οι αρχοντες ισραηλ και ο βασιλευς και ειπαν δικαιος ο κυριος

7

και εν τω ιδειν κυριον οτι ενετραπησαν και εγενετο λογος κυριου προς σαµαιαν λεγων ενετραπησαν ου καταφθερω αυτους και δωσω αυτους ως µικρον εις σωτηριαν και ου µ
η σταξη ο θυµος µου εν ιερουσαληµ

8

οτι εσονται εις παιδας και γνωσονται την δουλειαν µου και την δουλειαν της βασιλειας της γης

9

και ανεβη σουσακιµ βασιλευς αιγυπτου και ελαβεν τους θησαυρους τους εν οικω κυριου και τους θησαυρους τους εν οικω του βασιλεως τα παντα ελαβεν και ελαβεν τους θυ
ρεους τους χρυσους ους εποιησεν σαλωµων

10

και εποιησεν ροβοαµ θυρεους χαλκους αντ' αυτων και κατεστησεν επ' αυτον σουσακιµ αρχοντας παρατρεχοντων τους φυλασσοντας τον πυλωνα του βασιλεως

11

και εγενετο εν τω εισελθειν τον βασιλεα εις οικον κυριου εισεπορευοντο οι φυλασσοντες και οι παρατρεχοντες και οι επιστρεφοντες εις απαντησιν των παρατρεχοντων

12

και εν τω εντραπηναι αυτον απεστραφη απ' αυτου οργη κυριου και ουκ εις καταφθοραν εις τελος και γαρ εν ιουδα ησαν λογοι αγαθοι

13

και κατισχυσεν ροβοαµ εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν και τεσσαρακοντα και ενος ετων ροβοαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και επτακαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ εν
τη πολει η εξελεξατο κυριος επονοµασαι το ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων υιων ισραηλ και ονοµα της µητρος αυτου νοοµµα η αµµανιτις

14

και εποιησεν το πονηρον οτι ου κατευθυνεν την καρδιαν αυτου εκζητησαι τον κυριον

15

και λογοι ροβοαµ οι πρωτοι και οι εσχατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι εν τοις λογοις σαµαια του προφητου και αδδω του ορωντος και πραξεις αυτου και επολεµει ροβοαµ τον ιερο
βοαµ πασας τας ηµερας

16

και απεθανεν ροβοαµ και εταφη µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αβια υιος αυτου αντ' αυτου

1

εν τω οκτωκαιδεκατω ετει της βασιλειας ιεροβοαµ εβασιλευσεν αβια επι ιουδαν

2

ετη τρια εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µααχα θυγατηρ ουριηλ απο γαβαων και πολεµος ην ανα µεσον αβια και ανα µεσον ιεροβοαµ
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3

και παρεταξατο αβια τον πολεµον εν δυναµει πολεµισταις δυναµεως τετρακοσιαις χιλιασιν ανδρων δυνατων και ιεροβοαµ παρεταξατο προς αυτον πολεµον εν οκτακοσιαις χι
λιασιν δυνατοι πολεµισται δυναµεως

4

και ανεστη αβια απο του ορους σοµορων ο εστιν εν τω ορει εφραιµ και ειπεν ακουσατε ιεροβοαµ και πας ισραηλ

5

ουχ υµιν γνωναι οτι κυριος ο θεος ισραηλ εδωκεν βασιλειαν επι τον ισραηλ εις τον αιωνα τω δαυιδ και τοις υιοις αυτου διαθηκην αλος

6

και ανεστη ιεροβοαµ ο του ναβατ ο παις σαλωµων του δαυιδ και απεστη απο του κυριου αυτου

7

και συνηχθησαν προς αυτον ανδρες λοιµοι υιοι παρανοµοι και αντεστη προς ροβοαµ τον του σαλωµων και ροβοαµ ην νεωτερος και δειλος τη καρδια και ουκ αντεστη κατα π
ροσωπον αυτου

8

και νυν λεγετε υµεις αντιστηναι κατα προσωπον βασιλειας κυριου δια χειρος υιων δαυιδ και υµεις πληθος πολυ και µεθ' υµων µοσχοι χρυσοι ους εποιησεν υµιν ιεροβοαµ εις
θεους

9

η ουκ εξεβαλετε τους ιερεις κυριου τους υιους ααρων και τους λευιτας και εποιησατε εαυτοις ιερεις εκ του λαου της γης πας ο προσπορευοµενος πληρωσαι τας χειρας εν µοσ
χω εκ βοων και κριοις επτα και εγινετο εις ιερεα τω µη οντι θεω

10

και ηµεις κυριον τον θεον ηµων ουκ εγκατελιποµεν και οι ιερεις αυτου λειτουργουσιν τω κυριω οι υιοι ααρων και οι λευιται εν ταις εφηµεριαις αυτων

11

θυµιωσιν τω κυριω ολοκαυτωµατα πρωι και δειλης και θυµιαµα συνθεσεως και προθεσεις αρτων επι της τραπεζης της καθαρας και η λυχνια η χρυση και οι λυχνοι της καυσ
εως αναψαι δειλης οτι φυλασσοµεν ηµεις τας φυλακας κυριου του θεου των πατερων ηµων και υµεις εγκατελιπετε αυτον

12

και ιδου µεθ' ηµων εν αρχη κυριος και οι ιερεις αυτου και αι σαλπιγγες της σηµασιας του σηµαινειν εφ' υµας οι υιοι του ισραηλ πολεµησετε προς κυριον θεον των πατερων η
µων οτι ουκ ευοδωθησεται υµιν

13

και ιεροβοαµ απεστρεψεν το ενεδρον ελθειν αυτων εκ των οπισθεν και εγενετο εµπροσθεν ιουδα και το ενεδρον εκ των οπισθεν

14

και απεστρεψεν ιουδας και ιδου αυτοις ο πολεµος εκ των εµπροσθεν και εκ των οπισθεν και εβοησαν προς κυριον και οι ιερεις εσαλπισαν ταις σαλπιγξιν

15

και εβοησαν ανδρες ιουδα και εγενετο εν τω βοαν ανδρας ιουδα και κυριος επαταξεν τον ιεροβοαµ και τον ισραηλ εναντιον αβια και ιουδα

16

και εφυγον οι υιοι ισραηλ απο προσωπου ιουδα και παρεδωκεν αυτους κυριος εις τας χειρας αυτων

17

και επαταξεν εν αυτοις αβια και ο λαος αυτου πληγην µεγαλην και επεσον τραυµατιαι απο ισραηλ πεντακοσιαι χιλιαδες ανδρες δυνατοι

18

και εταπεινωθησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη και κατισχυσαν οι υιοι ιουδα οτι ηλπισαν επι κυριον θεον των πατερων αυτων

19

και κατεδιωξεν αβια οπισω ιεροβοαµ και προκατελαβετο παρ' αυτου πολεις την βαιθηλ και τας κωµας αυτης και την ισανα και τας κωµας αυτης και την εφρων και τας κωµ
ας αυτης

20

και ουκ εσχεν ισχυν ιεροβοαµ ετι πασας τας ηµερας αβια και επαταξεν αυτον κυριος και ετελευτησεν

21

και κατισχυσεν αβια και ελαβεν εαυτω γυναικας δεκα τεσσαρας και εγεννησεν υιους εικοσι δυο και θυγατερας δεκα εξ

22

και οι λοιποι λογοι αβια και αι πραξεις αυτου και οι λογοι αυτου γεγραµµενοι επι βιβλιω του προφητου αδδω

23

και απεθανεν αβια µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ασα υιος αυτου αντ' αυτου εν ταις ηµεραις ασα ησυχασεν η γη ιουδα ετη δεκα

1

και εποιησεν το καλον και το ευθες ενωπιον κυριου θεου αυτου

2

και απεστησεν τα θυσιαστηρια των αλλοτριων και τα υψηλα και συνετριψεν τας στηλας και εξεκοψεν τα αλση

3

και ειπεν τω ιουδα εκζητησαι τον κυριον θεον των πατερων αυτων και ποιησαι τον νοµον και τας εντολας

4

και απεστησεν απο πασων των πολεων ιουδα τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα και ειρηνευσεν

5

πολεις τειχηρεις εν γη ιουδα οτι ειρηνευσεν η γη και ουκ ην αυτω πολεµος εν τοις ετεσιν τουτοις οτι κατεπαυσεν αυτω κυριος

6

και ειπεν τω ιουδα οικοδοµησωµεν τας πολεις ταυτας και ποιησωµεν τειχη και πυργους και πυλας και µοχλους εν ω της γης κυριευσοµεν οτι καθως εξεζητησαµεν κυριον θεο
ν ηµων εξεζητησεν ηµας και κατεπαυσεν ηµας κυκλοθεν και ευοδωσεν ηµιν
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7

και εγενετο τω ασα δυναµις οπλοφορων αιροντων θυρεους και δορατα εν γη ιουδα τριακοσιαι χιλιαδες και εν γη βενιαµιν πελτασται και τοξοται διακοσιαι και πεντηκοντα χι
λιαδες παντες ουτοι πολεµισται δυναµεως

8

και εξηλθεν επ' αυτους ζαρε ο αιθιοψ εν δυναµει εν χιλιαις χιλιασιν και αρµασιν τριακοσιοις και ηλθεν εως µαρισα

9

και εξηλθεν ασα εις συναντησιν αυτω και παρεταξατο πολεµον εν τη φαραγγι κατα βορραν µαρισης

10

και εβοησεν ασα προς κυριον θεον αυτου και ειπεν κυριε ουκ αδυνατει παρα σοι σωζειν εν πολλοις και εν ολιγοις κατισχυσον ηµας κυριε ο θεος ηµων οτι επι σοι πεποιθαµεν
και επι τω ονοµατι σου ηλθαµεν επι το πληθος το πολυ τουτο κυριε ο θεος ηµων µη κατισχυσατω προς σε ανθρωπος

11

και επαταξεν κυριος τους αιθιοπας εναντιον ιουδα και εφυγον οι αιθιοπες

12

και κατεδιωξεν ασα και ο λαος αυτου εως γεδωρ και επεσον αιθιοπες ωστε µη ειναι εν αυτοις περιποιησιν οτι συνετριβησαν ενωπιον κυριου και εναντιον της δυναµεως αυτο
υ και εσκυλευσαν σκυλα πολλα

13

και εξεκοψαν τας κωµας αυτων κυκλω γεδωρ οτι εγενηθη εκστασις κυριου επ' αυτους και εσκυλευσαν πασας τας πολεις αυτων οτι πολλα σκυλα εγενηθη αυτοις

14

και γε σκηνας κτησεων τους αµαζονεις εξεκοψαν και ελαβον προβατα πολλα και καµηλους και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ

1

και αζαριας υιος ωδηδ εγενετο επ' αυτον πνευµα κυριου

2

και εξηλθεν εις απαντησιν ασα και παντι ιουδα και βενιαµιν και ειπεν ακουσατε µου ασα και πας ιουδα και βενιαµιν κυριος µεθ' υµων εν τω ειναι υµας µετ' αυτου και εαν εκ
ζητησητε αυτον ευρεθησεται υµιν και εαν εγκαταλιπητε αυτον εγκαταλειψει υµας

3

και ηµεραι πολλαι τω ισραηλ εν ου θεω αληθινω και ουχ ιερεως υποδεικνυοντος και εν ου νοµω

4

και επιστρεψει επι κυριον θεον ισραηλ και ευρεθησεται αυτοις

5

και εν εκεινω τω καιρω ουκ εστιν ειρηνη τω εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω οτι εκστασις κυριου επι παντας τους κατοικουντας τας χωρας

6

και πολεµησει εθνος προς εθνος και πολις προς πολιν οτι ο θεος εξεστησεν αυτους εν παση θλιψει

7

και υµεις ισχυσατε και µη εκλυεσθωσαν αι χειρες υµων οτι εστιν µισθος τη εργασια υµων

8

και εν τω ακουσαι τους λογους τουτους και την προφητειαν αδαδ του προφητου και κατισχυσεν και εξεβαλεν τα βδελυγµατα απο πασης της γης ιουδα και βενιαµιν και απο τ
ων πολεων ων κατεσχεν εν ορει εφραιµ και ενεκαινισεν το θυσιαστηριον κυριου ο ην εµπροσθεν του ναου κυριου

9

και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν και τους προσηλυτους τους παροικουντας µετ' αυτου απο εφραιµ και απο µανασση και απο συµεων οτι προσετεθησαν προς αυτον
πολλοι του ισραηλ εν τω ιδειν αυτους οτι κυριος ο θεος αυτου µετ' αυτου

10

και συνηχθησαν εις ιερουσαληµ εν τω µηνι τω τριτω εν τω πεντεκαιδεκατω ετει της βασιλειας ασα

11

και εθυσεν τω κυριω εν εκεινη τη ηµερα απο των σκυλων ων ηνεγκαν µοσχους επτακοσιους και προβατα επτακισχιλια

12

και διηλθεν εν διαθηκη ζητησαι κυριον θεον των πατερων αυτων εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της ψυχης

13

και πας ος εαν µη εκζητηση κυριον θεον ισραηλ αποθανειται απο νεωτερου εως πρεσβυτερου απο ανδρος εως γυναικος

14

και ωµοσαν εν τω κυριω εν φωνη µεγαλη και εν σαλπιγξιν και εν κερατιναις

15

και ηυφρανθησαν πας ιουδα περι του ορκου οτι εξ ολης της ψυχης ωµοσαν και εν παση θελησει εζητησαν αυτον και ευρεθη αυτοις και κατεπαυσεν αυτοις κυριος κυκλοθεν

16

και την µααχα την µητερα αυτου µετεστησεν του µη ειναι τη ασταρτη λειτουργουσαν και κατεκοψεν το ειδωλον και κατεκαυσεν εν χειµαρρω κεδρων

17

πλην τα υψηλα ουκ απεστησαν ετι υπηρχεν εν τω ισραηλ αλλ' η καρδια ασα εγενετο πληρης πασας τας ηµερας αυτου

18

και εισηνεγκεν τα αγια δαυιδ του πατρος αυτου και τα αγια οικου κυριου του θεου αργυριον και χρυσιον και σκευη

19

και πολεµος ουκ ην µετ' αυτου εως του πεµπτου και τριακοστου ετους της βασιλειας ασα

1

και εν τω ογδοω και τριακοστω ετει της βασιλειας ασα ανεβη βαασα βασιλευς ισραηλ επι ιουδαν και ωκοδοµησεν την ραµα του µη δουναι εξοδον και εισοδον τω ασα βασιλε
ι ιουδα

2 Chronicles

Chapter

16

LXX / 1550 Stephanos

Page 405 of 1057

2

και ελαβεν ασα χρυσιον και αργυριον εκ θησαυρων οικου κυριου και οικου του βασιλεως και απεστειλεν προς τον υιον του αδερ βασιλεως συριας τον κατοικουντα εν δαµασκ
ω λεγων

3

διαθου διαθηκην ανα µεσον εµου και σου και ανα µεσον του πατρος µου και ανα µεσον του πατρος σου ιδου απεσταλκα σοι χρυσιον και αργυριον δευρο και διασκεδασον απ'
εµου τον βαασα βασιλεα ισραηλ και απελθετω απ' εµου

4

και ηκουσεν υιος αδερ του βασιλεως ασα και απεστειλεν τους αρχοντας της δυναµεως αυτου επι τας πολεις ισραηλ και επαταξεν την ιων και την δαν και την αβελµαιν και π
ασας τας περιχωρους νεφθαλι

5

και εγενετο εν τω ακουσαι βαασα απελιπεν του µηκετι οικοδοµειν την ραµα και κατεπαυσεν το εργον αυτου

6

και ασα ο βασιλευς ελαβεν παντα τον ιουδαν και ελαβεν τους λιθους της ραµα και τα ξυλα αυτης α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν αυτοις την γαβαε και την µασφα

7

και εν τω καιρω εκεινω ηλθεν ανανι ο προφητης προς ασα βασιλεα ιουδα και ειπεν αυτω εν τω πεποιθεναι σε επι βασιλεα συριας και µη πεποιθεναι σε επι κυριον θεον σου δι
α τουτο εσωθη δυναµις συριας απο της χειρος σου

8

ουχ οι αιθιοπες και λιβυες ησαν εις δυναµιν πολλην εις θαρσος εις ιππεις εις πληθος σφοδρα και εν τω πεποιθεναι σε επι κυριον παρεδωκεν εις τας χειρας σου

9

οτι οι οφθαλµοι κυριου επιβλεπουσιν εν παση τη γη κατισχυσαι εν παση καρδια πληρει προς αυτον ηγνοηκας επι τουτω απο του νυν εσται µετα σου πολεµος

10

και εθυµωθη ασα τω προφητη και παρεθετο αυτον εις φυλακην οτι ωργισθη επι τουτω και ελυµηνατο ασα εν τω λαω εν τω καιρω εκεινω

11

και ιδου οι λογοι ασα οι πρωτοι και οι εσχατοι γεγραµµενοι εν βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ

12

και εµαλακισθη ασα εν τω ενατω και τριακοστω ετει της βασιλειας αυτου τους ποδας εως σφοδρα εµαλακισθη και εν τη µαλακια αυτου ουκ εζητησεν κυριον αλλα τους ιατρ
ους

13

και εκοιµηθη ασα µετα των πατερων αυτου και ετελευτησεν εν τω ενατω και τριακοστω ετει της βασιλειας αυτου

14

και εθαψαν αυτον εν τω µνηµατι ω ωρυξεν εαυτω εν πολει δαυιδ και εκοιµισαν αυτον επι της κλινης και επλησαν αρωµατων και γενη µυρων µυρεψων και εποιησαν αυτω εκ
φοραν µεγαλην εως σφοδρα

1

και εβασιλευσεν ιωσαφατ υιος αυτου αντ' αυτου και κατισχυσεν ιωσαφατ επι τον ισραηλ

2

και εδωκεν δυναµιν εν πασαις ταις πολεσιν ιουδα ταις οχυραις και κατεστησεν ηγουµενους εν πασαις ταις πολεσιν ιουδα και εν πολεσιν εφραιµ ας προκατελαβετο ασα ο πατη
ρ αυτου

3

και εγενετο κυριος µετα ιωσαφατ οτι επορευθη εν οδοις του πατρος αυτου ταις πρωταις και ουκ εξεζητησεν τα ειδωλα

4

αλλα κυριον τον θεον του πατρος αυτου εξεζητησεν και εν ταις εντολαις του πατρος αυτου επορευθη και ουχ ως του ισραηλ τα εργα

5

και κατηυθυνεν κυριος την βασιλειαν εν χειρι αυτου και εδωκεν πας ιουδα δωρα τω ιωσαφατ και εγενετο αυτω πλουτος και δοξα πολλη

6

και υψωθη καρδια αυτου εν οδω κυριου και ετι εξηρεν τα υψηλα και τα αλση απο της γης ιουδα

7

και εν τω τριτω ετει της βασιλειας αυτου απεστειλεν τους ηγουµενους αυτου και τους υιους των δυνατων τον αβδιαν και ζαχαριαν και ναθαναηλ και µιχαιαν διδασκειν εν πο
λεσιν ιουδα

8

και µετ' αυτων οι λευιται σαµουιας και ναθανιας και ζαβδιας και ασιηλ και σεµιραµωθ και ιωναθαν και αδωνιας και τωβιας οι λευιται και µετ' αυτων ελισαµα και ιωραµ οι
ιερεις

9

και εδιδασκον εν ιουδα και µετ' αυτων βυβλος νοµου κυριου και διηλθον εν ταις πολεσιν ιουδα και εδιδασκον τον λαον

10

και εγενετο εκστασις κυριου επι πασαις ταις βασιλειαις της γης ταις κυκλω ιουδα και ουκ επολεµουν προς ιωσαφατ

11

και απο των αλλοφυλων εφερον τω ιωσαφατ δωρα και αργυριον και δοµατα και οι αραβες εφερον αυτω κριους προβατων επτακισχιλιους επτακοσιους

12

και ην ιωσαφατ πορευοµενος µειζων εως εις υψος και ωκοδοµησεν οικησεις εν τη ιουδαια και πολεις οχυρας

13

και εργα πολλα εγενετο αυτω εν τη ιουδαια και ανδρες πολεµισται δυνατοι ισχυοντες εν ιερουσαληµ

14

και ουτος αριθµος αυτων κατ' οικους πατριων αυτων τω ιουδα χιλιαρχοι εδνας ο αρχων και µετ' αυτου υιοι δυνατοι δυναµεως τριακοσιαι χιλιαδες
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15

και µετ' αυτον ιωαναν ο ηγουµενος και µετ' αυτου διακοσιαι ογδοηκοντα χιλιαδες

16

και µετ' αυτον αµασιας ο του ζαχρι ο προθυµουµενος τω κυριω και µετ' αυτου διακοσιαι χιλιαδες δυνατοι δυναµεως

17

και εκ του βενιαµιν δυνατος δυναµεως ελιαδα και µετ' αυτου τοξοται και πελτασται διακοσιαι χιλιαδες

18

και µετ' αυτον ιωζαβαδ και µετ' αυτου εκατον ογδοηκοντα χιλιαδες δυνατοι πολεµου

19

ουτοι οι λειτουργουντες τω βασιλει εκτος ων εδωκεν ο βασιλευς εν ταις πολεσιν ταις οχυραις εν παση τη ιουδαια

1

και εγενηθη τω ιωσαφατ ετι πλουτος και δοξα πολλη και επεγαµβρευσατο εν οικω αχααβ

2

και κατεβη δια τελους ετων προς αχααβ εις σαµαρειαν και εθυσεν αυτω αχααβ προβατα και µοσχους πολλους και τω λαω τω µετ' αυτου και ηπατα αυτον του συναναβηναι µ
ετ' αυτου εις ραµωθ της γαλααδιτιδος

3

και ειπεν αχααβ βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ βασιλεα ιουδα πορευση µετ' εµου εις ραµωθ της γαλααδιτιδος και ειπεν αυτω ως εγω ουτως και συ ως ο λαος σου και ο λαος
µου µετα σου εις πολεµον

4

και ειπεν ιωσαφατ προς βασιλεα ισραηλ ζητησον δη σηµερον τον κυριον

5

και συνηγαγεν ο βασιλευς ισραηλ τους προφητας τετρακοσιους ανδρας και ειπεν αυτοις ει πορευθω εις ραµωθ γαλααδ εις πολεµον η επισχω και ειπαν αναβαινε και δωσει ο θ
εος εις τας χειρας του βασιλεως

6

και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητης του κυριου ετι και επιζητησοµεν παρ' αυτου

7

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ ετι ανηρ εις του ζητησαι τον κυριον δι' αυτου και εγω εµισησα αυτον οτι ουκ εστιν προφητευων περι εµου εις αγαθα οτι πασαι αι η
µεραι αυτου εις κακα ουτος µιχαιας υιος ιεµλα και ειπεν ιωσαφατ µη λαλειτω ο βασιλευς ουτως

8

και εκαλεσεν ο βασιλευς ισραηλ ευνουχον ενα και ειπεν ταχος µιχαιαν υιον ιεµλα

9

και βασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευς ιουδα καθηµενοι εκαστος επι θρονου αυτου και ενδεδυµενοι στολας καθηµενοι εν τω ευρυχωρω θυρας πυλης σαµαρειας και παντ
ες οι προφηται επροφητευον εναντιον αυτων

10

και εποιησεν εαυτω σεδεκιας υιος χανανα κερατα σιδηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριος εν τουτοις κερατιεις την συριαν εως αν συντελεσθη

11

και παντες οι προφηται επροφητευον ουτως λεγοντες αναβαινε εις ραµωθ γαλααδ και ευοδωθηση και δωσει κυριος εις χειρας του βασιλεως

12

και ο αγγελος ο πορευθεις του καλεσαι τον µιχαιαν ελαλησεν αυτω λεγων ιδου ελαλησαν οι προφηται εν στοµατι ενι αγαθα περι του βασιλεως και εστωσαν δη οι λογοι σου ω
ς ενος αυτων και λαλησεις αγαθα

13

και ειπεν µιχαιας ζη κυριος οτι ο εαν ειπη ο θεος προς µε αυτο λαλησω

14

και ηλθεν προς τον βασιλεα και ειπεν αυτω ο βασιλευς µιχαια ει πορευθω εις ραµωθ γαλααδ εις πολεµον η επισχω και ειπεν αναβαινε και ευοδωσεις και δοθησονται εις χειρα
ς υµων

15

και ειπεν αυτω ο βασιλευς ποσακις ορκιζω σε ινα µη λαλησης προς µε πλην αληθειαν εν ονοµατι κυριου

16

και ειπεν ειδον τον ισραηλ διεσπαρµενους εν τοις ορεσιν ως προβατα οις ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυριος ουκ εχουσιν ηγουµενον αναστρεφετωσαν εκαστος εις τον οικον αυ
του εν ειρηνη

17

και ειπεν ο βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ ουκ ειπα σοι οτι ου προφητευει περι εµου αγαθα αλλ' η κακα

18

και ειπεν ουχ ουτως ακουσατε λογον κυριου ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα δυναµις του ουρανου ειστηκει εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων αυτου

19

και ειπεν κυριος τις απατησει τον αχααβ βασιλεα ισραηλ και αναβησεται και πεσειται εν ραµωθ γαλααδ και ειπεν ουτος ουτως και ουτος ειπεν ουτως

20

και εξηλθεν το πνευµα και εστη ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ειπεν κυριος εν τινι

21

και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων αυτου και ειπεν απατησεις και δυνηση εξελθε και ποιησον ουτως

22

και νυν ιδου εδωκεν κυριος πνευµα ψευδες εν στοµατι παντων των προφητων σου τουτων και κυριος ελαλησεν επι σε κακα

23

και ηγγισεν σεδεκιας υιος χανανα και επαταξεν τον µιχαιαν επι την σιαγονα και ειπεν αυτω ποια τη οδω παρηλθεν πνευµα κυριου παρ' εµου του λαλησαι προς σε
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24

και ειπεν µιχαιας ιδου οψη εν τη ηµερα εκεινη εν η εισελευση ταµιειον εκ ταµιειου του κατακρυβηναι

25

και ειπεν βασιλευς ισραηλ λαβετε τον µιχαιαν και αποστρεψατε προς εµηρ αρχοντα της πολεως και προς ιωας αρχοντα υιον του βασιλεως

26

και ερεις ουτως ειπεν ο βασιλευς αποθεσθε τουτον εις οικον φυλακης και εσθιετω αρτον θλιψεως και υδωρ θλιψεως εως του επιστρεψαι µε εν ειρηνη

27

και ειπεν µιχαιας εαν επιστρεφων επιστρεψης εν ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριος εν εµοι ακουσατε λαοι παντες

28

και ανεβη βασιλευς ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευς ιουδα εις ραµωθ γαλααδ

29

και ειπεν βασιλευς ισραηλ προς ιωσαφατ κατακαλυψοµαι και εισελευσοµαι εις τον πολεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο βασιλευς ισραηλ και εισηλθ
εν εις τον πολεµον

30

και βασιλευς συριας ενετειλατο τοις αρχουσιν των αρµατων τοις µετ' αυτου λεγων µη πολεµειτε τον µικρον και τον µεγαν αλλ' η τον βασιλεα ισραηλ µονον

31

και εγενετο ως ειδον οι αρχοντες των αρµατων τον ιωσαφατ και αυτοι ειπαν βασιλευς ισραηλ εστιν και εκυκλωσαν αυτον του πολεµειν και εβοησεν ιωσαφατ και κυριος εσω
σεν αυτον και απεστρεψεν αυτους ο θεος απ' αυτου

32

και εγενετο ως ειδον οι αρχοντες των αρµατων οτι ουκ ην βασιλευς ισραηλ και απεστρεψαν απ' αυτου

33

και ανηρ ενετεινεν τοξον ευστοχως και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ ανα µεσον του πνευµονος και ανα µεσον του θωρακος και ειπεν τω ηνιοχω επιστρεφε την χειρα σου και
εξαγαγε µε εκ του πολεµου οτι επονεσα

34

και ετροπωθη ο πολεµος εν τη ηµερα εκεινη και ο βασιλευς ισραηλ ην εστηκως επι του αρµατος εως εσπερας εξ εναντιας συριας και απεθανεν δυνοντος του ηλιου

1

και απεστρεψεν ιωσαφατ βασιλευς ιουδα εις τον οικον αυτου εν ειρηνη εις ιερουσαληµ

2

και εξηλθεν εις απαντησιν αυτου ιου ο του ανανι ο προφητης και ειπεν αυτω βασιλευ ιωσαφατ ει αµαρτωλω συ βοηθεις η µισουµενω υπο κυριου φιλιαζεις δια τουτο εγενετο
επι σε οργη παρα κυριου

3

αλλ' η λογοι αγαθοι ηυρεθησαν εν σοι οτι εξηρας τα αλση απο της γης ιουδα και κατηυθυνας την καρδιαν σου εκζητησαι τον κυριον

4

και κατωκησεν ιωσαφατ εν ιερουσαληµ και παλιν εξηλθεν εις τον λαον απο βηρσαβεε εως ορους εφραιµ και επεστρεψεν αυτους επι κυριον θεον των πατερων αυτων

5

και κατεστησεν κριτας εν πασαις ταις πολεσιν ιουδα ταις οχυραις εν πολει και πολει

6

και ειπεν τοις κριταις ιδετε τι υµεις ποιειτε οτι ουκ ανθρωπω υµεις κρινετε αλλ' η τω κυριω και µεθ' υµων λογοι της κρισεως

7

και νυν γενεσθω φοβος κυριου εφ' υµας και φυλασσετε και ποιησετε οτι ουκ εστιν µετα κυριου θεου ηµων αδικια ουδε θαυµασαι προσωπον ουδε λαβειν δωρα

8

και γαρ εν ιερουσαληµ κατεστησεν ιωσαφατ των ιερεων και των λευιτων και των πατριαρχων ισραηλ εις κρισιν κυριου και κρινειν τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ

9

και ενετειλατο προς αυτους λεγων ουτως ποιησετε εν φοβω κυριου εν αληθεια και εν πληρει καρδια

10

πας ανηρ κρισιν την ελθουσαν εφ' υµας των αδελφων υµων των κατοικουντων εν ταις πολεσιν αυτων ανα µεσον αιµατος αιµα και ανα µεσον προσταγµατος και εντολης και
δικαιωµατα και κριµατα και διαστελεισθε αυτοις και ουχ αµαρτησονται τω κυριω και ουκ εσται εφ' υµας οργη και επι τους αδελφους υµων ουτως ποιησετε και ουχ αµαρτη
σεσθε

11

και ιδου αµαριας ο ιερευς ηγουµενος εφ' υµας εις παν λογον κυριου και ζαβδιας υιος ισµαηλ ο ηγουµενος εις οικον ιουδα προς παν λογον βασιλεως και οι γραµµατεις και οι λ
ευιται προ προσωπου υµων ισχυσατε και ποιησατε και εσται κυριος µετα του αγαθου

1

και µετα ταυτα ηλθον οι υιοι µωαβ και οι υιοι αµµων και µετ' αυτων εκ των µιναιων προς ιωσαφατ εις πολεµον

2

και ηλθον και υπεδειξαν τω ιωσαφατ λεγοντες ηκει επι σε πληθος πολυ εκ περαν της θαλασσης απο συριας και ιδου εισιν εν ασασανθαµαρ αυτη εστιν ενγαδδι

3

και εφοβηθη και εδωκεν ιωσαφατ το προσωπον αυτου εκζητησαι τον κυριον και εκηρυξεν νηστειαν εν παντι ιουδα

4

και συνηχθη ιουδας εκζητησαι τον κυριον και απο πασων των πολεων ιουδα ηλθον ζητησαι τον κυριον

5

και ανεστη ιωσαφατ εν εκκλησια ιουδα εν ιερουσαληµ εν οικω κυριου κατα προσωπον της αυλης της καινης

6

και ειπεν κυριε ο θεος των πατερων ηµων ουχι συ ει θεος εν ουρανω και συ κυριευεις πασων των βασιλειων των εθνων και εν τη χειρι σου ισχυς δυναστειας και ουκ εστιν πρ
ος σε αντιστηναι
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7

ουχι συ ει ο κυριος ο εξολεθρευσας τους κατοικουντας την γην ταυτην απο προσωπου του λαου σου ισραηλ και εδωκας αυτην σπερµατι αβρααµ τω ηγαπηµενω σου εις τον αι
ωνα

8

και κατωκησαν εν αυτη και ωκοδοµησαν εν αυτη αγιασµα τω ονοµατι σου λεγοντες

9

εαν επελθη εφ' ηµας κακα ροµφαια κρισις θανατος λιµος στησοµεθα εναντιον του οικου τουτου και εναντιον σου οτι το ονοµα σου επι τω οικω τουτω και βοησοµεθα προς σε
απο της θλιψεως και ακουση και σωσεις

10

και νυν ιδου υιοι αµµων και µωαβ και ορος σηιρ εις ους ουκ εδωκας τω ισραηλ διελθειν δι' αυτων εξελθοντων αυτων εκ γης αιγυπτου οτι εξεκλιναν απ' αυτων και ουκ εξωλε
θρευσαν αυτους

11

και νυν ιδου αυτοι επιχειρουσιν εφ' ηµας εξελθειν εκβαλειν ηµας απο της κληρονοµιας ηµων ης εδωκας ηµιν

12

κυριε ο θεος ηµων ου κρινεις εν αυτοις οτι ουκ εστιν ηµιν ισχυς του αντιστηναι προς το πληθος το πολυ τουτο το ελθον εφ' ηµας και ουκ οιδαµεν τι ποιησωµεν αυτοις αλλ' η
επι σοι οι οφθαλµοι ηµων

13

και πας ιουδας εστηκως εναντι κυριου και τα παιδια αυτων και αι γυναικες

14

και τω οζιηλ τω του ζαχαριου των υιων βαναιου των υιων ελεηλ του µανθανιου του λευιτου απο των υιων ασαφ εγενετο επ' αυτον πνευµα κυριου εν τη εκκλησια

15

και ειπεν ακουσατε πας ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και ο βασιλευς ιωσαφατ ταδε λεγει κυριος υµιν αυτοις µη φοβεισθε µηδε πτοηθητε απο προσωπου του οχλου τ
ου πολλου τουτου οτι ουχ υµιν εστιν η παραταξις αλλ' η τω θεω

16

αυριον καταβητε επ' αυτους ιδου αναβαινουσιν κατα την αναβασιν ασας και ευρησετε αυτους επ' ακρου ποταµου της ερηµου ιεριηλ

17

ουχ υµιν εστιν πολεµησαι ταυτα συνετε και ιδετε την σωτηριαν κυριου µεθ' υµων ιουδα και ιερουσαληµ µη φοβεισθε µηδε πτοηθητε αυριον εξελθειν εις απαντησιν αυτοις κα
ι κυριος µεθ' υµων

18

και κυψας ιωσαφατ επι προσωπον αυτου και πας ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ επεσαν εναντι κυριου προσκυνησαι κυριω

19

και ανεστησαν οι λευιται απο των υιων κααθ και απο των υιων κορε αινειν κυριω θεω ισραηλ εν φωνη µεγαλη εις υψος

20

και ωρθρισαν πρωι και εξηλθον εις την ερηµον θεκωε και εν τω εξελθειν εστη ιωσαφατ και εβοησεν και ειπεν ακουσατε µου ιουδα και οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ εµπιστ
ευσατε εν κυριω θεω υµων και εµπιστευθησεσθε εµπιστευσατε εν προφητη αυτου και ευοδωθησεσθε

21

και εβουλευσατο µετα του λαου και εστησεν ψαλτωδους και αινουντας εξοµολογεισθαι και αινειν τα αγια εν τω εξελθειν εµπροσθεν της δυναµεως και ελεγον εξοµολογεισθε τ
ω κυριω οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

22

και εν τω αρξασθαι της αινεσεως αυτου της εξοµολογησεως εδωκεν κυριος πολεµειν τους υιους αµµων επι µωαβ και ορος σηιρ τους εξελθοντας επι ιουδαν και ετροπωθησαν

23

και ανεστησαν οι υιοι αµµων και µωαβ επι τους κατοικουντας ορος σηιρ εξολεθρευσαι και εκτριψαι και ως συνετελεσαν τους κατοικουντας σηιρ ανεστησαν εις αλληλους το
υ εξολεθρευθηναι

24

και ιουδας ηλθεν επι την σκοπιαν της ερηµου και επεβλεψεν και ειδεν το πληθος και ιδου παντες νεκροι πεπτωκοτες επι της γης ουκ ην σωζοµενος

25

και ηλθεν ιωσαφατ και ο λαος αυτου σκυλευσαι τα σκυλα αυτων και ευρον κτηνη πολλα και αποσκευην και σκυλα και σκευη επιθυµητα και εσκυλευσαν εαυτοις και εγενοντ
ο ηµεραι τρεις σκυλευοντων αυτων τα σκυλα οτι πολλα ην

26

και τη ηµερα τη τεταρτη επισυνηχθησαν εις τον αυλωνα της ευλογιας εκει γαρ ηυλογησαν τον κυριον δια τουτο εκαλεσαν το ονοµα του τοπου εκεινου κοιλας ευλογιας εως τ
ης ηµερας ταυτης

27

και επεστρεψεν πας ανηρ ιουδα εις ιερουσαληµ και ιωσαφατ ηγουµενος αυτων εν ευφροσυνη µεγαλη οτι ευφρανεν αυτους κυριος απο των εχθρων αυτων

28

και εισηλθον εις ιερουσαληµ εν ναβλαις και εν κινυραις και εν σαλπιγξιν εις οικον κυριου

29

και εγενετο εκστασις κυριου επι πασας τας βασιλειας της γης εν τω ακουσαι αυτους οτι επολεµησεν κυριος προς τους υπεναντιους ισραηλ

30

και ειρηνευσεν η βασιλεια ιωσαφατ και κατεπαυσεν αυτω ο θεος αυτου κυκλοθεν

31

και εβασιλευσεν ιωσαφατ επι τον ιουδαν ετων τριακοντα πεντε εν τω βασιλευσαι αυτον και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αζουβα θυ
γατηρ σαλι
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32

και επορευθη εν ταις οδοις του πατρος αυτου ασα και ουκ εξεκλινεν του ποιησαι το ευθες ενωπιον κυριου

33

αλλα τα υψηλα ετι υπηρχεν και ετι ο λαος ου κατευθυνεν την καρδιαν προς κυριον θεον των πατερων αυτων

34

και οι λοιποι λογοι ιωσαφατ οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι εν λογοις ιου του ανανι ος κατεγραψεν βιβλιον βασιλεων ισραηλ

35

και µετα ταυτα εκοινωνησεν ιωσαφατ βασιλευς ιουδα προς οχοζιαν βασιλεα ισραηλ και ουτος ηνοµησεν

36

εν τω ποιησαι και πορευθηναι προς αυτον του ποιησαι πλοια του πορευθηναι εις θαρσις και εποιησεν πλοια εν γασιωνγαβερ

37

και επροφητευσεν ελιεζερ ο του δωδια απο µαρισης επι ιωσαφατ λεγων ως εφιλιασας τω οχοζια εθραυσεν κυριος το εργον σου και συνετριβη τα πλοια σου και ουκ εδυνασθη
του πορευθηναι εις θαρσις

1

και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και εταφη παρα τοις πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωραµ υιος αυτου αντ' αυτου

2

και αυτω αδελφοι υιοι ιωσαφατ εξ αζαριας και ιιηλ και ζαχαριας και αζαριας και µιχαηλ και σαφατιας παντες ουτοι υιοι ιωσαφατ βασιλεως ιουδα

3

και εδωκεν αυτοις ο πατηρ αυτων δοµατα πολλα αργυριον και χρυσιον και οπλα µετα πολεων τετειχισµενων εν ιουδα και την βασιλειαν εδωκεν τω ιωραµ οτι ουτος ο πρωτο
τοκος

4

και ανεστη ιωραµ επι την βασιλειαν αυτου και εκραταιωθη και απεκτεινεν παντας τους αδελφους αυτου εν ροµφαια και απο των αρχοντων ισραηλ

5

οντος αυτου τριακοντα και δυο ετων κατεστη ιωραµ επι την βασιλειαν αυτου και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

6

και επορευθη εν οδω βασιλεων ισραηλ ως εποιησεν οικος αχααβ οτι θυγατηρ αχααβ ην αυτου γυνη και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου

7

και ουκ εβουλετο κυριος εξολεθρευσαι τον οικον δαυιδ δια την διαθηκην ην διεθετο τω δαυιδ και ως ειπεν αυτω δουναι αυτω λυχνον και τοις υιοις αυτου πασας τας ηµερας

8

εν ταις ηµεραις εκειναις απεστη εδωµ απο του ιουδα και εβασιλευσαν εφ' εαυτους βασιλεα

9

και ωχετο ιωραµ µετα των αρχοντων και πασα η ιππος µετ' αυτου και εγενετο και ηγερθη νυκτος και επαταξεν εδωµ τον κυκλουντα αυτον και τους αρχοντας των αρµατων
και εφυγεν ο λαος εις τα σκηνωµατα αυτων

10

και απεστη απο ιουδα εδωµ εως της ηµερας ταυτης τοτε απεστη λοµνα εν τω καιρω εκεινω απο χειρος αυτου οτι εγκατελιπεν κυριον θεον των πατερων αυτου

11

και γαρ αυτος εποιησεν υψηλα εν πολεσιν ιουδα και εξεπορνευσεν τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ και απεπλανησεν τον ιουδαν

12

και ηλθεν αυτω εγγραφη παρα ηλιου του προφητου λεγων ταδε λεγει κυριος ο θεος δαυιδ του πατρος σου ανθ' ων ουκ επορευθης εν οδω ιωσαφατ του πατρος σου και εν οδοι
ς ασα βασιλεως ιουδα

13

και επορευθης εν οδοις βασιλεων ισραηλ και εξεπορνευσας τον ιουδαν και τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ ως εξεπορνευσεν οικος αχααβ και τους αδελφους σου υιους του
πατρος σου τους αγαθους υπερ σε απεκτεινας

14

ιδου κυριος παταξει σε πληγην µεγαλην εν τω λαω σου και εν τοις υιοις σου και εν γυναιξιν σου και εν παση τη αποσκευη σου

15

και συ εν µαλακια πονηρα εν νοσω κοιλιας εως ου εξελθη η κοιλια σου µετα της µαλακιας εξ ηµερων εις ηµερας

16

και επηγειρεν κυριος επι ιωραµ τους αλλοφυλους και τους αραβας και τους οµορους των αιθιοπων

17

και ανεβησαν επι ιουδαν και κατεδυναστευον και απεστρεψαν πασαν την αποσκευην ην ευρον εν οικω του βασιλεως και τους υιους αυτου και τας θυγατερας αυτου και ου κα
τελειφθη αυτω υιος αλλ' η οχοζιας ο µικροτατος των υιων αυτου

18

και µετα ταυτα παντα επαταξεν αυτον κυριος εις την κοιλιαν µαλακια εν η ουκ εστιν ιατρεια

19

και εγενετο εξ ηµερων εις ηµερας και ως ηλθεν καιρος των ηµερων ηµερας δυο εξηλθεν η κοιλια αυτου µετα της νοσου και απεθανεν εν µαλακια πονηρα και ουκ εποιησεν ο
λαος αυτου εκφοραν καθως εκφοραν πατερων αυτου

20

ην τριακοντα και δυο ετων οτε εβασιλευσεν και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και επορευθη εν ουκ επαινω και εταφη εν πολει δαυιδ και ουκ εν ταφοις των βασιλεων

1

και εβασιλευσαν οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ τον οχοζιαν υιον αυτου τον µικρον αντ' αυτου οτι παντας τους πρεσβυτερους απεκτεινεν το ληστηριον το επελθον επ' αυτους
οι αραβες και οι αλιµαζονεις και εβασιλευσεν οχοζιας υιος ιωραµ βασιλεως ιουδα

2

ων εικοσι ετων οχοζιας εβασιλευσεν και ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου γοθολια θυγατηρ αµβρι
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3

και ουτος επορευθη εν οδω οικου αχααβ οτι µητηρ αυτου ην συµβουλος του αµαρτανειν

4

και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου ως οικος αχααβ οτι αυτοι ησαν αυτω µετα το αποθανειν τον πατερα αυτου συµβουλοι του εξολεθρευσαι αυτον

5

και εν ταις βουλαις αυτων επορευθη και επορευθη µετα ιωραµ υιου αχααβ εις πολεµον επι αζαηλ βασιλεα συριας εις ραµα γαλααδ και επαταξαν οι τοξοται τον ιωραµ

6

και επεστρεψεν ιωραµ του ιατρευθηναι εις ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον οι συροι εν ραµα εν τω πολεµειν αυτον προς αζαηλ βασιλεα συριας και οχοζιας υιος ι
ωραµ βασιλευς ιουδα κατεβη θεασασθαι τον ιωραµ υιον αχααβ εις ιεζραελ οτι ηρρωστει

7

και παρα του θεου εγενετο καταστροφη οχοζια ελθειν προς ιωραµ και εν τω ελθειν αυτον εξηλθεν µετ' αυτου ιωραµ προς ιου υιον ναµεσσι χριστον κυριου τον οικον αχααβ

8

και εγενετο ως εξεδικησεν ιου τον οικον αχααβ και ευρεν τους αρχοντας ιουδα και τους αδελφους οχοζια λειτουργουντας τω οχοζια και απεκτεινεν αυτους

9

και ειπεν του ζητησαι τον οχοζιαν και κατελαβον αυτον ιατρευοµενον εν σαµαρεια και ηγαγον αυτον προς ιου και απεκτεινεν αυτον και εθαψαν αυτον οτι ειπαν υιος ιωσαφατ
εστιν ος εζητησεν τον κυριον εν ολη καρδια αυτου και ουκ ην εν οικω οχοζια κατισχυσαι δυναµιν περι της βασιλειας

10

και γοθολια η µητηρ οχοζια ειδεν οτι τεθνηκεν αυτης ο υιος και ηγερθη και απωλεσεν παν το σπερµα της βασιλειας εν οικω ιουδα

11

και ελαβεν ιωσαβεθ η θυγατηρ του βασιλεως τον ιωας υιον οχοζια και εκλεψεν αυτον εκ µεσου υιων του βασιλεως των θανατουµενων και εδωκεν αυτον και την τροφον αυτο
υ εις ταµιειον των κλινων και εκρυψεν αυτον ιωσαβεθ θυγατηρ του βασιλεως ιωραµ αδελφη οχοζιου γυνη ιωδαε του ιερεως και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιας και
ουκ απεκτεινεν αυτον

12

και ην µετ' αυτης εν οικω του θεου κατακεκρυµµενος εξ ετη και γοθολια εβασιλευσεν επι της γης

1

και εν τω ετει τω εβδοµω εκραταιωσεν ιωδαε και ελαβεν τους εκατονταρχους τον αζαριαν υιον ιωραµ και τον ισµαηλ υιον ιωαναν και τον αζαριαν υιον ωβηδ και τον µαασαι
αν υιον αδαια και τον ελισαφαν υιον ζαχαρια µετ' αυτου εις οικον

2

και εκυκλωσαν τον ιουδαν και συνηγαγον τους λευιτας εκ πασων των πολεων ιουδα και αρχοντας πατριων του ισραηλ και ηλθον εις ιερουσαληµ

3

και διεθεντο πασα εκκλησια ιουδα διαθηκην εν οικω του θεου µετα του βασιλεως και εδειξεν αυτοις τον υιον του βασιλεως και ειπεν αυτοις ιδου ο υιος του βασιλεως βασιλε
υσατω καθως ελαλησεν κυριος επι τον οικον δαυιδ

4

νυν ο λογος ουτος ον ποιησετε το τριτον εξ υµων εισπορευεσθωσαν το σαββατον των ιερεων και των λευιτων και εις τας πυλας των εισοδων

5

και το τριτον εν οικω του βασιλεως και το τριτον εν τη πυλη τη µεση και πας ο λαος εν αυλαις οικου κυριου

6

και µη εισελθετω εις οικον κυριου εαν µη οι ιερεις και οι λευιται και οι λειτουργουντες των λευιτων αυτοι εισελευσονται οτι αγιοι εισιν και πας ο λαος φυλασσετω φυλακας κ
υριου

7

και κυκλωσουσιν οι λευιται τον βασιλεα κυκλω ανδρος σκευος εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενος εις τον οικον αποθανειται και εσονται µετα του βασιλεως εισπορευοµενου
και εκπορευοµενου

8

και εποιησαν οι λευιται και πας ιουδα κατα παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο ιερευς και ελαβον εκαστος τους ανδρας αυτου απ' αρχης του σαββατου εως εξοδου του σαββατου ο
τι ου κατελυσεν ιωδαε τας εφηµεριας

9

και εδωκεν τας µαχαιρας και τους θυρεους και τα οπλα α ην του βασιλεως δαυιδ εν οικω του θεου

10

και εστησεν παντα τον λαον εκαστον εν τοις οπλοις αυτου απο της ωµιας του οικου της δεξιας εως της ωµιας της αριστερας του θυσιαστηριου και του οικου επι τον βασιλεα
κυκλω

11

και εξηγαγεν τον υιον του βασιλεως και εδωκεν επ' αυτον το βασιλειον και τα µαρτυρια και εβασιλευσαν και εχρισαν αυτον ιωδαε και οι υιοι αυτου και ειπαν ζητω ο βασιλευ
ς

12

και ηκουσεν γοθολια την φωνην του λαου των τρεχοντων και εξοµολογουµενων και αινουντων τον βασιλεα και εισηλθεν προς τον βασιλεα εις οικον κυριου

13

και ειδεν και ιδου ο βασιλευς επι της στασεως αυτου και επι της εισοδου οι αρχοντες και αι σαλπιγγες περι τον βασιλεα και πας ο λαος ηυφρανθη και εσαλπισαν εν ταις σαλπ
ιγξιν και οι αδοντες εν τοις οργανοις ωδοι και υµνουντες αινον και διερρηξεν γοθολια την στολην αυτης και εβοησεν και ειπεν επιτιθεµενοι επιτιθεσθε

14

και εξηλθεν ιωδαε ο ιερευς και ενετειλατο ιωδαε ο ιερευς τοις εκατονταρχοις και τοις αρχηγοις της δυναµεως και ειπεν αυτοις εκβαλετε αυτην εκτος του οικου και εισελθατε
οπισω αυτης και αποθανετω µαχαιρα οτι ειπεν ο ιερευς µη αποθανετω εν οικω κυριου
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15

και εδωκαν αυτη ανεσιν και διηλθεν δια της πυλης των ιππεων του οικου του βασιλεως και εθανατωσαν αυτην εκει

16

και διεθετο ιωδαε διαθηκην ανα µεσον αυτου και του λαου και του βασιλεως ειναι λαον τω κυριω

17

και εισηλθεν πας ο λαος της γης εις οικον βααλ και κατεσπασαν αυτον και τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα αυτου ελεπτυναν και τον µατθαν ιερεα της βααλ εθανατωσαν εναντ
ιον των θυσιαστηριων αυτου

18

και ενεχειρησεν ιωδαε ο ιερευς τα εργα οικου κυριου δια χειρος ιερεων και λευιτων και ανεστησεν τας εφηµεριας των ιερεων και των λευιτων ας διεστειλεν δαυιδ επι τον οικ
ον κυριου και ανενεγκαι ολοκαυτωµατα κυριω καθως γεγραπται εν νοµω µωυση εν ευφροσυνη και εν ωδαις δια χειρος δαυιδ

19

και εστησαν οι πυλωροι επι τας πυλας οικου κυριου και ουκ εισελευσεται ακαθαρτος εις παν πραγµα

20

και ελαβεν τους πατριαρχας και τους δυνατους και τους αρχοντας του λαου και παντα τον λαον της γης και ανεβιβασαν τον βασιλεα εις οικον κυριου και εισηλθεν δια της πυ
λης της εσωτερας εις τον οικον του βασιλεως και εκαθισαν τον βασιλεα επι τον θρονον της βασιλειας

21

και ηυφρανθη πας ο λαος της γης και η πολις ησυχασεν και την γοθολιαν εθανατωσαν µαχαιρα

1

ων επτα ετων ιωας εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου σαβια εκ βηρσαβεε

2

και εποιησεν ιωας το ευθες ενωπιον κυριου πασας τας ηµερας ιωδαε του ιερεως

3

και ελαβεν αυτω ιωδαε γυναικας δυο και εγεννησεν υιους και θυγατερας

4

και εγενετο µετα ταυτα και εγενετο επι καρδιαν ιωας επισκευασαι τον οικον κυριου

5

και συνηγαγεν τους ιερεις και τους λευιτας και ειπεν αυτοις εξελθατε εις τας πολεις ιουδα και συναγαγετε απο παντος ισραηλ αργυριον κατισχυσαι τον οικον κυριου ενιαυτον
κατ' ενιαυτον και σπευσατε λαλησαι και ουκ εσπευσαν οι λευιται

6

και εκαλεσεν ο βασιλευς ιωας τον ιωδαε τον αρχοντα και ειπεν αυτω δια τι ουκ επεσκεψω περι των λευιτων του εισενεγκαι απο ιουδα και ιερουσαληµ το κεκριµενον υπο µω
υση ανθρωπου του θεου οτε εξεκκλησιασεν τον ισραηλ εις την σκηνην του µαρτυριου

7

οτι γοθολια ην η ανοµος και οι υιοι αυτης κατεσπασαν τον οικον του θεου και γαρ τα αγια οικου κυριου εποιησαν ταις βααλιµ

8

και ειπεν ο βασιλευς γενηθητω γλωσσοκοµον και τεθητω εν πυλη οικου κυριου εξω

9

και κηρυξατωσαν εν ιουδα και εν ιερουσαληµ εισενεγκαι κυριω καθως ειπεν µωυσης παις του θεου επι τον ισραηλ εν τη ερηµω

10

και εδωκαν παντες αρχοντες και πας ο λαος και εισεφερον και ενεβαλλον εις το γλωσσοκοµον εως ου επληρωθη

11

και εγενετο ως εισεφερον το γλωσσοκοµον προς τους προστατας του βασιλεως δια χειρος των λευιτων και ως ειδον οτι επλεονασεν το αργυριον και ηλθεν ο γραµµατευς του β
ασιλεως και ο προστατης του ιερεως του µεγαλου και εξεκενωσαν το γλωσσοκοµον και κατεστησαν εις τον τοπον αυτου ουτως εποιουν ηµεραν εξ ηµερας και συνηγαγον αργ
υριον πολυ

12

και εδωκεν αυτο ο βασιλευς και ιωδαε ο ιερευς τοις ποιουσιν τα εργα εις την εργασιαν οικου κυριου και εµισθουντο λατοµους και τεκτονας επισκευασαι τον οικον κυριου και
χαλκεις σιδηρου και χαλκου επισκευασαι τον οικον κυριου

13

και εποιουν οι ποιουντες τα εργα και ανεβη µηκος των εργων εν χερσιν αυτων και ανεστησαν τον οικον κυριου επι την στασιν αυτου και ενισχυσαν

14

και ως συνετελεσαν ηνεγκαν προς τον βασιλεα και προς ιωδαε το καταλοιπον του αργυριου και εποιησαν σκευη εις οικον κυριου σκευη λειτουργικα ολοκαυτωµατων και θυι
σκας χρυσας και αργυρας και ανηνεγκαν ολοκαυτωσεις εν οικω κυριου δια παντος πασας τας ηµερας ιωδαε

15

και εγηρασεν ιωδαε πληρης ηµερων και ετελευτησεν ων εκατον και τριακοντα ετων εν τω τελευταν αυτον

16

και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ µετα των βασιλεων οτι εποιησεν αγαθωσυνην µετα ισραηλ και µετα του θεου και του οικου αυτου

17

και εγενετο µετα την τελευτην ιωδαε εισηλθον οι αρχοντες ιουδα και προσεκυνησαν τον βασιλεα τοτε επηκουσεν αυτοις ο βασιλευς

18

και εγκατελιπον τον κυριον θεον των πατερων αυτων και εδουλευον ταις ασταρταις και τοις ειδωλοις και εγενετο οργη επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ εν τη ηµερα ταυτη

19

και απεστειλεν προς αυτους προφητας επιστρεψαι προς κυριον και ουκ ηκουσαν και διεµαρτυραντο αυτοις και ουκ ηκουσαν

20

και πνευµα θεου ενεδυσεν τον αζαριαν τον του ιωδαε τον ιερεα και ανεστη επανω του λαου και ειπεν ταδε λεγει κυριος τι παραπορευεσθε τας εντολας κυριου και ουκ ευοδωθ
ησεσθε οτι εγκατελιπετε τον κυριον και εγκαταλειψει υµας
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21

και επεθεντο αυτω και ελιθοβολησαν αυτον δι' εντολης ιωας του βασιλεως εν αυλη οικου κυριου

22

και ουκ εµνησθη ιωας του ελεους ου εποιησεν µετ' αυτου ιωδαε ο πατηρ αυτου και εθανατωσεν τον υιον αυτου και ως απεθνησκεν ειπεν ιδοι κυριος και κρινατω

23

και εγενετο µετα την συντελειαν του ενιαυτου ανεβη επ' αυτον δυναµις συριας και ηλθεν επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ και κατεφθειραν παντας τους αρχοντας του λαου εν τ
ω λαω και παντα τα σκυλα αυτων απεστειλαν τω βασιλει δαµασκου

24

οτι εν ολιγοις ανδρασιν παρεγενετο δυναµις συριας και ο θεος παρεδωκεν εις τας χειρας αυτων δυναµιν πολλην σφοδρα οτι εγκατελιπον κυριον θεον των πατερων αυτων και
µετα ιωας εποιησεν κριµατα

25

και µετα το απελθειν αυτους απ' αυτου εν τω εγκαταλιπειν αυτον εν µαλακιαις µεγαλαις και επεθεντο αυτω οι παιδες αυτου εν αιµασιν υιου ιωδαε του ιερεως και εθανατωσα
ν αυτον επι της κλινης αυτου και απεθανεν και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και ουκ εθαψαν αυτον εν τω ταφω των βασιλεων

26

και οι επιθεµενοι επ' αυτον ζαβεδ ο του σαµαθ ο αµµανιτης και ιωζαβεδ ο του σοµαρωθ ο µωαβιτης

27

και οι υιοι αυτου παντες και προσηλθον αυτω οι πεντε και τα λοιπα ιδου γεγραµµενα επι την γραφην των βασιλεων και εβασιλευσεν αµασιας υιος αυτου αντ' αυτου

1

ων πεντε και εικοσι ετων εβασιλευσεν αµασιας και εικοσι εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιωαδεν απο ιερουσαληµ

2

και εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου αλλ' ουκ εν καρδια πληρει

3

και εγενετο ως κατεστη η βασιλεια εν χειρι αυτου και εθανατωσεν τους παιδας αυτου τους φονευσαντας τον βασιλεα πατερα αυτου

4

και τους υιους αυτων ουκ απεκτεινεν κατα την διαθηκην του νοµου κυριου καθως γεγραπται ως ενετειλατο κυριος λεγων ουκ αποθανουνται πατερες υπερ τεκνων και υιοι ου
κ αποθανουνται υπερ πατερων αλλ' η εκαστος τη εαυτου αµαρτια αποθανουνται

5

και συνηγαγεν αµασιας τον οικον ιουδα και ανεστησεν αυτους κατ' οικους πατριων αυτων εις χιλιαρχους και εκατονταρχους εν παντι ιουδα και ιερουσαληµ και ηριθµησεν α
υτους απο εικοσαετους και επανω και ευρεν αυτους τριακοσιας χιλιαδας δυνατους εξελθειν εις πολεµον κρατουντας δορυ και θυρεον

6

και εµισθωσατο απο ισραηλ εκατον χιλιαδας δυνατους ισχυι εκατον ταλαντων αργυριου

7

και ανθρωπος του θεου ηλθεν προς αυτον λεγων βασιλευ ου πορευσεται µετα σου δυναµις ισραηλ οτι ουκ εστιν κυριος µετα ισραηλ παντων των υιων εφραιµ

8

οτι εαν υπολαβης κατισχυσαι εν τουτοις και τροπωσεται σε κυριος εναντιον των εχθρων οτι εστιν παρα κυριου και ισχυσαι και τροπωσασθαι

9

και ειπεν αµασιας τω ανθρωπω του θεου και τι ποιησω τα εκατον ταλαντα α εδωκα τη δυναµει ισραηλ και ειπεν ο ανθρωπος του θεου εστιν τω κυριω δουναι σοι πλειστα το
υτων

10

και διεχωρισεν αµασιας τη δυναµει τη ελθουση προς αυτον απο εφραιµ απελθειν εις τον τοπον αυτων και εθυµωθησαν σφοδρα επι ιουδαν και επεστρεψαν εις τον τοπον αυτω
ν εν οργη θυµου

11

και αµασιας κατισχυσεν και παρελαβεν τον λαον αυτου και επορευθη εις την κοιλαδα των αλων και επαταξεν εκει τους υιους σηιρ δεκα χιλιαδας

12

και δεκα χιλιαδας εζωγρησαν οι υιοι ιουδα και εφερον αυτους επι το ακρον του κρηµνου και κατεκρηµνιζον αυτους απο του ακρου του κρηµνου και παντες διερρηγνυντο

13

και οι υιοι της δυναµεως ους απεστρεψεν αµασιας του µη πορευθηναι µετ' αυτου εις πολεµον και επεθεντο επι τας πολεις ιουδα απο σαµαρειας εως βαιθωρων και επαταξαν ε
ν αυτοις τρεις χιλιαδας και εσκυλευσαν σκυλα πολλα

14

και εγενετο µετα το ελθειν αµασιαν παταξαντα την ιδουµαιαν και ηνεγκεν προς αυτους τους θεους υιων σηιρ και εστησεν αυτους εαυτω εις θεους και εναντιον αυτων προσεκ
υνει και αυτοις αυτος εθυεν

15

και εγενετο οργη κυριου επι αµασιαν και απεστειλεν αυτω προφητας και ειπαν αυτω τι εζητησας τους θεους του λαου οι ουκ εξειλαντο τον λαον αυτων εκ χειρος σου

16

και εγενετο εν τω λαλησαι αυτω και ειπεν αυτω µη συµβουλον του βασιλεως δεδωκα σε προσεχε µη µαστιγωθης και εσιωπησεν ο προφητης και ειπεν οτι γινωσκω οτι εβουλ
ετο επι σοι του καταφθειραι σε οτι εποιησας τουτο και ουκ επηκουσας της συµβουλιας µου

17

και εβουλευσατο αµασιας και απεστειλεν προς ιωας υιον ιωαχαζ υιου ιου βασιλεα ισραηλ λεγων δευρο οφθωµεν προσωποις

18

και απεστειλεν ιωας βασιλευς ισραηλ προς αµασιαν βασιλεα ιουδα λεγων ο αχουχ ο εν τω λιβανω απεστειλεν προς την κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δος την θυγατερα σου
τω υιω µου εις γυναικα και ιδου ελευσεται τα θηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και ηλθαν τα θηρια και κατεπατησαν τον αχουχ

19

ειπας ιδου επαταξας την ιδουµαιαν και επαιρει σε η καρδια η βαρεια νυν καθησο εν οικω σου και ινα τι συµβαλλεις εν κακια και πεση συ και ιουδας µετα σου
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20

και ουκ ηκουσεν αµασιας οτι παρα κυριου εγενετο του παραδουναι αυτον εις χειρας οτι εξεζητησεν τους θεους των ιδουµαιων

21

και ανεβη ιωας βασιλευς ισραηλ και ωφθησαν αλληλοις αυτος και αµασιας βασιλευς ιουδα εν βαιθσαµυς η εστιν του ιουδα

22

και ετροπωθη ιουδας κατα προσωπον ισραηλ και εφυγεν εκαστος εις το σκηνωµα

23

και τον αµασιαν βασιλεα ιουδα τον του ιωας κατελαβεν ιωας βασιλευς ισραηλ εν βαιθσαµυς και εισηγαγεν αυτον εις ιερουσαληµ και κατεσπασεν απο του τειχους ιερουσαλη
µ απο πυλης εφραιµ εως πυλης γωνιας τετρακοσιους πηχεις

24

και παν το χρυσιον και το αργυριον και παντα τα σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυριου και παρα τω αβδεδοµ και τους θησαυρους οικου του βασιλεως και τους υιους των συµµ
ιξεων και επεστρεψεν εις σαµαρειαν

25

και εζησεν αµασιας ο του ιωας βασιλευς ιουδα µετα το αποθανειν ιωας τον του ιωαχαζ βασιλεα ισραηλ ετη δεκα πεντε

26

και οι λοιποι λογοι αµασιου οι πρωτοι και οι εσχατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ

27

και εν τω καιρω ω απεστη αµασιας απο κυριου και επεθεντο αυτω επιθεσιν και εφυγεν απο ιερουσαληµ εις λαχις και απεστειλαν κατοπισθεν αυτου εις λαχις και εθανατωσαν
αυτον εκει

28

και ανελαβον αυτον επι των ιππων και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ

1

και ελαβεν πας ο λαος της γης τον οζιαν και αυτος δεκα και εξ ετων και εβασιλευσαν αυτον αντι του πατρος αυτου αµασιου

2

αυτος ωκοδοµησεν την αιλαθ αυτος επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηθηναι τον βασιλεα µετα των πατερων αυτου

3

υιος δεκα εξ ετων εβασιλευσεν οζιας και πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια απο ιερουσαληµ

4

και εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν αµασιας ο πατηρ αυτου

5

και ην εκζητων τον κυριον εν ταις ηµεραις ζαχαριου του συνιοντος εν φοβω κυριου και εν ταις ηµεραις αυτου εζητησεν τον κυριον και ευοδωσεν αυτω κυριος

6

και εξηλθεν και επολεµησεν προς τους αλλοφυλους και κατεσπασεν τα τειχη γεθ και τα τειχη ιαβνη και τα τειχη αζωτου και ωκοδοµησεν πολεις αζωτου και εν τοις αλλοφυλ
οις

7

και κατισχυσεν αυτον κυριος επι τους αλλοφυλους και επι τους αραβας τους κατοικουντας επι της πετρας και επι τους µιναιους

8

και εδωκαν οι µιναιοι δωρα τω οζια και ην το ονοµα αυτου εως εισοδου αιγυπτου οτι κατισχυσεν εως ανω

9

και ωκοδοµησεν οζιας πυργους εν ιερουσαληµ και επι την πυλην της γωνιας και επι την πυλην της φαραγγος και επι των γωνιων και κατισχυσεν

10

και ωκοδοµησεν πυργους εν τη ερηµω και ελατοµησεν λακκους πολλους οτι κτηνη πολλα υπηρχεν αυτω εν σεφηλα και εν τη πεδινη και αµπελουργοι εν τη ορεινη και εν τω
καρµηλω οτι φιλογεωργος ην

11

και εγενετο τω οζια δυναµεις ποιουσαι πολεµον και εκπορευοµεναι εις παραταξιν εις αριθµον και ο αριθµος αυτων δια χειρος ιιηλ του γραµµατεως και µαασαιου του κριτου
δια χειρος ανανιου του διαδοχου του βασιλεως

12

πας ο αριθµος των πατριαρχων των δυνατων εις πολεµον δισχιλιοι εξακοσιοι

13

και µετ' αυτων δυναµις πολεµικη τριακοσιαι χιλιαδες και επτακισχιλιοι πεντακοσιοι ουτοι οι ποιουντες πολεµον εν δυναµει ισχυος βοηθησαι τω βασιλει επι τους υπεναντιους

14

και ητοιµαζεν αυτοις οζιας παση τη δυναµει θυρεους και δορατα και περικεφαλαιας και θωρακας και τοξα και σφενδονας εις λιθους

15

και εποιησεν εν ιερουσαληµ µηχανας µεµηχανευµενας λογιστου του ειναι επι των πυργων και επι των γωνιων βαλλειν βελεσιν και λιθοις µεγαλοις και ηκουσθη η κατασκευη
αυτων εως πορρω οτι εθαυµαστωθη του βοηθηθηναι εως ου κατισχυσεν

16

και ως κατισχυσεν υψωθη η καρδια αυτου του καταφθειραι και ηδικησεν εν κυριω θεω αυτου και εισηλθεν εις τον ναον κυριου θυµιασαι επι το θυσιαστηριον των θυµιαµατ
ων

17

και εισηλθεν οπισω αυτου αζαριας ο ιερευς και µετ' αυτου ιερεις του κυριου ογδοηκοντα υιοι δυνατοι

18

και εστησαν επι οζιαν τον βασιλεα και ειπαν αυτω ου σοι οζια θυµιασαι τω κυριω αλλ' η τοις ιερευσιν υιοις ααρων τοις ηγιασµενοις θυµιασαι εξελθε εκ του αγιασµατος οτι α
πεστης απο κυριου και ουκ εσται σοι τουτο εις δοξαν παρα κυριου θεου
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19

και εθυµωθη οζιας και εν τη χειρι αυτου το θυµιατηριον του θυµιασαι εν τω ναω και εν τω θυµωθηναι αυτον προς τους ιερεις και η λεπρα ανετειλεν εν τω µετωπω αυτου εν
αντιον των ιερεων εν οικω κυριου επανω του θυσιαστηριου των θυµιαµατων

20

και επεστρεψεν επ' αυτον ο ιερευς ο πρωτος και οι ιερεις και ιδου αυτος λεπρος εν τω µετωπω και κατεσπευσαν αυτον εκειθεν και γαρ αυτος εσπευσεν εξελθειν οτι ηλεγξεν α
υτον κυριος

21

και ην οζιας ο βασιλευς λεπρος εως ηµερας της τελευτης αυτου και εν οικω αφφουσωθ εκαθητο λεπρος οτι απεσχισθη απο οικου κυριου και ιωαθαµ ο υιος αυτου επι της βασ
ιλειας αυτου κρινων τον λαον της γης

22

και οι λοιποι λογοι οζιου οι πρωτοι και οι εσχατοι γεγραµµενοι υπο ιεσσιου του προφητου

23

και εκοιµηθη οζιας µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν τω πεδιω της ταφης των βασιλεων οτι ειπαν οτι λεπρος εστιν και εβασιλευσεν ιω
αθαµ υιος αυτου αντ' αυτου

1

υιος εικοσι πεντε ετων ιωαθαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ

2

και εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν οζιας ο πατηρ αυτου αλλ' ουκ εισηλθεν εις τον ναον κυριου και ετι ο λαος κατεφθειρετο

3

αυτος ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την υψηλην και εν τειχει του οφλα ωκοδοµησεν πολλα

4

και πολεις ωκοδοµησεν εν ορει ιουδα και εν τοις δρυµοις και οικησεις και πυργους

5

αυτος εµαχεσατο προς βασιλεα υιων αµµων και κατισχυσεν επ' αυτον και εδιδουν αυτω οι υιοι αµµων κατ' ενιαυτον εκατον ταλαντα αργυριου και δεκα χιλιαδας κορων πυρο
υ και κριθων δεκα χιλιαδας ταυτα εφερεν αυτω βασιλευς αµµων κατ' ενιαυτον εν τω πρωτω ετει και τω δευτερω και τω τριτω

6

και κατισχυσεν ιωαθαµ οτι ητοιµασεν τας οδους αυτου εναντι κυριου θεου αυτου

7

και οι λοιποι λογοι ιωαθαµ και ο πολεµος και αι πραξεις αυτου ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ

9

και εκοιµηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αχαζ υιος αυτου αντ' αυτου

1

υιος εικοσι ετων αχαζ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου ως δαυιδ ο πατηρ αυτου

2

και επορευθη κατα τας οδους βασιλεων ισραηλ και γαρ γλυπτα εποιησεν τοις ειδωλοις αυτων

3

και εθυεν εν γαιβενενοµ και διηγεν τα τεκνα αυτου δια πυρος κατα τα βδελυγµατα των εθνων ων εξωλεθρευσεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ

4

και εθυµια επι των υψηλων και επι των δωµατων και υποκατω παντος ξυλου αλσωδους

5

και παρεδωκεν αυτον κυριος ο θεος αυτου δια χειρος βασιλεως συριας και επαταξεν εν αυτω και ηχµαλωτευσεν εξ αυτων αιχµαλωσιαν πολλην και ηγαγεν εις δαµασκον και
γαρ εις τας χειρας βασιλεως ισραηλ παρεδωκεν αυτον και επαταξεν εν αυτω πληγην µεγαλην

6

και απεκτεινεν φακεε ο του ροµελια βασιλευς ισραηλ εν ιουδα εν µια ηµερα εκατον εικοσι χιλιαδας ανδρων δυνατων ισχυι εν τω αυτους καταλιπειν τον κυριον θεον των πατε
ρων αυτων

7

και απεκτεινεν εζεκρι ο δυνατος του εφραιµ τον µαασαιαν τον υιον του βασιλεως και τον εσδρικαµ ηγουµενον του οικου αυτου και τον ελκανα τον διαδοχον του βασιλεως

8

και ηχµαλωτισαν οι υιοι ισραηλ απο των αδελφων αυτων τριακοσιας χιλιαδας γυναικας υιους και θυγατερας και σκυλα πολλα εσκυλευσαν εξ αυτων και ηνεγκαν τα σκυλα ει
ς σαµαρειαν

9

και εκει ην ο προφητης του κυριου ωδηδ ονοµα αυτω και εξηλθεν εις απαντησιν της δυναµεως των ερχοµενων εις σαµαρειαν και ειπεν αυτοις ιδου οργη κυριου θεου των πατ
ερων υµων επι τον ιουδαν και παρεδωκεν αυτους εις τας χειρας υµων και απεκτεινατε εν αυτοις εν οργη εως των ουρανων εφθακεν

10

και νυν υιους ιουδα και ιερουσαληµ υµεις λεγετε κατακτησεσθαι εις δουλους και δουλας ουκ ιδου ειµι µεθ' υµων µαρτυρησαι κυριω θεω υµων

11

και νυν ακουσατε µου και αποστρεψατε την αιχµαλωσιαν ην ηχµαλωτευσατε των αδελφων υµων οτι οργη θυµου κυριου εφ' υµιν

12

και ανεστησαν αρχοντες απο των υιων εφραιµ ουδια ο του ιωανου και βαραχιας ο του µοσολαµωθ και εζεκιας ο του σελληµ και αµασιας ο του χοδλι επι τους ερχοµενους απο
του πολεµου

13

και ειπαν αυτοις ου µη εισαγαγητε την αιχµαλωσιαν ωδε προς ηµας οτι εις το αµαρτανειν τω κυριω εφ' ηµας υµεις λεγετε προσθειναι επι ταις αµαρτιαις ηµων και επι την αγ
νοιαν οτι πολλη η αµαρτια ηµων και οργη θυµου κυριου επι τον ισραηλ
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14

και αφηκαν οι πολεµισται την αιχµαλωσιαν και τα σκυλα εναντιον των αρχοντων και πασης της εκκλησιας

15

και ανεστησαν ανδρες οι επεκληθησαν εν ονοµατι και αντελαβοντο της αιχµαλωσιας και παντας τους γυµνους περιεβαλον απο των σκυλων και ενεδυσαν αυτους και υπεδησα
ν αυτους και εδωκαν φαγειν και αλειψασθαι και αντελαβοντο εν υποζυγιοις παντος ασθενουντος και κατεστησαν αυτους εις ιεριχω πολιν φοινικων προς τους αδελφους αυτω
ν και επεστρεψαν εις σαµαρειαν

16

εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν αχαζ προς βασιλεα ασσουρ βοηθησαι αυτω

17

και εν τουτω οτι ιδουµαιοι επεθεντο και επαταξαν εν ιουδα και ηχµαλωτισαν αιχµαλωσιαν

18

και οι αλλοφυλοι επεθεντο επι τας πολεις της πεδινης και απο λιβος του ιουδα και ελαβον την βαιθσαµυς και την αιλων και την γαδηρωθ και την σωχω και τας κωµας αυτης
και την θαµνα και τας κωµας αυτης και την γαµζω και τας κωµας αυτης και κατωκησαν εκει

19

οτι εταπεινωσεν κυριος τον ιουδαν δι' αχαζ βασιλεα ιουδα οτι απεστη αποστασει απο κυριου

20

και ηλθεν επ' αυτον θαγλαθφελλασαρ βασιλευς ασσουρ και επαταξεν αυτον

21

και ελαβεν αχαζ τα εν οικω κυριου και τα εν οικω του βασιλεως και των αρχοντων και εδωκεν τω βασιλει ασσουρ και ουκ εις βοηθειαν αυτω

22

αλλ' η τω θλιβηναι αυτον και προσεθηκεν του αποστηναι απο κυριου και ειπεν ο βασιλευς

23

εκζητησω τους θεους δαµασκου τους τυπτοντας µε και ειπεν οτι θεοι βασιλεως συριας αυτοι κατισχυσουσιν αυτους αυτοις τοινυν θυσω και αντιληµψονται µου και αυτοι εγε
νοντο αυτω εις σκωλον και παντι ισραηλ

24

και απεστησεν αχαζ τα σκευη οικου κυριου και κατεκοψεν αυτα και εκλεισεν τας θυρας οικου κυριου και εποιησεν εαυτω θυσιαστηρια εν παση γωνια εν ιερουσαληµ

25

και εν παση πολει και πολει εν ιουδα εποιησεν υψηλα θυµιαν θεοις αλλοτριοις και παρωργισαν κυριον τον θεον των πατερων αυτων

26

και οι λοιποι λογοι αυτου και αι πραξεις αυτου αι πρωται και αι εσχαται ιδου γεγραµµεναι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ

27

και εκοιµηθη αχαζ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ οτι ουκ εισηνεγκαν αυτον εις τους ταφους των βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν εζεκιας υιος αυτου αν
τ' αυτου

1

και εζεκιας εβασιλευσεν ων εικοσι και πεντε ετων και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αββα θυγατηρ ζαχαρια

2

και εποιησεν το ευθες ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου

3

και εγενετο ως εστη επι της βασιλειας αυτου εν τω πρωτω µηνι ανεωξεν τας θυρας οικου κυριου και επεσκευασεν αυτας

4

και εισηγαγεν τους ιερεις και τους λευιτας και κατεστησεν αυτους εις το κλιτος το προς ανατολας

5

και ειπεν αυτοις ακουσατε οι λευιται νυν αγνισθητε και αγνισατε τον οικον κυριου θεου των πατερων υµων και εκβαλετε την ακαθαρσιαν εκ των αγιων

6

οτι απεστησαν οι πατερες ηµων και εποιησαν το πονηρον εναντιον κυριου και εγκατελιπαν αυτον και απεστρεψαν το προσωπον απο της σκηνης κυριου και εδωκαν αυχενα

7

και απεκλεισαν τας θυρας του ναου και εσβεσαν τους λυχνους και θυµιαµα ουκ εθυµιασαν και ολοκαυτωµατα ου προσηνεγκαν εν τω αγιω θεω ισραηλ

8

και ωργισθη οργη κυριος επι τον ιουδαν και επι την ιερουσαληµ και εδωκεν αυτους εις εκστασιν και εις αφανισµον και εις συρισµον ως υµεις ορατε τοις οφθαλµοις υµων

9

και ιδου πεπληγασιν οι πατερες υµων µαχαιρα και οι υιοι υµων και αι θυγατερες υµων και αι γυναικες υµων εν αιχµαλωσια εν γη ουκ αυτων ο και νυν εστιν

10

επι τουτοις νυν εστιν επι καρδιας διαθεσθαι διαθηκην κυριου θεου ισραηλ και αποστρεψει την οργην θυµου αυτου αφ' ηµων

11

και νυν µη διαλιπητε οτι εν υµιν ηρετικεν κυριος στηναι εναντιον αυτου λειτουργειν και ειναι αυτω λειτουργουντας και θυµιωντας

12

και ανεστησαν οι λευιται µααθ ο του αµασι και ιωηλ ο του αζαριου εκ των υιων κααθ και εκ των υιων µεραρι κις ο του αβδι και αζαριας ο του ιαλλεληλ και απο των υιων γε
δσωνι ιωα ο του ζεµµαθ και ιωδαν ο του ιωαχα

13

και των υιων ελισαφαν σαµβρι και ιιηλ και των υιων ασαφ ζαχαριας και µαθθανιας

14

και των υιων αιµαν ιιηλ και σεµει και των υιων ιδιθων σαµαιας και οζιηλ

15

και συνηγαγον τους αδελφους αυτων και ηγνισθησαν κατα την εντολην του βασιλεως δια προσταγµατος κυριου καθαρισαι τον οικον κυριου
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16

και εισηλθον οι ιερεις εσω εις τον οικον κυριου αγνισαι και εξεβαλον πασαν την ακαθαρσιαν την ευρεθεισαν εν τω οικω κυριου και εις την αυλην οικου κυριου και εδεξαντο
οι λευιται εκβαλειν εις τον χειµαρρουν κεδρων εξω

17

και ηρξαντο τη ηµερα τη πρωτη νουµηνια του µηνος του πρωτου αγνισαι και τη ηµερα τη ογδοη του µηνος εισηλθαν εις τον ναον κυριου και ηγνισαν τον οικον κυριου εν ηµ
εραις οκτω και τη ηµερα τη εκκαιδεκατη του µηνος του πρωτου συνετελεσαν

18

και εισηλθαν εσω προς εζεκιαν τον βασιλεα και ειπαν ηγνισαµεν παντα τα εν οικω κυριου το θυσιαστηριον της ολοκαυτωσεως και τα σκευη αυτου και την τραπεζαν της προ
θεσεως και τα σκευη αυτης

19

και παντα τα σκευη α εµιανεν αχαζ ο βασιλευς εν τη βασιλεια αυτου εν τη αποστασια αυτου ητοιµακαµεν και ηγνικαµεν ιδου εστιν εναντιον του θυσιαστηριου κυριου

20

και ωρθρισεν εζεκιας ο βασιλευς και συνηγαγεν τους αρχοντας της πολεως και ανεβη εις οικον κυριου

21

και ανηνεγκεν µοσχους επτα κριους επτα αµνους επτα χιµαρους αιγων επτα περι αµαρτιας περι της βασιλειας και περι των αγιων και περι ισραηλ και ειπεν τοις υιοις ααρων
τοις ιερευσιν αναβαινειν επι το θυσιαστηριον κυριου

22

και εθυσαν τους µοσχους και εδεξαντο οι ιερεις το αιµα και προσεχεον επι το θυσιαστηριον και εθυσαν τους κριους και προσεχεον το αιµα επι το θυσιαστηριον και εθυσαν το
υς αµνους και περιεχεον το αιµα τω θυσιαστηριω

23

και προσηγαγον τους χιµαρους τους περι αµαρτιας εναντιον του βασιλεως και της εκκλησιας και επεθηκαν τας χειρας αυτων επ' αυτους

24

και εθυσαν αυτους οι ιερεις και εξιλασαντο το αιµα αυτων προς το θυσιαστηριον και εξιλασαντο περι παντος ισραηλ οτι περι παντος ισραηλ ειπεν ο βασιλευς η ολοκαυτωσις
και τα περι αµαρτιας

25

και εστησεν τους λευιτας εν οικω κυριου εν κυµβαλοις και εν ναβλαις και εν κινυραις κατα την εντολην δαυιδ του βασιλεως και γαδ του ορωντος τω βασιλει και ναθαν του π
ροφητου οτι δι' εντολης κυριου το προσταγµα εν χειρι των προφητων

26

και εστησαν οι λευιται εν οργανοις δαυιδ και οι ιερεις ταις σαλπιγξιν

27

και ειπεν εζεκιας ανενεγκαι την ολοκαυτωσιν επι το θυσιαστηριον και εν τω αρξασθαι αναφερειν την ολοκαυτωσιν ηρξαντο αδειν κυριω και αι σαλπιγγες προς τα οργανα δα
υιδ βασιλεως ισραηλ

28

και πασα η εκκλησια προσεκυνει και οι ψαλτωδοι αδοντες και αι σαλπιγγες σαλπιζουσαι εως ου συνετελεσθη η ολοκαυτωσις

29

και ως συνετελεσαν αναφεροντες εκαµψεν ο βασιλευς και παντες οι ευρεθεντες και προσεκυνησαν

30

και ειπεν εζεκιας ο βασιλευς και οι αρχοντες τοις λευιταις υµνειν τον κυριον εν λογοις δαυιδ και ασαφ του προφητου και υµνουν εν ευφροσυνη και επεσον και προσεκυνησαν

31

και απεκριθη εζεκιας και ειπεν νυν επληρωσατε τας χειρας υµων κυριω προσαγαγετε και φερετε θυσιας και αινεσεως εις οικον κυριου και ανηνεγκεν η εκκλησια θυσιας και
αινεσεως εις οικον κυριου και πας προθυµος τη καρδια ολοκαυτωσεις

32

και εγενετο ο αριθµος της ολοκαυτωσεως ης ανηνεγκεν η εκκλησια µοσχοι εβδοµηκοντα κριοι εκατον αµνοι διακοσιοι εις ολοκαυτωσιν κυριω παντα ταυτα

33

και οι ηγιασµενοι µοσχοι εξακοσιοι προβατα τρισχιλια

34

αλλ' η οι ιερεις ολιγοι ησαν και ουκ εδυναντο δειραι την ολοκαυτωσιν και αντελαβοντο αυτων οι αδελφοι αυτων οι λευιται εως ου συνετελεσθη το εργον και εως ου ηγνισθησ
αν οι ιερεις οτι οι λευιται προθυµως ηγνισθησαν παρα τους ιερεις

35

και η ολοκαυτωσις πολλη εν τοις στεασιν της τελειωσεως του σωτηριου και των σπονδων της ολοκαυτωσεως και κατωρθωθη το εργον εν οικω κυριου

36

και ηυφρανθη εζεκιας και πας ο λαος δια το ητοιµακεναι τον θεον τω λαω οτι εξαπινα εγενετο ο λογος

1

και απεστειλεν εζεκιας επι παντα ισραηλ και ιουδαν και επιστολας εγραψεν επι τον εφραιµ και µανασση ελθειν εις οικον κυριου εις ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω κυριω θ
εω ισραηλ

2

και εβουλευσατο ο βασιλευς και οι αρχοντες και πασα η εκκλησια η εν ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω µηνι τω δευτερω

3

ου γαρ ηδυνασθησαν αυτο ποιησαι εν τω καιρω εκεινω οτι οι ιερεις ουχ ηγνισθησαν ικανοι και ο λαος ου συνηχθη εις ιερουσαληµ

4

και ηρεσεν ο λογος εναντιον του βασιλεως και εναντιον της εκκλησιας
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5

και εστησαν λογον διελθειν κηρυγµα εν παντι ισραηλ απο βηρσαβεε εως δαν ελθοντας ποιησαι το φασεκ κυριω θεω ισραηλ εν ιερουσαληµ οτι πληθος ουκ εποιησεν κατα την
γραφην

6

και επορευθησαν οι τρεχοντες συν ταις επιστολαις παρα του βασιλεως και των αρχοντων εις παντα ισραηλ και ιουδαν κατα το προσταγµα του βασιλεως λεγοντες υιοι ισραηλ
επιστρεψατε προς θεον αβρααµ και ισαακ και ισραηλ και επιστρεψει τους ανασεσωσµενους τους καταλειφθεντας απο χειρος βασιλεως ασσουρ

7

και µη γινεσθε καθως οι πατερες υµων και οι αδελφοι υµων οι απεστησαν απο κυριου θεου πατερων αυτων και παρεδωκεν αυτους εις ερηµωσιν καθως υµεις ορατε

8

και νυν µη σκληρυνητε τους τραχηλους υµων δοτε δοξαν κυριω τω θεω και εισελθατε εις το αγιασµα αυτου ο ηγιασεν εις τον αιωνα και δουλευσατε τω κυριω θεω υµων και
αποστρεψει αφ' υµων θυµον οργης

9

οτι εν τω επιστρεφειν υµας προς κυριον οι αδελφοι υµων και τα τεκνα υµων εσονται εν οικτιρµοις εναντι παντων των αιχµαλωτισαντων αυτους και αποστρεψει εις την γην τ
αυτην οτι ελεηµων και οικτιρµων κυριος ο θεος ηµων και ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου αφ' ηµων εαν επιστρεψωµεν προς αυτον

10

και ησαν οι τρεχοντες διαπορευοµενοι πολιν εκ πολεως εν τω ορει εφραιµ και µανασση και εως ζαβουλων και εγενοντο ως καταγελωντες αυτων και καταµωκωµενοι

11

αλλα ανθρωποι ασηρ και απο µανασση και απο ζαβουλων ενετραπησαν και ηλθον εις ιερουσαληµ

12

και εν ιουδα εγενετο χειρ κυριου δουναι αυτοις καρδιαν µιαν ελθειν του ποιησαι κατα το προσταγµα του βασιλεως και των αρχοντων εν λογω κυριου

13

και συνηχθησαν εις ιερουσαληµ λαος πολυς του ποιησαι την εορτην των αζυµων εν τω µηνι τω δευτερω εκκλησια πολλη σφοδρα

14

και ανεστησαν και καθειλαν τα θυσιαστηρια τα εν ιερουσαληµ και παντα εν οις εθυµιωσαν τοις ψευδεσιν κατεσπασαν και ερριψαν εις τον χειµαρρουν κεδρων

15

και εθυσαν το φασεκ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνος του δευτερου και οι ιερεις και οι λευιται ενετραπησαν και ηγνισθησαν και εισηνεγκαν ολοκαυτωµατα εις οικον κυριο
υ

16

και εστησαν επι την στασιν αυτων κατα το κριµα αυτων κατα την εντολην µωυση ανθρωπου του θεου και οι ιερεις εδεχοντο τα αιµατα εκ χειρος των λευιτων

17

οτι πληθος της εκκλησιας ουχ ηγνισθη και οι λευιται ησαν του θυειν το φασεκ παντι τω µη δυναµενω αγνισθηναι τω κυριω

18

οτι το πλειστον του λαου απο εφραιµ και µανασση και ισσαχαρ και ζαβουλων ουχ ηγνισθησαν αλλα εφαγον το φασεκ παρα την γραφην και προσηυξατο εζεκιας περι αυτων λ
εγων κυριος ο αγαθος εξιλασασθω υπερ

19

πασης καρδιας κατευθυνουσης εκζητησαι κυριον τον θεον των πατερων αυτων και ου κατα την αγνειαν των αγιων

20

και επηκουσεν κυριος τω εζεκια και ιασατο τον λαον

21

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντες εν ιερουσαληµ την εορτην των αζυµων επτα ηµερας εν ευφροσυνη µεγαλη και καθυµνουντες τω κυριω ηµεραν καθ' ηµεραν και οι
ιερεις και οι λευιται εν οργανοις τω κυριω

22

και ελαλησεν εζεκιας επι πασαν καρδιαν των λευιτων και των συνιοντων συνεσιν αγαθην τω κυριω και συνετελεσαν την εορτην των αζυµων επτα ηµερας θυοντες θυσιας σω
τηριου και εξοµολογουµενοι τω κυριω θεω των πατερων αυτων

23

και εβουλευσατο η εκκλησια αµα ποιησαι επτα ηµερας αλλας και εποιησαν επτα ηµερας εν ευφροσυνη

24

οτι εζεκιας απηρξατο τω ιουδα τη εκκλησια µοσχους χιλιους και επτακισχιλια προβατα και οι αρχοντες απηρξαντο τω λαω µοσχους χιλιους και προβατα δεκα χιλιαδας και τ
α αγια των ιερεων εις πληθος

25

και ηυφρανθη πασα η εκκλησια οι ιερεις και οι λευιται και πασα η εκκλησια ιουδα και οι ευρεθεντες εξ ισραηλ και οι προσηλυτοι οι ελθοντες απο γης ισραηλ και οι κατοικο
υντες εν ιουδα

26

και εγενετο ευφροσυνη µεγαλη εν ιερουσαληµ απο ηµερων σαλωµων υιου δαυιδ βασιλεως ισραηλ ουκ εγενετο τοιαυτη εορτη εν ιερουσαληµ

27

και ανεστησαν οι ιερεις οι λευιται και ηυλογησαν τον λαον και επηκουσθη η φωνη αυτων και ηλθεν η προσευχη αυτων εις το κατοικητηριον το αγιον αυτου εις τον ουρανον

1

και ως συνετελεσθη παντα ταυτα εξηλθεν πας ισραηλ οι ευρεθεντες εν πολεσιν ιουδα και συνετριψαν τας στηλας και εξεκοψαν τα αλση και κατεσπασαν τα υψηλα και τους β
ωµους απο πασης της ιουδαιας και βενιαµιν και εξ εφραιµ και απο µανασση εως εις τελος και επεστρεψαν πας ισραηλ εκαστος εις την κληρονοµιαν αυτου και εις τας πολεις
αυτων
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2

και εταξεν εζεκιας τας εφηµεριας των ιερεων και των λευιτων και τας εφηµεριας εκαστου κατα την εαυτου λειτουργιαν τοις ιερευσιν και τοις λευιταις εις την ολοκαυτωσιν
και εις την θυσιαν του σωτηριου και αινειν και εξοµολογεισθαι και λειτουργειν εν ταις πυλαις εν ταις αυλαις οικου κυριου

3

και µερις του βασιλεως εκ των υπαρχοντων αυτου εις τας ολοκαυτωσεις την πρωινην και την δειλινην και ολοκαυτωσεις εις σαββατα και εις τας νουµηνιας και εις τας εορτα
ς τας γεγραµµενας εν τω νοµω κυριου

4

και ειπεν τω λαω τοις κατοικουσιν εν ιερουσαληµ δουναι την µεριδα των ιερεων και των λευιτων οπως κατισχυσωσιν εν τη λειτουργια οικου κυριου

5

και ως προσεταξεν τον λογον επλεονασαν οι υιοι ισραηλ απαρχην σιτου και οινου και ελαιου και µελιτος και παν γενηµα αγρου και επιδεκατα παντα εις πληθος ηνεγκαν

6

οι υιοι ισραηλ και ιουδα και οι κατοικουντες εν ταις πολεσιν ιουδα και αυτοι ηνεγκαν επιδεκατα µοσχων και προβατων και επιδεκατα αιγων και ηγιασαν τω κυριω θεω αυτ
ων και εισηνεγκαν και εθηκαν σωρους σωρους

7

εν τω µηνι τω τριτω ηρξαντο οι σωροι θεµελιουσθαι και εν τω εβδοµω µηνι συνετελεσθησαν

8

και ηλθεν εζεκιας και οι αρχοντες και ειδον τους σωρους και ηυλογησαν τον κυριον και τον λαον αυτου ισραηλ

9

και επυνθανετο εζεκιας των ιερεων και των λευιτων υπερ των σωρων

10

και ειπεν προς αυτον αζαριας ο ιερευς ο αρχων εις οικον σαδωκ και ειπεν εξ ου ηρκται η απαρχη φερεσθαι εις οικον κυριου εφαγοµεν και επιοµεν και κατελιποµεν οτι κυριος
ηυλογησεν τον λαον αυτου και κατελιποµεν ετι το πληθος τουτο

11

και ειπεν εζεκιας ετοιµασαι παστοφορια εις οικον κυριου και ητοιµασαν

12

και εισηνεγκαν εκει τας απαρχας και τα επιδεκατα εν πιστει και επ' αυτων επιστατης χωνενιας ο λευιτης και σεµει ο αδελφος αυτου διαδεχοµενος

13

και ιιηλ και οζαζιας και ναεθ και ασαηλ και ιεριµωθ και ιωζαβαθ και ελιηλ και σαµαχια και µααθ και βαναιας και οι υιοι αυτου καθεσταµενοι δια χωνενιου και σεµει του αδ
ελφου αυτου καθως προσεταξεν ο βασιλευς εζεκιας και αζαριας ο ηγουµενος οικου κυριου

14

και κωρη ο του ιεµνα ο λευιτης ο πυλωρος κατα ανατολας επι των δοµατων δουναι τας απαρχας κυριω και τα αγια των αγιων

15

δια χειρος οδοµ και βενιαµιν και ιησους και σεµει και αµαριας και σεχονιας δια χειρος των ιερεων εν πιστει δουναι τοις αδελφοις αυτων κατα τας εφηµεριας κατα τον µεγαν
και τον µικρον

16

εκτος της επιγονης των αρσενικων απο τριετους και επανω παντι τω εισπορευοµενω εις οικον κυριου εις λογον ηµερων εις ηµεραν εις λειτουργιαν εφηµεριαις διαταξεως αυτ
ων

17

ουτος ο καταλοχισµος των ιερεων κατ' οικους πατριων και οι λευιται εν ταις εφηµεριαις αυτων απο εικοσαετους και επανω εν διαταξει

18

εν καταλοχιαις εν παση επιγονη υιων αυτων και θυγατερων αυτων εις παν το πληθος οτι εν πιστει ηγνισαν το αγιον

19

τοις υιοις ααρων τοις ιερατευουσιν και οι απο των πολεων αυτων εν παση πολει και πολει ανδρες οι ωνοµασθησαν εν ονοµατι δουναι µεριδα παντι αρσενικω εν τοις ιερευσιν
και παντι καταριθµουµενω εν τοις λευιταις

20

και εποιησεν ουτως εζεκιας εν παντι ιουδα και εποιησεν το καλον και το ευθες εναντιον του κυριου θεου αυτου

21

και εν παντι εργω εν ω ηρξατο εν εργασια εν οικω κυριου και εν τω νοµω και εν τοις προσταγµασιν εξεζητησεν τον θεον αυτου εξ ολης ψυχης αυτου και εποιησεν και ευοδωθ
η

1

και µετα τους λογους τουτους και την αληθειαν ταυτην ηλθεν σενναχηριµ βασιλευς ασσυριων και ηλθεν επι ιουδαν και παρενεβαλεν επι τας πολεις τας τειχηρεις και ειπεν πρ
οκαταλαβεσθαι αυτας

2

και ειδεν εζεκιας οτι ηκει σενναχηριµ και το προσωπον αυτου του πολεµησαι επι ιερουσαληµ

3

και εβουλευσατο µετα των πρεσβυτερων αυτου και των δυνατων εµφραξαι τα υδατα των πηγων α ην εξω της πολεως και συνεπισχυσαν αυτω

4

και συνηγαγεν λαον πολυν και ενεφραξεν τα υδατα των πηγων και τον ποταµον τον διοριζοντα δια της πολεως λεγων µη ελθη βασιλευς ασσουρ και ευρη υδωρ πολυ και κατι
σχυση

5

και κατισχυσεν εζεκιας και ωκοδοµησεν παν το τειχος το κατεσκαµµενον και πυργους και εξω προτειχισµα αλλο και κατισχυσεν το αναληµµα πολεως δαυιδ και κατεσκευασ
εν οπλα πολλα
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6

και εθετο αρχοντας του πολεµου επι τον λαον και συνηχθησαν προς αυτον εις την πλατειαν της πυλης της φαραγγος και ελαλησεν επι καρδιαν αυτων λεγων

7

ισχυσατε και ανδριζεσθε µη πτοηθητε απο προσωπου βασιλεως ασσουρ και απο προσωπου παντος του εθνους του µετ' αυτου οτι µεθ' ηµων πλειονες η µετ' αυτου

8

µετ' αυτου βραχιονες σαρκινοι µεθ' ηµων δε κυριος ο θεος ηµων του σωζειν και του πολεµειν τον πολεµον ηµων και κατεθαρσησεν ο λαος επι τοις λογοις εζεκιου βασιλεως ιο
υδα

9

και µετα ταυτα απεστειλεν σενναχηριµ βασιλευς ασσυριων τους παιδας αυτου επι ιερουσαληµ και αυτος επι λαχις και πασα η στρατια µετ' αυτου και απεστειλεν προς εζεκια
ν βασιλεα ιουδα και προς παντα ιουδαν τον εν ιερουσαληµ λεγων

10

ουτως λεγει σενναχηριµ ο βασιλευς ασσυριων επι τινι υµεις πεποιθατε και καθησθε εν τη περιοχη εν ιερουσαληµ

11

ουχι εζεκιας απατα υµας του παραδουναι υµας εις θανατον και εις λιµον και εις διψαν λεγων κυριος ο θεος ηµων σωσει ηµας εκ χειρος βασιλεως ασσουρ

12

ουχ ουτος εστιν εζεκιας ος περιειλεν τα θυσιαστηρια αυτου και τα υψηλα αυτου και ειπεν τω ιουδα και τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ λεγων κατεναντι του θυσιαστηριου τουτ
ου προσκυνησετε και επ' αυτω θυµιασετε

13

ου γνωσεσθε ο τι εποιησα εγω και οι πατερες µου πασι τοις λαοις των χωρων µη δυναµενοι ηδυναντο θεοι των εθνων πασης της γης σωσαι τον λαον αυτων εκ χειρος µου

14

τις εν πασι τοις θεοις των εθνων τουτων ους εξωλεθρευσαν οι πατερες µου µη ηδυναντο σωσαι τον λαον αυτων εκ χειρος µου οτι δυνησεται ο θεος υµων σωσαι υµας εκ χειρο
ς µου

15

νυν µη απατατω υµας εζεκιας και µη πεποιθεναι υµας ποιειτω κατα ταυτα και µη πιστευετε αυτω οτι ου µη δυνηται ο θεος παντος εθνους και βασιλειας του σωσαι τον λαον
αυτου εκ χειρος µου και εκ χειρος πατερων µου οτι ο θεος υµων ου µη σωσει υµας εκ χειρος µου

16

και ετι ελαλησαν οι παιδες αυτου επι κυριον θεον και επι εζεκιαν παιδα αυτου

17

και βιβλιον εγραψεν ονειδιζειν τον κυριον θεον ισραηλ και ειπεν περι αυτου λεγων ως θεοι των εθνων της γης ουκ εξειλαντο τους λαους αυτων εκ χειρος µου ουτως ου µη εξε
ληται ο θεος εζεκιου λαον αυτου εκ χειρος µου

18

και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαιστι επι λαον ιερουσαληµ τον επι του τειχους του φοβησαι αυτους και κατασπασαι οπως προκαταλαβωνται την πολιν

19

και ελαλησεν επι θεον ιερουσαληµ ως και επι θεους λαων της γης εργα χειρων ανθρωπων

20

και προσηυξατο εζεκιας ο βασιλευς και ησαιας υιος αµως ο προφητης περι τουτων και εβοησαν εις τον ουρανον

21

και απεστειλεν κυριος αγγελον και εξετριψεν παν δυνατον πολεµιστην και αρχοντα και στρατηγον εν τη παρεµβολη βασιλεως ασσουρ και απεστρεψεν µετα αισχυνης προσωπ
ου εις την γην αυτου και ηλθεν εις οικον του θεου αυτου και των εξελθοντων εκ κοιλιας αυτου κατεβαλον αυτον εν ροµφαια

22

και εσωσεν κυριος εζεκιαν και τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ εκ χειρος σενναχηριµ βασιλεως ασσουρ και εκ χειρος παντων και κατεπαυσεν αυτους κυκλοθεν

23

και πολλοι εφερον δωρα τω κυριω εις ιερουσαληµ και δοµατα τω εζεκια βασιλει ιουδα και υπερηρθη κατ' οφθαλµους παντων των εθνων µετα ταυτα

24

εν ταις ηµεραις εκειναις ηρρωστησεν εζεκιας εως θανατου και προσηυξατο προς κυριον και επηκουσεν αυτου και σηµειον εδωκεν αυτω

25

και ου κατα το ανταποδοµα ο εδωκεν αυτω ανταπεδωκεν εζεκιας αλλα υψωθη η καρδια αυτου και εγενετο επ' αυτον οργη και επι ιουδαν και ιερουσαληµ

26

και εταπεινωθη εζεκιας απο του υψους της καρδιας αυτου και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και ουκ επηλθεν επ' αυτους οργη κυριου εν ταις ηµεραις εζεκιου

27

και εγενετο τω εζεκια πλουτος και δοξα πολλη σφοδρα και θησαυρους εποιησεν εαυτω αργυριου και χρυσιου και του λιθου του τιµιου και εις τα αρωµατα και οπλοθηκας και
εις σκευη επιθυµητα

28

και πολεις εις τα γενηµατα σιτου και ελαιου και οινου και φατνας παντος κτηνους και µανδρας εις τα ποιµνια

29

και πολεις ας ωκοδοµησεν αυτω και αποσκευην προβατων και βοων εις πληθος οτι εδωκεν αυτω κυριος αποσκευην πολλην σφοδρα

30

αυτος εζεκιας ενεφραξεν την εξοδον του υδατος γιων το ανω και κατηυθυνεν αυτα κατω προς λιβα της πολεως δαυιδ και ευοδωθη εζεκιας εν πασι τοις εργοις αυτου

31

και ουτως τοις πρεσβευταις των αρχοντων απο βαβυλωνος τοις αποσταλεισιν προς αυτον πυθεσθαι παρ' αυτου το τερας ο εγενετο επι της γης και εγκατελιπεν αυτον κυριος τ
ου πειρασαι αυτον ειδεναι τα εν τη καρδια αυτου

32

και τα καταλοιπα των λογων εζεκιου και το ελεος αυτου ιδου γεγραπται εν τη προφητεια ησαιου υιου αµως του προφητου και επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ
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33

και εκοιµηθη εζεκιας µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν αναβασει ταφων υιων δαυιδ και δοξαν και τιµην εδωκαν αυτω εν τω θανατω αυτου πας ιουδα και οι κα
τοικουντες εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν µανασσης υιος αυτου αντ' αυτου

1

ων δεκα δυο ετων µανασσης εν τω βασιλευσαι αυτον και πεντηκοντα πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

2

και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ους εξωλεθρευσεν κυριος απο προσωπου των υιων ισραηλ

3

και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψηλα α κατεσπασεν εζεκιας ο πατηρ αυτου και εστησεν στηλας ταις βααλιµ και εποιησεν αλση και προσεκυνησεν παση τη στρατια του
ουρανου και εδουλευσεν αυτοις

4

και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια εν οικω κυριου ου ειπεν κυριος εν ιερουσαληµ εσται το ονοµα µου εις τον αιωνα

5

και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια παση τη στρατια του ουρανου εν ταις δυσιν αυλαις οικου κυριου

6

και αυτος διηγαγεν τα τεκνα αυτου εν πυρι εν γαι-βαναι-εννοµ και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εφαρµακευετο και εποιησεν εγγαστριµυθους και επαοιδους επληθυνεν του
ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου του παροργισαι αυτον

7

και εθηκεν το γλυπτον και το χωνευτον εικονα ην εποιησεν εν οικω θεου ου ειπεν ο θεος προς δαυιδ και προς σαλωµων υιον αυτου εν τω οικω τουτω και ιερουσαληµ ην εξελ
εξαµην εκ πασων φυλων ισραηλ θησω το ονοµα µου εις τον αιωνα

8

και ου προσθησω σαλευσαι τον ποδα ισραηλ απο της γης ης εδωκα τοις πατρασιν αυτων πλην εαν φυλασσωνται του ποιησαι παντα α ενετειλαµην αυτοις κατα παντα τον νοµ
ον και τα προσταγµατα και τα κριµατα εν χειρι µωυση

9

και επλανησεν µανασσης τον ιουδαν και τους κατοικουντας εν ιερουσαληµ του ποιησαι το πονηρον υπερ παντα τα εθνη α εξηρεν κυριος απο προσωπου υιων ισραηλ

10

και ελαλησεν κυριος επι µανασση και επι τον λαον αυτου και ουκ επηκουσαν

11

και ηγαγεν κυριος επ' αυτους τους αρχοντας της δυναµεως βασιλεως ασσουρ και κατελαβον τον µανασση εν δεσµοις και εδησαν αυτον εν πεδαις και ηγαγον εις βαβυλωνα

12

και ως εθλιβη εζητησεν το προσωπον κυριου του θεου αυτου και εταπεινωθη σφοδρα απο προσωπου θεου των πατερων αυτου

13

και προσηυξατο προς αυτον και επηκουσεν αυτου και επηκουσεν της βοης αυτου και επεστρεψεν αυτον εις ιερουσαληµ επι την βασιλειαν αυτου και εγνω µανασσης οτι κυριο
ς αυτος εστιν ο θεος

14

και µετα ταυτα ωκοδοµησεν τειχος εξω της πολεως δαυιδ απο λιβος κατα γιων εν τω χειµαρρω και εκπορευοµενων την πυλην την κυκλοθεν και εις το οφλα και υψωσεν σφο
δρα και κατεστησεν αρχοντας της δυναµεως εν πασαις ταις πολεσιν ταις τειχηρεσιν εν ιουδα

15

και περιειλεν τους θεους τους αλλοτριους και το γλυπτον εξ οικου κυριου και παντα τα θυσιαστηρια α ωκοδοµησεν εν ορει οικου κυριου και εν ιερουσαληµ και εξω της πολε
ως

16

και κατωρθωσεν το θυσιαστηριον κυριου και εθυσιασεν επ' αυτο θυσιαν σωτηριου και αινεσεως και ειπεν τω ιουδα του δουλευειν κυριω θεω ισραηλ

17

πλην ο λαος ετι επι των υψηλων πλην κυριος ο θεος αυτων

18

και τα λοιπα των λογων µανασση και η προσευχη αυτου η προς τον θεον και λογοι των ορωντων λαλουντων προς αυτον επ' ονοµατι κυριου θεου ισραηλ ιδου επι λογων

19

προσευχης αυτου και ως επηκουσεν αυτου και πασαι αι αµαρτιαι αυτου και αι αποστασεις αυτου και οι τοποι εφ' οις ωκοδοµησεν τα υψηλα και εστησεν εκει αλση και γλυπτ
α προ του επιστρεψαι ιδου γεγραπται επι των λογων των ορωντων

20

και εκοιµηθη µανασσης µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν παραδεισω οικου αυτου και εβασιλευσεν αντ' αυτου αµων υιος αυτου

21

ων εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ

22

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου ως εποιησεν µανασσης ο πατηρ αυτου και πασιν τοις ειδωλοις οις εποιησεν µανασσης ο πατηρ αυτου εθυεν αµων και εδουλευσεν αυ
τοις

23

και ουκ εταπεινωθη εναντιον κυριου ως εταπεινωθη µανασσης ο πατηρ αυτου οτι υιος αυτου αµων επληθυνεν πληµµελειαν

24

και επεθεντο αυτω οι παιδες αυτου και επαταξαν αυτον εν οικω αυτου

25

και επαταξεν ο λαος της γης τους επιθεµενους επι τον βασιλεα αµων και εβασιλευσεν ο λαος της γης τον ιωσιαν υιον αυτου αντ' αυτου

1

ων οκτω ετων ιωσιας εν τω βασιλευσαι αυτον και τριακοντα εν ετος εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ
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2

και εποιησεν το ευθες εναντιον κυριου και επορευθη εν οδοις δαυιδ του πατρος αυτου και ουκ εξεκλινεν δεξια και αριστερα

3

και εν τω ογδοω ετει της βασιλειας αυτου και αυτος ετι παιδαριον ηρξατο του ζητησαι κυριον τον θεον δαυιδ του πατρος αυτου και εν τω δωδεκατω ετει της βασιλειας αυτο
υ ηρξατο του καθαρισαι τον ιουδαν και την ιερουσαληµ απο των υψηλων και των αλσεων και απο των χωνευτων

4

και κατεσπασεν κατα προσωπον αυτου τα θυσιαστηρια των βααλιµ και τα υψηλα τα επ' αυτων και εκοψεν τα αλση και τα γλυπτα και τα χωνευτα συνετριψεν και ελεπτυνεν
και ερριψεν επι προσωπον των µνηµατων των θυσιαζοντων αυτοις

5

και οστα ιερεων κατεκαυσεν επι τα θυσιαστηρια και εκαθαρισεν τον ιουδαν και την ιερουσαληµ

6

και εν πολεσιν εφραιµ και µανασση και συµεων και νεφθαλι και τοις τοποις αυτων κυκλω

7

και κατεσπασεν τα αλση και τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα κατεκοψεν λεπτα και παντα τα υψηλα εκοψεν απο πασης της γης ισραηλ και απεστρεψεν εις ιερουσαληµ

8

και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει της βασιλειας αυτου του καθαρισαι την γην και τον οικον απεστειλεν τον σαφαν υιον εσελια και τον µαασιαν αρχοντα της πολεως και τον ιου
αχ υιον ιωαχαζ τον υποµνηµατογραφον αυτου κραταιωσαι τον οικον κυριου του θεου αυτου

9

και ηλθον προς χελκιαν τον ιερεα τον µεγαν και εδωκαν το αργυριον το εισενεχθεν εις οικον θεου ο συνηγαγον οι λευιται φυλασσοντες την πυλην εκ χειρος µανασση και εφρα
ιµ και των αρχοντων και απο παντος καταλοιπου εν ισραηλ και υιων ιουδα και βενιαµιν και οικουντων εν ιερουσαληµ

10

και εδωκαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα εργα οι καθεσταµενοι εν οικω κυριου και εδωκαν αυτο ποιουσι τα εργα οι εποιουν εν οικω κυριου επισκευασαι κατισχυσαι τον οικον

11

και εδωκαν τοις τεκτοσι και τοις οικοδοµοις αγορασαι λιθους τετραπεδους και ξυλα εις δοκους στεγασαι τους οικους ους εξωλεθρευσαν βασιλεις ιουδα

12

και οι ανδρες εν πιστει επι των εργων και επ' αυτων επισκοποι ιεθ και αβδιας οι λευιται εξ υιων µεραρι και ζαχαριας και µοσολλαµ εκ των υιων κααθ επισκοπειν και πας λευ
ιτης πας συνιων εν οργανοις ωδων

13

και επι των νωτοφορων και επι παντων των ποιουντων τα εργα εργασια και εργασια και απο των λευιτων γραµµατεις και κριται και πυλωροι

14

και εν τω εκφερειν αυτους το αργυριον το εισοδιασθεν εις οικον κυριου ευρεν χελκιας ο ιερευς βιβλιον νοµου κυριου δια χειρος µωυση

15

και απεκριθη χελκιας και ειπεν προς σαφαν τον γραµµατεα βιβλιον νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιας το βιβλιον τω σαφαν

16

και εισηνεγκεν σαφαν το βιβλιον προς τον βασιλεα και απεδωκεν ετι τω βασιλει λογον παν το δοθεν αργυριον εν χειρι των παιδων σου των ποιουντων το εργον

17

και εχωνευσαν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριου και εδωκαν επι χειρα των επισκοπων και επι χειρα των ποιουντων εργασιαν

18

και απηγγειλεν σαφαν ο γραµµατευς τω βασιλει λεγων βιβλιον εδωκεν µοι χελκιας ο ιερευς και ανεγνω αυτο σαφαν εναντιον του βασιλεως

19

και εγενετο ως ηκουσεν ο βασιλευς τους λογους του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια αυτου

20

και ενετειλατο ο βασιλευς τω χελκια και τω αχικαµ υιω σαφαν και τω αβδων υιω µιχαια και τω σαφαν τω γραµµατει και τω ασαια παιδι του βασιλεως λεγων

21

πορευθητε ζητησατε τον κυριον περι εµου και περι παντος του καταλειφθεντος εν ισραηλ και ιουδα περι των λογων του βιβλιου του ευρεθεντος οτι µεγας ο θυµος κυριου εκκ
εκαυται εν ηµιν διοτι ουκ εισηκουσαν οι πατερες ηµων των λογων κυριου του ποιησαι κατα παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω

22

και επορευθη χελκιας και οις ειπεν ο βασιλευς προς ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου θακουαθ υιου χελλης φυλασσουσαν τας στολας και αυτη κατωκει εν ιερουσαλη
µ εν µασανα και ελαλησαν αυτη κατα ταυτα

23

και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµας προς µε

24

ουτως λεγει κυριος ιδου εγω επαγω κακα επι τον τοπον τουτον τους παντας λογους τους γεγραµµενους εν τω βιβλιω τω ανεγνωσµενω εναντιον του βασιλεως ιουδα

25

ανθ' ων εγκατελιπον µε και εθυµιασαν θεοις αλλοτριοις ινα παροργισωσιν µε εν πασιν τοις εργοις των χειρων αυτων και εξεκαυθη ο θυµος µου εν τω τοπω τουτω και ου σβε
σθησεται

26

και επι βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα υµας του ζητησαι τον κυριον ουτως ερειτε αυτω ουτως λεγει κυριος ο θεος ισραηλ τους λογους ους ηκουσας

27

και ενετραπη η καρδια σου και εταπεινωθης απο προσωπου µου εν τω ακουσαι σε τους λογους µου επι τον τοπον τουτον και επι τους κατοικουντας αυτον και εταπεινωθης εν
αντιον µου και διερρηξας τα ιµατια σου και εκλαυσας κατεναντιον µου και εγω ηκουσα φησιν κυριος

28

ιδου προστιθηµι σε προς τους πατερας σου και προστεθηση προς τα µνηµατα σου εν ειρηνη και ουκ οψονται οι οφθαλµοι σου εν πασιν τοις κακοις οις εγω επαγω επι τον τοπ
ον τουτον και επι τους κατοικουντας αυτον και απεδωκαν τω βασιλει λογον
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29

και απεστειλεν ο βασιλευς και συνηγαγεν τους πρεσβυτερους ιουδα και ιερουσαληµ

30

και ανεβη ο βασιλευς εις οικον κυριου και πας ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και οι ιερεις και οι λευιται και πας ο λαος απο µεγαλου εως µικρου και ανεγνω εν ωσιν
αυτων τους παντας λογους βιβλιου της διαθηκης του ευρεθεντος εν οικω κυριου

31

και εστη ο βασιλευς επι τον στυλον και διεθετο διαθηκην εναντιον κυριου του πορευθηναι ενωπιον κυριου του φυλασσειν τας εντολας αυτου και µαρτυρια αυτου και προστα
γµατα αυτου εν ολη καρδια και εν ολη ψυχη τους λογους της διαθηκης τους γεγραµµενους επι τω βιβλιω τουτω

32

και εστησεν παντας τους ευρεθεντας εν ιερουσαληµ και βενιαµιν και εποιησαν οι κατοικουντες ιερουσαληµ διαθηκην εν οικω κυριου θεου πατερων αυτων

33

και περιειλεν ιωσιας τα παντα βδελυγµατα εκ πασης της γης η ην υιων ισραηλ και εποιησεν παντας τους ευρεθεντας εν ιερουσαληµ και εν ισραηλ του δουλευειν κυριω θεω α
υτων πασας τας ηµερας αυτου ουκ εξεκλινεν απο οπισθεν κυριου θεου πατερων αυτου

1

και εποιησεν ιωσιας το φασεχ τω κυριω θεω αυτου και εθυσαν το φασεχ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνος του πρωτου

2

και εστησεν τους ιερεις επι τας φυλακας αυτων και κατισχυσεν αυτους εις τα εργα οικου κυριου

3

και ειπεν τοις λευιταις τοις δυνατοις εν παντι ισραηλ του αγιασθηναι αυτους τω κυριω και εθηκαν την κιβωτον την αγιαν εις τον οικον ον ωκοδοµησεν σαλωµων υιος δαυιδ
του βασιλεως ισραηλ και ειπεν ο βασιλευς ουκ εστιν υµιν αραι επ' ωµων ουθεν νυν ουν λειτουργησατε τω κυριω θεω υµων και τω λαω αυτου ισραηλ

4

και ετοιµασθητε κατ' οικους πατριων υµων και κατα τας εφηµεριας υµων κατα την γραφην δαυιδ βασιλεως ισραηλ και δια χειρος σαλωµων υιου αυτου

5

και στητε εν τω οικω κατα τας διαιρεσεις οικων πατριων υµων τοις αδελφοις υµων υιοις του λαου και µερις οικου πατριας τοις λευιταις

6

και θυσατε το φασεχ και τα αγια ετοιµασατε τοις αδελφοις υµων του ποιησαι κατα τον λογον κυριου δια χειρος µωυση

7

και απηρξατο ιωσιας τοις υιοις του λαου προβατα και αµνους και εριφους απο των τεκνων των αιγων παντα εις το φασεχ εις παντας τους ευρεθεντας εις αριθµον τριακοντα χ
ιλιαδας και µοσχων τρεις χιλιαδας ταυτα απο της υπαρξεως του βασιλεως

8

και οι αρχοντες αυτου απηρξαντο τω λαω και τοις ιερευσιν και λευιταις εδωκεν χελκιας και ζαχαριας και ιιηλ οι αρχοντες οικου του θεου τοις ιερευσιν και εδωκαν εις το φα
σεχ προβατα και αµνους και εριφους δισχιλια εξακοσια και µοσχους τριακοσιους

9

και χωνενιας και βαναιας και σαµαιας και ναθαναηλ αδελφος αυτου και ασαβια και ιιηλ και ιωζαβαδ αρχοντες των λευιτων απηρξαντο τοις λευιταις εις το φασεχ προβατα π
εντακισχιλια και µοσχους πεντακοσιους

10

και κατωρθωθη η λειτουργια και εστησαν οι ιερεις επι την στασιν αυτων και οι λευιται επι τας διαιρεσεις αυτων κατα την εντολην του βασιλεως

11

και εθυσαν το φασεχ και προσεχεαν οι ιερεις το αιµα εκ χειρος αυτων και οι λευιται εξεδειραν

12

και ητοιµασαν την ολοκαυτωσιν παραδουναι αυτοις κατα την διαιρεσιν κατ' οικους πατριων τοις υιοις του λαου του προσαγειν τω κυριω ως γεγραπται εν βιβλιω µωυση και
ουτως εις το πρωι

13

και ωπτησαν το φασεχ εν πυρι κατα την κρισιν και τα αγια ηψησαν εν τοις χαλκειοις και εν τοις λεβησιν και ευοδωθη και εδραµον προς παντας τους υιους του λαου

14

και µετα το ετοιµασαι αυτοις και τοις ιερευσιν οτι οι ιερεις εν τω αναφερειν τα στεατα και τα ολοκαυτωµατα εως νυκτος και οι λευιται ητοιµασαν αυτοις και τοις αδελφοις α
υτων υιοις ααρων

15

και οι ψαλτωδοι υιοι ασαφ επι της στασεως αυτων κατα τας εντολας δαυιδ και ασαφ και αιµαν και ιδιθων οι προφηται του βασιλεως και οι αρχοντες και οι πυλωροι πυλης κ
αι πυλης ουκ ην αυτοις κινεισθαι απο της λειτουργιας αγιων οτι οι αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµασαν αυτοις

16

και κατωρθωθη και ητοιµασθη πασα η λειτουργια κυριου εν τη ηµερα εκεινη του ποιησαι το φασεχ και ενεγκειν τα ολοκαυτωµατα επι το θυσιαστηριον κυριου κατα την εντ
ολην του βασιλεως ιωσια

17

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντες το φασεχ εν τω καιρω εκεινω και την εορτην των αζυµων επτα ηµερας

18

και ουκ εγενετο φασεχ οµοιον αυτω εν ισραηλ απο ηµερων σαµουηλ του προφητου και παντες βασιλεις ισραηλ ουκ εποιησαν ως το φασεχ ο εποιησεν ιωσιας και οι ιερεις και
οι λευιται και πας ιουδα και ισραηλ ο ευρεθεις και οι κατοικουντες εν ιερουσαληµ τω κυριω
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19

τω οκτωκαιδεκατω ετει της βασιλειας ιωσια [19α] και τους εγγαστριµυθους και τους γνωστας και τα θαραφιν και τα ειδωλα και τα καρασιµ α ην εν γη ιουδα και εν ιερουσα
ληµ ενεπυρισεν ο βασιλευς ιωσιας ινα στηση τους λογους του νοµου τους γεγραµµενους επι του βιβλιου ου ευρεν χελκιας ο ιερευς εν τω οικω κυριου [19β] οµοιος αυτω ουκ ε
γενηθη εµπροσθεν αυτου ος επεστρεψεν προς κυριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι αυτου κατα παντα τον νοµον µωυση και µετ' αυτον ουκ αν
εστη οµοιος αυτω [19χ] πλην ουκ απεστραφη κυριος απο οργης θυµου αυτου του µεγαλου ου ωργισθη θυµω κυριος εν τω ιουδα επι παντα τα παροργισµατα α παρωργισεν µα
νασσης [19δ] και ειπεν κυριος και γε τον ιουδαν αποστησω απο προσωπου µου καθως απεστησα τον ισραηλ και απωσαµην την πολιν ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον
οικον ον ειπα εσται το ονοµα µου εκει

20

και ανεβη φαραω νεχαω βασιλευς αιγυπτου επι τον βασιλεα ασσυριων επι τον ποταµον ευφρατην και επορευθη ο βασιλευς ιωσιας εις συναντησιν αυτω

21

και απεστειλεν προς αυτον αγγελους λεγων τι εµοι και σοι βασιλευ ιουδα ουκ επι σε ηκω σηµερον πολεµον ποιησαι και ο θεος ειπεν κατασπευσαι µε προσεχε απο του θεου το
υ µετ' εµου µη καταφθειρη σε

22

και ουκ απεστρεψεν ιωσιας το προσωπον αυτου απ' αυτου αλλ' η πολεµειν αυτον εκραταιωθη και ουκ ηκουσεν των λογων νεχαω δια στοµατος θεου και ηλθεν του πολεµησα
ι εν τω πεδιω µαγεδων

23

και ετοξευσαν οι τοξοται επι βασιλεα ιωσιαν και ειπεν ο βασιλευς τοις παισιν αυτου εξαγαγετε µε οτι επονεσα σφοδρα

24

και εξηγαγον αυτον οι παιδες αυτου απο του αρµατος και ανεβιβασαν αυτον επι το αρµα το δευτερευον ο ην αυτω και ηγαγον αυτον εις ιερουσαληµ και απεθανεν και εταφη
µετα των πατερων αυτου και πας ιουδα και ιερουσαληµ επενθησαν επι ιωσιαν

25

και εθρηνησεν ιερεµιας επι ιωσιαν και ειπαν παντες οι αρχοντες και αι αρχουσαι θρηνον επι ιωσιαν εως της σηµερον και εδωκαν αυτον εις προσταγµα επι ισραηλ και ιδου γε
γραπται επι των θρηνων

26

και ησαν οι λογοι ιωσια και η ελπις αυτου γεγραµµενα εν νοµω κυριου

27

και οι λογοι αυτου οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιω βασιλεων ισραηλ και ιουδα

1

και ελαβεν ο λαος της γης τον ιωαχαζ υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και κατεστησαν αυτον εις βασιλεα αντι του πατρος αυτου εν ιερουσαληµ

2

υιος εικοσι και τριων ετων ιωαχαζ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ [2α] και ονοµα της µητρος αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα [2β
] και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου κατα παντα α εποιησαν οι πατερες αυτου [2χ] και εδησεν αυτον φαραω νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν αυτον εν ιε
ρουσαληµ

3

και µετηγαγεν αυτον ο βασιλευς εις αιγυπτον και επεβαλεν φορον επι την γην εκατον ταλαντα αργυριου και ταλαντον χρυσιου

4

και κατεστησεν φαραω νεχαω τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεα ιουδα αντι ιωσιου του πατρος αυτου και µετεστρεψεν το ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαχαζ αδελφον αυτου
ελαβεν φαραω νεχαω και εισηγαγεν αυτον εις αιγυπτον και απεθανεν εκει [4α] και το αργυριον και το χρυσιον εδωκαν τω φαραω τοτε ηρξατο η γη φορολογεισθαι του δουναι
το αργυριον επι στοµα φαραω και εκαστος κατα δυναµιν απητει το αργυριον και το χρυσιον παρα του λαου της γης δουναι τω φαραω νεχαω

5

ων εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα της µητρος αυτου ζεχωρα θυγατηρ νηριου εκ ραµα και εποιησ
εν το πονηρον εναντιον κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερες αυτου [5α] εν ταις ηµεραις αυτου ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις την γην και ην αυτω δ
ουλευων τρια ετη και απεστη απ' αυτου [5β] και απεστειλεν κυριος επ' αυτους τους χαλδαιους και ληστηρια συρων και ληστηρια µωαβιτων και υιων αµµων και της σαµαρε
ιας και απεστησαν µετα τον λογον τουτον κατα τον λογον κυριου εν χειρι των παιδων αυτου των προφητων [5χ] πλην θυµος κυριου ην επι ιουδαν του αποστησαι αυτον απο π
ροσωπου αυτου δια τας αµαρτιας µανασση εν πασιν οις εποιησεν [5δ] και εν αιµατι αθωω ω εξεχεεν ιωακιµ και επλησεν την ιερουσαληµ αιµατος αθωου και ουκ ηθελησεν κ
υριος εξολεθρευσαι αυτους

6

και ανεβη επ' αυτον ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και εδησεν αυτον εν χαλκαις πεδαις και απηγαγεν αυτον εις βαβυλωνα

7

και µερος των σκευων οικου κυριου απηνεγκεν εις βαβυλωνα και εθηκεν αυτα εν τω ναω αυτου εν βαβυλωνι

8

και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοις βασιλευσιν ιουδα και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερ
ων αυτου και εταφη εν γανοζα µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ιεχονιας υιος αυτου αντ' αυτου

9

υιος οκτωκαιδεκα ετων ιεχονιας εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον και δεκα ηµερας εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

10

και επιστρεφοντος του ενιαυτου απεστειλεν ο βασιλευς ναβουχοδονοσορ και εισηνεγκεν αυτον εις βαβυλωνα µετα των σκευων των επιθυµητων οικου κυριου και εβασιλευσεν
σεδεκιαν αδελφον του πατρος αυτου επι ιουδαν και ιερουσαληµ

11

ετων εικοσι ενος σεδεκιας εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ
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12

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου θεου αυτου ουκ ενετραπη απο προσωπου ιερεµιου του προφητου και εκ στοµατος κυριου

13

εν τω τα προς τον βασιλεα ναβουχοδονοσορ αθετησαι α ωρκισεν αυτον κατα του θεου και εσκληρυνεν τον τραχηλον αυτου και την καρδιαν αυτου κατισχυσεν του µη επιστρε
ψαι προς κυριον θεον ισραηλ

14

και παντες οι ενδοξοι ιουδα και οι ιερεις και ο λαος της γης επληθυναν του αθετησαι αθετηµατα βδελυγµατων εθνων και εµιαναν τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ

15

και εξαπεστειλεν κυριος ο θεος των πατερων αυτων εν χειρι προφητων ορθριζων και αποστελλων τους αγγελους αυτου οτι ην φειδοµενος του λαου αυτου και του αγιασµατος
αυτου

16

και ησαν µυκτηριζοντες τους αγγελους αυτου και εξουδενουντες τους λογους αυτου και εµπαιζοντες εν τοις προφηταις αυτου εως ανεβη ο θυµος κυριου εν τω λαω αυτου εως
ουκ ην ιαµα

17

και ηγαγεν επ' αυτους βασιλεα χαλδαιων και απεκτεινεν τους νεανισκους αυτων εν ροµφαια εν οικω αγιασµατος αυτου και ουκ εφεισατο του σεδεκιου και τας παρθενους αυτ
ων ουκ ηλεησαν και τους πρεσβυτερους αυτων απηγαγον τα παντα παρεδωκεν εν χερσιν αυτων

18

και παντα τα σκευη οικου θεου τα µεγαλα και τα µικρα και τους θησαυρους και παντας τους θησαυρους βασιλεως και µεγιστανων παντα εισηνεγκεν εις βαβυλωνα

19

και ενεπρησεν τον οικον κυριου και κατεσκαψεν το τειχος ιερουσαληµ και τας βαρεις αυτης ενεπρησεν εν πυρι και παν σκευος ωραιον εις αφανισµον

20

και απωκισεν τους καταλοιπους εις βαβυλωνα και ησαν αυτω και τοις υιοις αυτου εις δουλους εως βασιλειας µηδων

21

του πληρωθηναι λογον κυριου δια στοµατος ιερεµιου εως του προσδεξασθαι την γην τα σαββατα αυτης σαββατισαι πασας τας ηµερας της ερηµωσεως αυτης εσαββατισεν εις
συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα

22

ετους πρωτου κυρου βασιλεως περσων µετα το πληρωθηναι ρηµα κυριου δια στοµατος ιερεµιου εξηγειρεν κυριος το πνευµα κυρου βασιλεως περσων και παρηγγειλεν κηρυξ
αι εν παση τη βασιλεια αυτου εν γραπτω λεγων

23

ταδε λεγει κυρος βασιλευς περσων πασας τας βασιλειας της γης εδωκεν µοι κυριος ο θεος του ουρανου και αυτος ενετειλατο µοι οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ εν τ
η ιουδαια τις εξ υµων εκ παντος του λαου αυτου εσται ο θεος αυτου µετ' αυτου και αναβητω .

1

και ηγαγεν ιωσιας το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη ηµερα του µηνος του πρωτου

2

στησας τους ιερεις κατ' εφηµεριας εστολισµενους εν τω ιερω του κυριου

3

και ειπεν τοις λευιταις ιεροδουλοις του ισραηλ αγιασαι εαυτους τω κυριω εν τη θεσει της αγιας κιβωτου του κυριου εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων ο του δαυιδ ο βασιλ
ευς ουκ εσται υµιν αραι επ' ωµων αυτην

4

και νυν λατρευετε τω κυριω θεω υµων και θεραπευετε το εθνος αυτου ισραηλ και ετοιµασατε κατα τας πατριας και τας φυλας υµων κατα την γραφην δαυιδ βασιλεως ισραη
λ και κατα την µεγαλειοτητα σαλωµων του υιου αυτου

5

και σταντες εν τω ιερω κατα την µεριδαρχιαν την πατρικην υµων των λευιτων των εµπροσθεν των αδελφων υµων υιων ισραηλ εν ταξει

6

θυσατε το πασχα και τας θυσιας ετοιµασατε τοις αδελφοις υµων και ποιησατε το πασχα κατα το προσταγµα του κυριου το δοθεν τω µωυση

7

και εδωρησατο ιωσιας τω λαω τω ευρεθεντι αρνων και εριφων τριακοντα χιλιαδας µοσχους τρισχιλιους ταυτα εκ των βασιλικων εδοθη κατ' επαγγελιαν τω λαω και τοις ιερ
ευσιν και λευιταις

8

και εδωκεν χελκιας και ζαχαριας και ησυηλος οι επισταται του ιερου τοις ιερευσιν εις πασχα προβατα δισχιλια εξακοσια µοσχους τριακοσιους

9

και ιεχονιας και σαµαιας και ναθαναηλ ο αδελφος και ασαβιας και οχιηλος και ιωραµ χιλιαρχοι εδωκαν τοις λευιταις εις πασχα προβατα πεντακισχιλια µοσχους επτακοσιους

10

και ταυτα τα γενοµενα ευπρεπως εστησαν οι ιερεις και οι λευιται

11

εχοντες τα αζυµα κατα τας φυλας

12

και κατα τας µεριδαρχιας των πατερων εµπροσθεν του λαου προσενεγκειν τω κυριω κατα τα γεγραµµενα εν βιβλιω µωυση και ουτω το πρωινον

13

και ωπτησαν το πασχα πυρι ως καθηκει και τας θυσιας ηψησαν εν τοις χαλκειοις και λεβησιν µετ' ευωδιας και απηνεγκαν πασι τοις εκ του λαου

14

µετα δε ταυτα ητοιµασαν εαυτοις τε και τοις ιερευσιν αδελφοις αυτων υιοις ααρων οι γαρ ιερεις ανεφερον τα στεατα εως αωριας και οι λευιται ητοιµασαν εαυτοις και τοις ιε
ρευσιν αδελφοις αυτων υιοις ααρων
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15

και οι ιεροψαλται υιοι ασαφ ησαν επι της ταξεως αυτων κατα τα υπο δαυιδ τεταγµενα και ασαφ και ζαχαριας και εδδινους οι παρα του βασιλεως και οι θυρωροι εφ' εκαστου
πυλωνος ουκ εστιν παραβηναι εκαστον την εαυτου εφηµεριαν οι γαρ αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµασαν αυτοις

16

και συνετελεσθη τα της θυσιας του κυριου εν εκεινη τη ηµερα αχθηναι το πασχα και προσενεχθηναι τας θυσιας επι το του κυριου θυσιαστηριον κατα την επιταγην του βασιλ
εως ιωσιου

17

και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντες εν τω καιρω τουτω το πασχα και την εορτην των αζυµων ηµερας επτα

18

και ουκ ηχθη το πασχα τοιουτο εν τω ισραηλ απο των χρονων σαµουηλ του προφητου

19

και παντες οι βασιλεις του ισραηλ ουκ ηγαγοσαν πασχα τοιουτον οιον ηγαγεν ιωσιας και οι ιερεις και οι λευιται και οι ιουδαιοι και πας ισραηλ οι ευρεθεντες εν τη κατοικησε
ι αυτων εν ιερουσαληµ

20

οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντος ιωσιου ηχθη το πασχα τουτο

21

και ωρθωθη τα εργα ιωσιου ενωπιον του κυριου αυτου εν καρδια πληρει ευσεβειας

22

και τα κατ' αυτον δε αναγεγραπται εν τοις εµπροσθεν χρονοις περι των ηµαρτηκοτων και ησεβηκοτων εις τον κυριον παρα παν εθνος και βασιλειαν και α ελυπησαν αυτον εν
αισθησει και οι λογοι του κυριου ανεστησαν επι ισραηλ

23

και µετα πασαν την πραξιν ταυτην ιωσιου συνεβη φαραω βασιλεα αιγυπτου ελθοντα πολεµον εγειραι εν χαρκαµυς επι του ευφρατου και εξηλθεν εις απαντησιν αυτω ιωσιας

24

και διεπεµψατο βασιλευς αιγυπτου προς αυτον λεγων τι εµοι και σοι εστιν βασιλευ της ιουδαιας

25

ουχι προς σε εξαπεσταλµαι υπο κυριου του θεου επι γαρ του ευφρατου ο πολεµος µου εστιν και νυν κυριος µετ' εµου εστιν και κυριος µετ' εµου επισπευδων εστιν αποστηθι κ
αι µη εναντιου τω κυριω

26

και ουκ απεστρεψεν εαυτον ιωσιας επι το αρµα αυτου αλλα πολεµειν αυτον επιχειρει ου προσεχων ρηµασιν ιερεµιου προφητου εκ στοµατος κυριου

27

αλλα συνεστησατο προς αυτον πολεµον εν τω πεδιω µαγεδδαους και κατεβησαν οι αρχοντες προς τον βασιλεα ιωσιαν

28

και ειπεν ο βασιλευς τοις παισιν αυτου αποστησατε µε απο της µαχης ησθενησα γαρ λιαν και ευθεως απεστησαν αυτον οι παιδες αυτου απο της παραταξεως

29

και ανεβη επι το αρµα το δευτεριον αυτου και αποκατασταθεις εις ιερουσαληµ µετηλλαξεν τον βιον αυτου και εταφη εν τω πατρικω ταφω

30

και εν ολη τη ιουδαια επενθησαν τον ιωσιαν και εθρηνησεν ιερεµιας ο προφητης υπερ ιωσιου και οι προκαθηµενοι συν γυναιξιν εθρηνουσαν αυτον εως της ηµερας ταυτης κα
ι εξεδοθη τουτο γινεσθαι αιει εις απαν το γενος ισραηλ

31

ταυτα δε αναγεγραπται εν τη βυβλω των ιστορουµενων περι των βασιλεων της ιουδαιας και το καθ' εν πραχθεν της πραξεως ιωσιου και της δοξης αυτου και της συνεσεως α
υτου εν τω νοµω κυριου τα τε προπραχθεντα υπ' αυτου και τα νυν ιστορηται εν τω βυβλιω των βασιλεων ισραηλ και ιουδα

32

και αναλαβοντες οι εκ του εθνους τον ιεχονιαν υιον ιωσιου ανεδειξαν βασιλεα αντι ιωσιου του πατρος αυτου οντα ετων εικοσι τριων

33

και εβασιλευσεν εν ιουδα και ιερουσαληµ µηνας τρεις και απεκατεστησεν αυτον βασιλευς αιγυπτου βασιλευειν εν ιερουσαληµ

34

και εζηµιωσεν το εθνος αργυριου ταλαντοις εκατον και χρυσιου ταλαντω ενι

35

και ανεδειξεν ο βασιλευς αιγυπτου βασιλεα ιωακιµ τον αδελφον αυτου βασιλεα της ιουδαιας και ιερουσαληµ

36

και εδησεν ιωακιµ τους µεγιστανας ζαριον δε τον αδελφον αυτου συλλαβων ανηγαγεν εξ αιγυπτου

37

ετων δε ην εικοσι πεντε ιωακιµ οτε εβασιλευσεν της ιουδαιας και ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου

38

επ' αυτον δε ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και δησας αυτον εν χαλκειω δεσµω απηγαγεν εις βαβυλωνα

39

και απο των ιερων σκευων του κυριου λαβων ναβουχοδονοσορ και απενεγκας απηρεισατο εν τω ναω αυτου εν βαβυλωνι

40

τα δε ιστορηθεντα περι αυτου και της αυτου ακαθαρσιας και δυσσεβειας αναγεγραπται εν τη βιβλω των χρονων των βασιλεων

41

και εβασιλευσεν αντ' αυτου ιωακιµ ο υιος αυτου οτε γαρ ανεδειχθη ην ετων δεκα οκτω

42

βασιλευει δε µηνας τρεις και ηµερας δεκα εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον εναντι κυριου

43

και µετ' ενιαυτον αποστειλας ναβουχοδονοσορ µετηγαγεν αυτον εις βαβυλωνα αµα τοις ιεροις σκευεσιν του κυριου
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44

και ανεδειξε σεδεκιαν βασιλεα της ιουδαιας και ιερουσαληµ σεδεκιαν οντα ετων εικοσι ενος βασιλευει δε ετη ενδεκα

45

και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και ουκ ενετραπη απο των ρηθεντων λογων υπο ιερεµιου του προφητου εκ στοµατος του κυριου

46

και ορκισθεις απο του βασιλεως ναβουχοδονοσορ τω ονοµατι του κυριου επιορκησας απεστη και σκληρυνας αυτου τον τραχηλον και την καρδιαν αυτου παρεβη τα νοµιµα κ
υριου θεου ισραηλ

47

και οι ηγουµενοι δε του λαου και των ιερεων πολλα ησεβησαν και ηνοµησαν υπερ πασας τας ακαθαρσιας παντων των εθνων και εµιαναν το ιερον του κυριου το αγιαζοµενον
εν ιεροσολυµοις

48

και απεστειλεν ο θεος των πατερων αυτων δια του αγγελου αυτου µετακαλεσαι αυτους καθο εφειδετο αυτων και του σκηνωµατος αυτου

49

αυτοι δε εξεµυκτηρισαν εν τοις αγγελοις αυτου και η ηµερα ελαλησεν κυριος ησαν εκπαιζοντες τους προφητας αυτου εως του θυµωθεντα αυτον επι τω εθνει αυτου δια τα δυ
σσεβηµατα προσταξαι αναβιβασαι επ' αυτους τους βασιλεις των χαλδαιων

50

ουτοι απεκτειναν τους νεανισκους αυτων εν ροµφαια περικυκλω του αγιου αυτων ιερου και ουκ εφεισαντο νεανισκου και παρθενου και πρεσβυτου και νεωτερου αλλα παντας
παρεδωκεν εις τας χειρας αυτων

51

και παντα τα ιερα σκευη του κυριου τα µεγαλα και τα µικρα και τας κιβωτους του κυριου και τας βασιλικας αποθηκας αναλαβοντες απηνεγκαν εις βαβυλωνα

52

και ενεπυρισαν τον οικον του κυριου και ελυσαν τα τειχα ιεροσολυµων και τους πυργους αυτων ενεπυρισαν εν πυρι

53

και συνετελεσαν παντα τα ενδοξα αυτης αχρεωσαι και τους επιλοιπους απηγαγεν µετα ροµφαιας εις βαβυλωνα

54

και ησαν παιδες αυτω και τοις υιοις αυτου µεχρι του βασιλευσαι περσας εις αναπληρωσιν του ρηµατος του κυριου εν στοµατι ιερεµιου

55

εως του ευδοκησαι την γην τα σαββατα αυτης παντα τον χρονον της ερηµωσεως αυτης σαββατιει εις συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα

1

βασιλευοντος κυρου περσων ετους πρωτου εις συντελειαν ρηµατος κυριου εν στοµατι ιερεµιου ηγειρεν κυριος το πνευµα κυρου βασιλεως περσων και εκηρυξεν εν ολη τη βασ
ιλεια αυτου και αµα δια γραπτων λεγων

2

ταδε λεγει ο βασιλευς περσων κυρος εµε ανεδειξεν βασιλεα της οικουµενης ο κυριος του ισραηλ κυριος ο υψιστος και εσηµηνεν µοι οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τ
η εν τη ιουδαια

3

ει τις εστιν ουν υµων εκ του εθνους αυτου εστω ο κυριος αυτου µετ' αυτου και αναβας εις την ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια οικοδοµειτω τον οικον του κυριου του ισραηλ ου
τος ο κυριος ο κατασκηνωσας εν ιερουσαληµ

4

οσοι ουν κατα τοπους οικουσιν βοηθειτωσαν αυτω οι εν τω τοπω αυτου εν χρυσιω και εν αργυριω εν δοσεσιν µεθ' ιππων και κτηνων συν τοις αλλοις τοις κατ' ευχας προστεθ
ειµενοις εις το ιερον του κυριου το εν ιερουσαληµ

5

και κατασταντες οι αρχιφυλοι των πατριων της ιουδα και βενιαµιν φυλης και οι ιερεις και οι λευιται και παντων ων ηγειρεν κυριος το πνευµα αναβηναι οικοδοµησαι οικον τ
ω κυριω τον εν ιερουσαληµ

6

και οι περικυκλω αυτων εβοηθησαν εν πασιν αργυριω και χρυσιω ιπποις και κτηνεσιν και ευχαις ως πλεισταις πολλων ων ο νους ηγερθη

7

και ο βασιλευς κυρος εξηνεγκεν τα ιερα σκευη του κυριου α µετηγαγεν ναβουχοδονοσορ εξ ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω εαυτου ειδωλιω

8

εξενεγκας δε αυτα κυρος ο βασιλευς περσων παρεδωκεν αυτα µιθριδατη τω εαυτου γαζοφυλακι δια δε τουτου παρεδοθησαν σαναβασσαρω προστατη της ιουδαιας

9

ο δε τουτων αριθµος ην σπονδεια χρυσα χιλια σπονδεια αργυρα χιλια θυισκαι αργυραι εικοσι εννεα

10

φιαλαι χρυσαι τριακοντα αργυραι δισχιλιαι τετρακοσιαι δεκα και αλλα σκευη χιλια

11

τα δε παντα σκευη διεκοµισθη χρυσα και αργυρα πεντακισχιλια τετρακοσια εξηκοντα εννεα ανηνεχθη δε υπο σαναβασσαρου αµα τοις εκ της αιχµαλωσιας εκ βαβυλωνος εις
ιεροσολυµα

12

εν δε τοις επι αρταξερξου του περσων βασιλεως χρονοις κατεγραψεν αυτω κατα των κατοικουντων εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ βεσλεµος και µιθραδατης και ταβελλιος κα
ι ραουµος και βεελτεεµος και σαµσαιος ο γραµµατευς και οι λοιποι οι τουτοις συντασσοµενοι οικουντες δε εν σαµαρεια και τοις αλλοις τοποις την υπογεγραµµενην επιστολην

13

βασιλει αρταξερξη κυριω οι παιδες σου ραουµος ο τα προσπιπτοντα και σαµσαιος ο γραµµατευς και οι επιλοιποι της βουλης αυτων κριται οι εν κοιλη συρια και φοινικη
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14

και νυν γνωστον εστω τω κυριω βασιλει διοτι οι ιουδαιοι αναβαντες παρ' υµων προς ηµας ελθοντες εις ιερουσαληµ την πολιν την αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν τας τ
ε αγορας αυτης και τα τειχη θεραπευουσιν και ναον υποβαλλονται

15

εαν ουν η πολις αυτη οικοδοµηθη και τα τειχη συντελεσθη φορολογιαν ου µη υποµεινωσιν δουναι αλλα και βασιλευσιν αντιστησονται

16

και επει ενεργειται τα κατα τον ναον καλως εχειν υπολαµβανοµεν µη υπεριδειν το τοιουτο αλλα προσφωνησαι τω κυριω βασιλει οπως αν φαινηται σοι επισκεφθη εν τοις απο
των πατερων σου βιβλιοις

17

και ευρησεις εν τοις υποµνηµατισµοις τα γεγραµµενα περι τουτων και γνωση οτι η πολις ην εκεινη αποστατις και βασιλεις και πολεις ενοχλουσα και οι ιουδαιοι αποσταται κ
αι πολιορκιας συνισταµενοι εν αυτη ετι εξ αιωνος δι' ην αιτιαν και η πολις αυτη ηρηµωθη

18

νυν ουν υποδεικνυµεν σοι κυριε βασιλευ διοτι εαν η πολις αυτη οικοδοµηθη και τα ταυτης τειχη ανασταθη καθοδος σοι ουκετι εσται εις κοιλην συριαν και φοινικην

19

τοτε αντεγραψεν ο βασιλευς ραουµω τω γραφοντι τα προσπιπτοντα και βεελτεεµω και σαµσαιω γραµµατει και τοις λοιποις τοις συντασσοµενοις και οικουσιν εν τη σαµαρεια
και συρια και φοινικη τα υπογεγραµµενα

20

ανεγνων την επιστολην ην πεποµφατε προς µε

21

επεταξα ουν επισκεψασθαι και ευρεθη οτι εστιν η πολις εκεινη εξ αιωνος βασιλευσιν αντιπαρατασσουσα και οι ανθρωποι αποστασεις και πολεµους εν αυτη συντελουντες

22

και βασιλεις ισχυροι και σκληροι ησαν εν ιερουσαληµ κυριευοντες και φορολογουντες κοιλην συριαν και φοινικην

23

νυν ουν επεταξα αποκωλυσαι τους ανθρωπους εκεινους του οικοδοµησαι την πολιν

24

και προνοηθηναι οπως µηθεν παρα ταυτα γενηται και µη προβη επι πλειον τα της κακιας εις το βασιλεις ενοχλησαι

25

τοτε αναγνωσθεντων των παρα του βασιλεως αρταξερξου γραφεντων ο ραουµος και σαµσαιος ο γραµµατευς και οι τουτοις συντασσοµενοι αναζευξαντες κατα σπουδην εις ιε
ρουσαληµ µεθ' ιππου και οχλου παραταξεως ηρξαντο κωλυειν τους οικοδοµουντας

26

και ηργει η οικοδοµη του ιερου του εν ιερουσαληµ µεχρι του δευτερου ετους της βασιλειας δαρειου του περσων βασιλεως

1

και βασιλευς δαρειος εποιησεν δοχην µεγαλην πασιν τοις υπ' αυτον και πασιν τοις οικογενεσιν αυτου και πασιν τοις µεγιστασιν της µηδιας και της περσιδος

2

και πασιν τοις σατραπαις και στρατηγοις και τοπαρχαις τοις υπ' αυτον απο της ινδικης µεχρι της αιθιοπιας εν ταις εκατον εικοσι επτα σατραπειαις

3

και εφαγοσαν και επιοσαν και εµπλησθεντες ανελυσαν ο δε δαρειος ο βασιλευς ανελυσεν εις τον κοιτωνα και εκοιµηθη και εξυπνος εγενετο

4

τοτε οι τρεις νεανισκοι οι σωµατοφυλακες οι φυλασσοντες το σωµα του βασιλεως ειπαν ετερος προς τον ετερον

5

ειπωµεν εκαστος ηµων ενα λογον ος υπερισχυσει και ου αν φανη το ρηµα αυτου σοφωτερον του ετερου δωσει αυτω δαρειος ο βασιλευς δωρεας µεγαλας και επινικια µεγαλα

6

και πορφυραν περιβαλεσθαι και εν χρυσωµασιν πινειν και επι χρυσω καθευδειν και αρµα χρυσοχαλινον και κιδαριν βυσσινην και µανιακην περι τον τραχηλον

7

και δευτερος καθιειται δαρειου δια την σοφιαν αυτου και συγγενης δαρειου κληθησεται

8

και τοτε γραψαντες εκαστος τον εαυτου λογον εσφραγισαντο και εθηκαν υπο το προσκεφαλαιον δαρειου του βασιλεως και ειπαν

9

οταν εγερθη ο βασιλευς δωσουσιν αυτω το γραµµα και ον αν κρινη ο βασιλευς και οι τρεις µεγιστανες της περσιδος οτι ο λογος αυτου σοφωτερος αυτω δοθησεται το νικος κ
αθως γεγραπται

10

ο εις εγραψεν υπερισχυει ο οινος

11

ο ετερος εγραψεν υπερισχυει ο βασιλευς

12

ο τριτος εγραψεν υπερισχυουσιν αι γυναικες υπερ δε παντα νικα η αληθεια

13

και οτε εξηγερθη ο βασιλευς λαβοντες το γραµµα εδωκαν αυτω και ανεγνω

14

και εξαποστειλας εκαλεσεν παντας τους µεγιστανας της περσιδος και της µηδιας και σατραπας και στρατηγους και τοπαρχας και υπατους και εκαθισεν εν τω χρηµατιστηρι
ω και ανεγνωσθη το γραµµα ενωπιον αυτων

15

και ειπεν καλεσατε τους νεανισκους και αυτοι δηλωσουσιν τους λογους αυτων και εκληθησαν και εισηλθοσαν

16

και ειπαν αυτοις απαγγειλατε ηµιν περι των γεγραµµενων
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17

και ηρξατο ο πρωτος ο ειπας περι της ισχυος του οινου και εφη ουτως

18

ανδρες πως υπερισχυει ο οινος παντας τους ανθρωπους τους πινοντας αυτον πλανα την διανοιαν

19

του τε βασιλεως και του ορφανου ποιει την διανοιαν µιαν την τε του οικετου και την του ελευθερου την τε του πενητος και την του πλουσιου

20

και πασαν διανοιαν µεταστρεφει εις ευωχιαν και ευφροσυνην και ου µεµνηται πασαν λυπην και παν οφειληµα

21

και πασας καρδιας ποιει πλουσιας και ου µεµνηται βασιλεα ουδε σατραπην και παντα δια ταλαντων ποιει λαλειν

22

και ου µεµνηται οταν πινωσιν φιλιαζειν φιλοις και αδελφοις και µετ' ου πολυ σπωνται µαχαιρας

23

και οταν απο του οινου γενηθωσιν ου µεµνηται α επραξαν

24

ω ανδρες ουχ υπερισχυει ο οινος οτι ουτως αναγκαζει ποιειν και εσιγησεν ουτως ειπας

1

και ηρξατο ο δευτερος λαλειν ο ειπας περι της ισχυος του βασιλεως

2

ω ανδρες ουχ υπερισχυουσιν οι ανθρωποι την γην και την θαλασσαν κατακρατουντες και παντα τα εν αυτοις

3

ο δε βασιλευς υπερισχυει και κυριευει αυτων και δεσποζει αυτων και παν ο εαν ειπη αυτοις ενακουουσιν

4

εαν ειπη αυτοις ποιησαι πολεµον ετερος προς τον ετερον ποιουσιν εαν δε εξαποστειλη αυτους προς τους πολεµιους βαδιζουσιν και κατεργαζονται τα ορη και τα τειχη και τους
πυργους

5

φονευουσιν και φονευονται και τον λογον του βασιλεως ου παραβαινουσιν εαν δε νικησωσιν τω βασιλει κοµιζουσιν παντα και οσα εαν προνοµευσωσιν και τα αλλα παντα

6

και οσοι ου στρατευονται ουδε πολεµουσιν αλλα γεωργουσιν την γην παλιν οταν σπειρωσι θερισαντες αναφερουσιν τω βασιλει και ετερος τον ετερον αναγκαζοντες αναφερου
σι τους φορους τω βασιλει

7

και αυτος εις µονος εστιν εαν ειπη αποκτειναι αποκτεννουσιν ειπεν αφειναι αφιουσιν

8

ειπε παταξαι τυπτουσιν ειπεν ερηµωσαι ερηµουσιν ειπεν οικοδοµησαι οικοδοµουσιν

9

ειπεν εκκοψαι εκκοπτουσιν ειπεν φυτευσαι φυτευουσιν

10

και πας ο λαος αυτου και αι δυναµεις αυτου ενακουουσιν

11

προς δε τουτοις αυτος ανακειται εσθιει και πινει και καθευδει αυτοι δε τηρουσιν κυκλω περι αυτον και ου δυνανται εκαστος απελθειν και ποιειν τα εργα αυτου ουδε παρακο
υουσιν αυτου

12

ω ανδρες πως ουχ υπερισχυει ο βασιλευς οτι ουτως επακουστος εστιν και εσιγησεν

13

ο δε τριτος ο ειπας περι των γυναικων και της αληθειας ουτος εστιν ζοροβαβελ ηρξατο λαλειν

14

ανδρες ου µεγας ο βασιλευς και πολλοι οι ανθρωποι και ο οινος ισχυει τις ουν ο δεσποζων αυτων η τις ο κυριευων αυτων ουχ αι γυναικες

15

αι γυναικες εγεννησαν τον βασιλεα και παντα τον λαον ος κυριευει της θαλασσης και της γης

16

και εξ αυτων εγενοντο και αυται εξεθρεψαν αυτους τους φυτευοντας τους αµπελωνας εξ ων ο οινος γινεται

17

και αυται ποιουσιν τας στολας των ανθρωπων και αυται ποιουσιν δοξαν τοις ανθρωποις και ου δυνανται οι ανθρωποι ειναι χωρις των γυναικων

18

εαν δε συναγαγωσιν χρυσιον και αργυριον και παν πραγµα ωραιον και ιδωσιν γυναικα µιαν καλην τω ειδει και τω καλλει

19

και ταυτα παντα αφεντες εις αυτην εγκεχηναν και χασκοντες το στοµα θεωρουσιν αυτην και παντες αυτην αιρετιζουσιν µαλλον η το χρυσιον και το αργυριον και παν πραγµα
ωραιον

20

ανθρωπος τον εαυτου πατερα εγκαταλειπει ος εξεθρεψεν αυτον και την ιδιαν χωραν και προς την ιδιαν γυναικα κολλαται

21

και µετα της γυναικος αφιησι την ψυχην και ουτε τον πατερα µεµνηται ουτε την µητερα ουτε την χωραν

22

και εντευθεν δει υµας γνωναι οτι αι γυναικες κυριευουσιν υµων ουχι πονειτε και µοχθειτε και παντα ταις γυναιξιν διδοτε και φερετε

23

και λαµβανει ανθρωπος την ροµφαιαν αυτου και εκπορευεται εξοδευειν και ληστευειν και κλεπτειν και εις την θαλασσαν πλειν και ποταµους
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24

και τον λεοντα θεωρει και εν σκοτει βαδιζει και οταν κλεψη και αρπαση και λωποδυτηση τη ερωµενη αποφερει

25

και πλειον αγαπα ανθρωπος την ιδιαν γυναικα µαλλον η τον πατερα και την µητερα

26

και πολλοι απενοηθησαν ταις ιδιαις διανοιαις δια τας γυναικας και δουλοι εγενοντο δι' αυτας

27

και πολλοι απωλοντο και εσφαλησαν και ηµαρτοσαν δια τας γυναικας

28

και νυν ου πιστευετε µοι ουχι µεγας ο βασιλευς τη εξουσια αυτου ουχι πασαι αι χωραι ευλαβουνται αψασθαι αυτου

29

εθεωρουν αυτον και απαµην την θυγατερα βαρτακου του θαυµαστου την παλλακην του βασιλεως καθηµενην εν δεξια του βασιλεως

30

και αφαιρουσαν το διαδηµα απο της κεφαλης του βασιλεως και επιτιθουσαν εαυτη και ερραπιζεν τον βασιλεα τη αριστερα

31

και προς τουτοις ο βασιλευς χασκων το στοµα εθεωρει αυτην και εαν προσγελαση αυτω γελα εαν δε πικρανθη επ' αυτον κολακευει αυτην οπως διαλλαγη αυτω

32

ω ανδρες πως ουχι ισχυραι αι γυναικες οτι ουτως πρασσουσιν

33

και τοτε ο βασιλευς και οι µεγιστανες ενεβλεπον ετερος προς τον ετερον

34

και ηρξατο λαλειν περι της αληθειας ανδρες ουχι ισχυραι αι γυναικες µεγαλη η γη και υψηλος ο ουρανος και ταχυς τω δροµω ο ηλιος οτι στρεφεται εν τω κυκλω του ουρανο
υ και παλιν αποτρεχει εις τον εαυτου τοπον εν µια ηµερα

35

ουχι µεγας ος ταυτα ποιει και η αληθεια µεγαλη και ισχυροτερα παρα παντα

36

πασα η γη την αληθειαν καλει και ο ουρανος αυτην ευλογει και παντα τα εργα σειεται και τρεµει και ουκ εστιν µετ' αυτου αδικον ουθεν

37

αδικος ο οινος αδικος ο βασιλευς αδικοι αι γυναικες αδικοι παντες οι υιοι των ανθρωπων και αδικα παντα τα εργα αυτων παντα τα τοιαυτα και ουκ εστιν εν αυτοις αληθεια
και εν τη αδικια αυτων απολουνται

38

η δε αληθεια µενει και ισχυει εις τον αιωνα και ζη και κρατει εις τον αιωνα του αιωνος

39

και ουκ εστιν παρ' αυτη λαµβανειν προσωπα ουδε διαφορα αλλα τα δικαια ποιει απο παντων των αδικων και πονηρων και παντες ευδοκουσι τοις εργοις αυτης και ουκ εστιν
εν τη κρισει αυτης ουθεν αδικον

40

και αυτη η ισχυς και το βασιλειον και η εξουσια και η µεγαλειοτης των παντων αιωνων ευλογητος ο θεος της αληθειας

41

και εσιωπησεν του λαλειν και πας ο λαος τοτε εφωνησεν και τοτε ειπον µεγαλη η αληθεια και υπερισχυει

42

τοτε ο βασιλευς ειπεν αυτω αιτησαι ο θελεις πλειω των γεγραµµενων και δωσοµεν σοι ον τροπον ευρεθης σοφωτερος και εχοµενος µου καθηση και συγγενης µου κληθηση

43

τοτε ειπεν τω βασιλει µνησθητι την ευχην ην ηυξω οικοδοµησαι την ιερουσαληµ εν τη ηµερα η το βασιλειον σου παρελαβες

44

και παντα τα σκευη τα ληµφθεντα εξ ιερουσαληµ εκπεµψαι α εξεχωρισεν κυρος οτε ηυξατο εκκοψαι βαβυλωνα και ηυξατο εξαποστειλαι εκει

45

και συ ευξω οικοδοµησαι τον ναον ον ενεπυρισαν οι ιδουµαιοι οτε ηρηµωθη η ιουδαια υπο των χαλδαιων

46

και νυν τουτο εστιν ο σε αξιω κυριε βασιλευ και ο αιτουµαι σε και αυτη εστιν η µεγαλωσυνη η παρα σου δεοµαι ουν ινα ποιησης την ευχην ην ηυξω τω βασιλει του ουρανου
ποιησαι εκ στοµατος σου

47

τοτε αναστας δαρειος ο βασιλευς κατεφιλησεν αυτον και εγραψεν αυτω τας επιστολας προς παντας τους οικονοµους και τοπαρχας και στρατηγους και σατραπας ινα προπεµ
ψωσιν αυτον και τους µετ' αυτου παντας αναβαινοντας οικοδοµησαι την ιερουσαληµ

48

και πασι τοις τοπαρχαις εν κοιλη συρια και φοινικη και τοις εν τω λιβανω εγραψεν επιστολας µεταφερειν ξυλα κεδρινα απο του λιβανου εις ιερουσαληµ και οπως οικοδοµησ
ωσιν µετ' αυτου την πολιν

49

και εγραψεν πασι τοις ιουδαιοις τοις αναβαινουσιν απο της βασιλειας εις την ιουδαιαν υπερ της ελευθεριας παντα δυνατον και σατραπην και τοπαρχην και οικονοµον µη επε
λευσεσθαι επι τας θυρας αυτων

50

και πασαν την χωραν ην κρατησουσιν αφορολογητον αυτοις υπαρχειν και ινα οι ιδουµαιοι αφιωσι τας κωµας ας διακρατουσιν των ιουδαιων

51

και εις την οικοδοµην του ιερου δοθηναι κατ' ενιαυτον ταλαντα εικοσι µεχρι του οικοδοµηθηναι

52

και επι το θυσιαστηριον ολοκαυτωµατα καρπουσθαι καθ' ηµεραν καθα εχουσιν εντολην επτακαιδεκα προσφερειν αλλα ταλαντα δεκα κατ' ενιαυτον
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53

και πασιν τοις προσβαινουσιν απο της βαβυλωνιας κτισαι την πολιν υπαρχειν την ελευθεριαν αυτοις τε και τοις τεκνοις αυτων και πασι τοις ιερευσι τοις προσβαινουσιν

54

εγραψεν δε και την χορηγιαν και την ιερατικην στολην εν τινι λατρευουσιν εν αυτη

55

και τοις λευιταις εγραψεν δουναι την χορηγιαν εως ης ηµερας επιτελεσθη ο οικος και ιερουσαληµ οικοδοµηθηναι

56

και πασι τοις φρουρουσι την πολιν εγραψε δουναι αυτοις κληρους και οψωνια

57

και εξαπεστειλεν παντα τα σκευη α εξεχωρισεν κυρος απο βαβυλωνος και παντα οσα ειπεν κυρος ποιησαι και αυτος επεταξεν ποιησαι και εξαποστειλαι εις ιερουσαληµ

58

και οτε εξηλθεν ο νεανισκος αρας το προσωπον εις τον ουρανον εναντιον ιερουσαληµ ευλογησεν τω βασιλει του ουρανου λεγων

59

παρα σου η νικη και παρα σου η σοφια και ση η δοξα και εγω σος οικετης

60

ευλογητος ει ος εδωκας µοι σοφιαν και σοι οµολογω δεσποτα των πατερων

61

και ελαβεν τας επιστολας και εξηλθεν εις βαβυλωνα και απηγγειλεν τοις αδελφοις αυτου πασιν

62

και ευλογησαν τον θεον των πατερων αυτων οτι εδωκεν αυτοις ανεσιν και αφεσιν

63

αναβηναι και οικοδοµησαι ιερουσαληµ και το ιερον ου ωνοµασθη το ονοµα αυτου επ' αυτω και εκωθωνιζοντο µετα µουσικων και χαρας ηµερας επτα

1

µετα δε ταυτα εξελεγησαν αναβηναι αρχηγοι οικου πατριων κατα φυλας αυτων και αι γυναικες αυτων και οι υιοι και αι θυγατερες και οι παιδες αυτων και αι παιδισκαι και τ
α κτηνη αυτων

2

και δαρειος συναπεστειλεν µετ' αυτων ιππεις χιλιους εως του αποκαταστησαι αυτους εις ιερουσαληµ µετ' ειρηνης και µετα µουσικων τυµπανων και αυλων

3

και παντες οι αδελφοι αυτων παιζοντες και εποιησεν αυτους συναναβηναι µετ' εκεινων

4

και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων των αναβαινοντων κατα πατριας αυτων εις τας φυλας επι την µεριδαρχιαν αυτων

5

οι ιερεις υιοι φινεες υιου ααρων ιησους ο του ιωσεδεκ του σαραιου και ιωακιµ ο του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ του οικου του δαυιδ εκ της γενεας φαρες φυλης δε ιουδα

6

ος ελαλησεν επι δαρειου του βασιλεως περσων λογους σοφους εν τω δευτερω ετει της βασιλειας αυτου µηνι νισαν του πρωτου µηνος

7

εισιν δε ουτοι εκ της ιουδαιας οι αναβαντες εκ της αιχµαλωσιας της παροικιας ους µετωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις βαβυλωνα

8

και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ και την λοιπην ιουδαιαν εκαστος εις την ιδιαν πολιν οι ελθοντες µετα ζοροβαβελ και ιησου νεεµιου ζαραιου ρησαιου ενηνιος µαρδοχαιου βεελ
σαρου ασφαρασου βορολιου ροιµου βαανα των προηγουµενων αυτων

9

αριθµος των απο του εθνους και οι προηγουµενοι αυτων υιοι φορος δυο χιλιαδες και εκατον εβδοµηκοντα δυο

10

υιοι σαφατ τετρακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υιοι αρεε επτακοσιοι πεντηκοντα εξ

11

υιοι φααθµωαβ εις τους υιους ιησου και ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο

12

υιοι ωλαµου χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες υιοι ζατου εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε υιοι χορβε επτακοσιοι πεντε υιοι βανι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω

13

υιοι βηβαι εξακοσιοι εικοσι τρεις υιοι ασγαδ χιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο

14

υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα υιοι βαγοι δισχιλιοι εξηκοντα εξ υιοι αδινου τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

15

υιοι ατηρ εζεκιου ενενηκοντα δυο υιοι κιλαν και αζητας εξηκοντα επτα υιοι αζουρου τετρακοσιοι τριακοντα δυο

16

υιοι αννιας εκατον εις υιοι αροµ υιοι βασσαι τριακοσιοι εικοσι τρεις υιοι αριφου εκατον δεκα δυο

17

υιοι βαιτηρους τρισχιλιοι πεντε υιοι εκ βαιθλωµων εκατον εικοσι τρεις

18

οι εκ νετεβας πεντηκοντα πεντε οι εξ ενατου εκατον πεντηκοντα οκτω οι εκ βαιτασµων τεσσαρακοντα δυο

19

οι εκ καριαθιαριος εικοσι πεντε οι εκ καπιρας και βηροτ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

20

οι χαδιασαι και αµµιδιοι τετρακοσιοι εικοσι δυο οι εκ κιραµας και γαββης εξακοσιοι εικοσι εις

21

οι εκ µακαλων εκατον εικοσι δυο οι εκ βαιτολιω πεντηκοντα δυο υιοι νιφις εκατον πεντηκοντα εξ
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22

υιοι καλαµω αλλου και ωνους επτακοσιοι εικοσι πεντε υιοι ιερεχου τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

23

υιοι σαναας τρισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα

24

οι ιερεις υιοι ιεδδου του υιου ιησου εις τους υιους ανασιβ εννακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υιοι εµµηρου χιλιοι πεντηκοντα δυο

25

υιοι φασσουρου χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα υιοι χαρµη χιλιοι δεκα επτα

26

οι δε λευιται υιοι ιησου και καδµιηλου και βαννου και σουδιου εβδοµηκοντα τεσσαρες

27

οι ιεροψαλται υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω

28

οι θυρωροι υιοι σαλουµ υιοι αταρ υιοι τολµαν υιοι ακουβ υιοι ατητα υιοι σωβαι οι παντες εκατον τριακοντα εννεα

29

οι ιεροδουλοι υιοι ησαυ υιοι ασιφα υιοι ταβαωθ υιοι κηρας υιοι σουα υιοι φαδαιου υιοι λαβανα υιοι αγγαβα

30

υιοι ακουδ υιοι ουτα υιοι κηταβ υιοι αγαβα υιοι συβαι υιοι αναν υιοι καθουα υιοι γεδδουρ

31

υιοι ιαιρου υιοι δαισαν υιοι νοεβα υιοι χασεβα υιοι γαζηρα υιοι οζιου υιοι φινοε υιοι ασαρα υιοι βασθαι υιοι ασανα υιοι µαανι υιοι ναφισι υιοι ακουφ υιοι αχιβα υιοι ασουρ υιο
ι φαρακιµ υιοι βασαλωθ

32

υιοι µεεδδα υιοι κουθα υιοι χαρεα υιοι βαρχους υιοι σεραρ υιοι θοµοι υιοι νασι υιοι ατιφα

33

υιοι παιδων σαλωµων υιοι ασσαφιωθ υιοι φαριδα υιοι ιεηλι υιοι λοζων υιοι ισδαηλ υιοι σαφυθι

34

υιοι αγια υιοι φακαρεθ-σαβιη υιοι σαρωθιε υιοι µασιας υιοι γας υιοι αδδους υιοι σουβας υιοι αφερρα υιοι βαρωδις υιοι σαφατ υιοι αµων

35

παντες οι ιεροδουλοι και οι υιοι των παιδων σαλωµων τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

36

ουτοι αναβαντες απο θερµελεθ και θελερσας ηγουµενος αυτων χαρααθ αδαν και αµαρ

37

και ουκ ηδυναντο απαγγειλαι τας πατριας αυτων και γενεας ως εκ του ισραηλ εισιν υιοι δαλαν του υιου τουβαν υιοι νεκωδαν εξακοσιοι πεντηκοντα δυο

38

και εκ των ιερεων οι εµποιουµενοι ιερωσυνης και ουχ ευρεθησαν υιοι οββια υιοι ακκως υιοι ιοδδους του λαβοντος αυγιαν γυναικα των θυγατερων φαρζελλαιου και εκληθη ε
πι τω ονοµατι αυτου

39

και τουτων ζητηθεισης της γενικης γραφης εν τω καταλοχισµω και µη ευρεθεισης εχωρισθησαν του ιερατευειν

40

και ειπεν αυτοις νεεµιας και ατθαριας µη µετεχειν των αγιων αυτους εως αναστη αρχιερευς ενδεδυµενος την δηλωσιν και την αληθειαν

41

οι δε παντες ησαν ισραηλ απο δωδεκαετους χωρις παιδων και παιδισκων µυριαδες τεσσαρες δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα παιδες τουτων και παιδισκαι επτακισχιλιοι τριακ
οσιοι τριακοντα επτα ψαλται και ψαλτωδοι διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

42

καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε και ιπποι επτακισχιλιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε υποζυγια πεντακισχιλια πεντακοσια εικοσι πεντε

43

και εκ των ηγουµενων κατα τας πατριας εν τω παραγινεσθαι αυτους εις το ιερον του θεου το εν ιερουσαληµ ευξαντο εγειραι τον οικον επι του τοπου αυτου κατα την αυτων δ
υναµιν

44

και δουναι εις το ιερον γαζοφυλακιον των εργων χρυσιου µνας χιλιας και αργυριου µνας πεντακισχιλιας και στολας ιερατικας εκατον

45

και κατωκισθησαν οι ιερεις και οι λευιται και οι εκ του λαου εν ιερουσαληµ και τη χωρα οι τε ιεροψαλται και οι θυρωροι και πας ισραηλ εν ταις κωµαις αυτων

46

ενσταντος δε του εβδοµου µηνος και οντων των υιων ισραηλ εκαστου εν τοις ιδιοις συνηχθησαν οµοθυµαδον εις το ευρυχωρον του πρωτου πυλωνος του προς τη ανατολη

47

και καταστας ιησους ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου οι ιερεις και ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και οι τουτου αδελφοι ητοιµασαν το θυσιαστηριον του θεου του ισραηλ

48

προσενεγκαι επ' αυτου ολοκαυτωσεις ακολουθως τοις εν τη µωυσεως βιβλω του ανθρωπου του θεου διηγορευµενοις

49

και επισυνηχθησαν αυτοις εκ των αλλων εθνων της γης και κατωρθωσαν το θυσιαστηριον επι του τοπου αυτου οτι εν εχθρα ησαν αυτοις και κατισχυσαν αυτους παντα τα εθ
νη τα επι της γης και ανεφερον θυσιας κατα τον καιρον και ολοκαυτωµατα τω κυριω το πρωινον και το δειλινον

50

και ηγαγοσαν την της σκηνοπηγιας εορτην ως επιτετακται εν τω νοµω και θυσιας καθ' ηµεραν ως προσηκον ην

51

και µετα ταυτα προσφορας ενδελεχισµου και θυσιας σαββατων και νουµηνιων και εορτων πασων ηγιασµενων
Ezra

Chapter

5

LXX / 1550 Stephanos

Page 432 of 1057

52

και οσοι ευξαντο ευχην τω θεω απο της νουµηνιας του εβδοµου µηνος ηρξαντο προσφερειν θυσιας τω θεω και ο ναος του θεου ουπω ωκοδοµητο

53

και εδωκαν αργυριον τοις λατοµοις και τεκτοσι και βρωτα και ποτα και χαρα τοις σιδωνιοις και τυριοις εις το παραγειν αυτους εκ του λιβανου ξυλα κεδρινα διαφερειν σχεδι
ας εις τον ιοππης λιµενα κατα το προσταγµα το γραφεν αυτοις παρα κυρου του περσων βασιλεως

54

και τω δευτερω ετει παραγενοµενος εις το ιερον του θεου εις ιερουσαληµ µηνος δευτερου ηρξατο ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησους ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτων
και οι ιερεις οι λευιται και παντες οι παραγενοµενοι εκ της αιχµαλωσιας εις ιερουσαληµ

55

και εθεµελιωσαν τον ναον του θεου τη νουµηνια του δευτερου µηνος του δευτερου ετους εν τω ελθειν εις την ιουδαιαν και ιερουσαληµ

56

και εστησαν τους λευιτας απο εικοσαετους επι των εργων του κυριου και εστη ιησους και οι υιοι και οι αδελφοι και καδµιηλ ο αδελφος και οι υιοι ιησου ηµαδαβουν και οι υι
οι ιωδα του ιλιαδουν συν τοις υιοις και αδελφοις παντες οι λευιται οµοθυµαδον εργοδιωκται ποιουντες εις τα εργα εν τω οικω του θεου

57

και ωκοδοµησαν οι οικοδοµοι τον ναον του κυριου και εστησαν οι ιερεις εστολισµενοι µετα µουσικων και σαλπιγγων και οι λευιται υιοι ασαφ εχοντες τα κυµβαλα υµνουντες
τω κυριω και ευλογουντες κατα δαυιδ βασιλεα του ισραηλ

58

και εφωνησαν δι' υµνων οµολογουντες τω κυριω οτι η χρηστοτης αυτου και η δοξα εις τους αιωνας παντι ισραηλ

59

και πας ο λαος εσαλπισαν και εβοησαν φωνη µεγαλη υµνουντες τω κυριω επι τη εγερσει του οικου του κυριου

60

και ηλθοσαν εκ των ιερεων των λευιτων και των προκαθηµενων κατα τας πατριας αυτων οι πρεσβυτεροι οι εωρακοτες τον προ τουτου οικον προς την τουτου οικοδοµην µετ
α κραυγης και κλαυθµου µεγαλου

61

και πολλοι δια σαλπιγγων και χαρας µεγαλη τη φωνη

62

ωστε τον λαον µη ακουειν των σαλπιγγων δια τον κλαυθµον του λαου ο γαρ οχλος ην ο σαλπιζων µεγαλωστι ωστε µακροθεν ακουεσθαι

63

και ακουσαντες οι εχθροι της φυλης ιουδα και βενιαµιν ηλθοσαν επιγνωναι τις η φωνη των σαλπιγγων

64

και επεγνωσαν οτι οι εκ της αιχµαλωσιας οικοδοµουσιν τον ναον τω κυριω θεω ισραηλ

65

και προσελθοντες τω ζοροβαβελ και ιησου και τοις ηγουµενοις των πατριων λεγουσιν αυτοις συνοικοδοµησοµεν υµιν

66

οµοιως γαρ υµιν ακουοµεν του κυριου υµων και αυτω επιθυοµεν απο ηµερων ασβασαρεθ βασιλεως ασσυριων ος µετηγαγεν ηµας ενταυθα

67

και ειπεν αυτοις ζοροβαβελ και ιησους και οι ηγουµενοι των πατριων του ισραηλ ουχ υµιν και ηµιν του οικοδοµησαι τον οικον κυριω τω θεω ηµων

68

ηµεις γαρ µονοι οικοδοµησοµεν τω κυριω του ισραηλ ακολουθως οις προσεταξεν ηµιν κυρος ο βασιλευς περσων

69

τα δε εθνη της γης επικειµενα τοις εν τη ιουδαια και πολιορκουντες ειργον του οικοδοµειν

70

και επιβουλας και δηµαγωγιας και επισυστασεις ποιουµενοι απεκωλυσαν του επιτελεσθηναι την οικοδοµην παντα τον χρονον της ζωης του βασιλεως κυρου

71

και ειρχθησαν της οικοδοµης ετη δυο εως της δαρειου βασιλειας

1

εν δε τω δευτερω ετει της του δαρειου βασιλειας επροφητευσεν αγγαιος και ζαχαριας ο του εδδι οι προφηται επι τους ιουδαιους τους εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ επι τω ον
οµατι κυριου θεου ισραηλ επ' αυτους

2

τοτε στας ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησους ο του ιωσεδεκ ηρξαντο οικοδοµειν τον οικον του κυριου τον εν ιερουσαληµ συνοντων των προφητων του κυριου βοηθουντων
αυτοις

3

εν αυτω τω χρονω παρην προς αυτους σισιννης ο επαρχος συριας και φοινικης και σαθραβουζανης και οι συνεταιροι και ειπαν αυτοις

4

τινος υµιν συνταξαντος τον οικον τουτον οικοδοµειτε και την στεγην ταυτην και ταλλα παντα επιτελειτε και τινες εισιν οι οικοδοµοι οι ταυτα επιτελουντες

5

και εσχοσαν χαριν επισκοπης γενοµενης επι την αιχµαλωσιαν παρα του κυριου οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων

6

και ουκ εκωλυθησαν της οικοδοµης µεχρι του υποσηµανθηναι δαρειω περι αυτων και προσφωνηθηναι

7

αντιγραφον επιστολης ης εγραψεν δαρειω και απεστειλεν σισιννης ο επαρχος συριας και φοινικης και σαθραβουζανης και οι συνεταιροι οι εν συρια και φοινικη ηγεµονες
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8

βασιλει δαρειω χαιρειν παντα γνωστα εστω τω κυριω ηµων τω βασιλει οτι παραγενοµενοι εις την χωραν της ιουδαιας και ελθοντες εις ιερουσαληµ την πολιν κατελαβοµεν τη
ς αιχµαλωσιας τους πρεσβυτερους των ιουδαιων εν ιερουσαληµ τη πολει οικοδοµουντας οικον τω κυριω µεγαν καινον δια λιθων ξυστων πολυτελων ξυλων τιθεµενων εν τοις
τοιχοις

9

και τα εργα εκεινα επι σπουδης γιγνοµενα και ευοδουµενον το εργον εν ταις χερσιν αυτων και εν παση δοξη και επιµελεια συντελουµενα

10

τοτε επυνθανοµεθα των πρεσβυτερων τουτων λεγοντες τινος υµιν προσταξαντος οικοδοµειτε τον οικον τουτον και τα εργα ταυτα θεµελιουτε

11

επηρωτησαµεν ουν αυτους εινεκεν του γνωρισαι σοι και γραψαι σοι τους ανθρωπους τους αφηγουµενους και την ονοµατογραφιαν ητουµεν αυτους των προκαθηγουµενων

12

οι δε απεκριθησαν ηµιν λεγοντες ηµεις εσµεν παιδες του κυριου του κτισαντος τον ουρανον και την γην

13

και ωκοδοµητο ο οικος εµπροσθεν ετων πλειονων δια βασιλεως του ισραηλ µεγαλου και ισχυρου και επετελεσθη

14

και επει οι πατερες ηµων παραπικραναντες ηµαρτον εις τον κυριον του ισραηλ τον ουρανιον παρεδωκεν αυτους εις χειρας ναβουχοδονοσορ βασιλεως βαβυλωνος βασιλεως τ
ων χαλδαιων

15

τον τε οικον καθελοντες ενεπυρισαν και τον λαον ηχµαλωτευσαν εις βαβυλωνα

16

εν δε τω πρωτω ετει βασιλευοντος κυρου χωρας βαβυλωνιας εγραψεν ο βασιλευς κυρος οικοδοµησαι τον οικον τουτον

17

και τα ιερα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηρεισατο αυτα εν τω εαυτου ναω παλιν εξηνεγκεν αυτα κυρος
ο βασιλευς εκ του ναου του εν βαβυλωνι και παρεδοθη ζοροβαβελ και σαναβασσαρω τω επαρχω

18

και επεταγη αυτω απενεγκαντι παντα τα σκευη ταυτα αποθειναι εν τω ναω τω εν ιερουσαληµ και τον ναον του κυριου τουτον οικοδοµηθηναι επι του τοπου

19

τοτε ο σαναβασσαρος εκεινος παραγενοµενος ενεβαλετο τους θεµελιους του οικου κυριου του εν ιερουσαληµ και απ' εκεινου µεχρι του νυν οικοδοµουµενος ουκ ελαβεν συντελ
ειαν

20

νυν ουν ει κρινεται βασιλευ επισκεπητω εν τοις βασιλικοις βιβλιοφυλακιοις του κυριου βασιλεως τοις εν βαβυλωνι

21

και εαν ευρισκηται µετα της γνωµης κυρου του βασιλεως γενοµενην την οικοδοµην του οικου κυριου του εν ιερουσαληµ και κρινηται τω κυριω βασιλει ηµων προσφωνησατ
ω ηµιν περι τουτων

22

τοτε ο βασιλευς δαρειος προσεταξεν επισκεψασθαι εν τοις βασιλικοις βιβλιοφυλακιοις τοις κειµενοις εν βαβυλωνι και ευρεθη εν εκβατανοις τη βαρει τη εν µηδια χωρα τοµος
εις εν ω υπεµνηµατιστο ταδε

23

ετους πρωτου βασιλευοντος κυρου βασιλευς κυρος προσεταξεν τον οικον του κυριου τον εν ιερουσαληµ οικοδοµησαι οπου επιθυουσιν δια πυρος ενδελεχους

24

ου το υψος πηχεων εξηκοντα πλατος πηχεων εξηκοντα δια δοµων λιθινων ξυστων τριων και δοµου ξυλινου εγχωριου καινου ενος και το δαπανηµα δοθηναι εκ του οικου κυρ
ου του βασιλεως

25

και τα ιερα σκευη του οικου κυριου τα τε χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν εις βαβυλωνα αποκατασταθηναι
εις τον οικον τον εν ιερουσαληµ ου ην κειµενα οπως τεθη εκει

26

προσεταξεν δε επιµεληθηναι σισιννη επαρχω συριας και φοινικης και σαθραβουζανη και τοις συνεταιροις και τοις αποτεταγµενοις εν συρια και φοινικη ηγεµοσιν απεχεσθαι τ
ου τοπου εασαι δε τον παιδα του κυριου ζοροβαβελ επαρχον δε της ιουδαιας και τους πρεσβυτερους των ιουδαιων τον οικον του κυριου εκεινον οικοδοµειν επι του τοπου

27

καγω δε επεταξα ολοσχερως οικοδοµησαι και ατενισαι ινα συµποιωσιν τοις εκ της αιχµαλωσιας της ιουδαιας µεχρι του επιτελεσθηναι τον οικον του κυριου

28

και απο της φορολογιας κοιλης συριας και φοινικης επιµελως συνταξιν διδοσθαι τουτοις τοις ανθρωποις εις θυσιας τω κυριω ζοροβαβελ επαρχω εις ταυρους και κριους και
αρνας

29

οµοιως δε και πυρον και αλα και οινον και ελαιον ενδελεχως κατ' ενιαυτον καθως αν οι ιερεις οι εν ιερουσαληµ υπαγορευσωσιν αναλισκεσθαι καθ' ηµεραν αναµφισβητητως

30

οπως προσφερωνται σπονδαι τω θεω τω υψιστω υπερ του βασιλεως και των παιδων και προσευχωνται περι της αυτων ζωης

31

και προσεταξεν ινα οσοι εαν παραβωσιν τι των προειρηµενων και των προσγεγραµµενων η και ακυρωσωσιν ληµφθηναι ξυλον εκ των ιδιων αυτου και επι τουτου κρεµασθην
αι και τα υπαρχοντα αυτου ειναι βασιλικα
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32

δια ταυτα και ο κυριος ου το ονοµα αυτου επικεκληται εκει αφανισαι παντα βασιλεα και εθνος ος εκτενει την χειρα αυτου κωλυσαι η κακοποιησαι τον οικον του κυριου εκει
νον τον εν ιερουσαληµ

33

εγω βασιλευς δαρειος δεδογµατικα επιµελως κατα ταυτα γιγνεσθαι

1

τοτε σισιννης ο επαρχος κοιλης συριας και φοινικης και σαθραβουζανης και οι συνεταιροι κατακολουθησαντες τοις υπο του βασιλεως δαρειου προσταγεισιν

2

επεστατουν των ιερων εργων επιµελεστερον συνεργουντες τοις πρεσβυτεροις των ιουδαιων και ιεροσταταις

3

και ευοδα εγινετο τα ιερα εργα προφητευοντων αγγαιου και ζαχαριου των προφητων

4

και συνετελεσαν ταυτα δια προσταγµατος του κυριου θεου ισραηλ

5

και µετα της γνωµης κυρου και δαρειου και αρταξερξου βασιλεως περσων συνετελεσθη ο οικος ο αγιος εως τριτης και εικαδος µηνος αδαρ του εκτου ετους βασιλεως δαρειο
υ

6

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ και οι ιερεις και οι λευιται και οι λοιποι οι εκ της αιχµαλωσιας οι προστεθεντες ακολουθως τοις εν τη µωυσεως βιβλω

7

και προσηνεγκαν εις τον εγκαινισµον του ιερου του κυριου ταυρους εκατον κριους διακοσιους αρνας τετρακοσιους

8

χιµαρους υπερ αµαρτιας παντος του ισραηλ δωδεκα προς αριθµον εκ των φυλαρχων του ισραηλ δωδεκα

9

και εστησαν οι ιερεις και οι λευιται εστολισµενοι κατα φυλας επι των εργων του κυριου θεου ισραηλ ακολουθως τη µωυσεως βιβλω και οι θυρωροι εφ' εκαστου πυλωνος

10

και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ των εκ της αιχµαλωσιας το πασχα εν τη τεσσαρεσκαιδεκατη του πρωτου µηνος οτι ηγνισθησαν οι ιερεις και οι λευιται αµα

11

και παντες οι υιοι της αιχµαλωσιας ουχ ηγνισθησαν οτι οι λευιται αµα παντες ηγνισθησαν

12

και εθυσαν το πασχα πασιν τοις υιοις της αιχµαλωσιας και τοις αδελφοις αυτων τοις ιερευσιν και εαυτοις

13

και εφαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι εκ της αιχµαλωσιας παντες οι χωρισθεντες απο των βδελυγµατων των εθνων της γης ζητουντες τον κυριον

14

και ηγαγοσαν την εορτην των αζυµων επτα ηµερας ευφραινοµενοι εναντι του κυριου

15

οτι µετεστρεψεν την βουλην του βασιλεως ασσυριων επ' αυτους κατισχυσαι τας χειρας αυτων επι τα εργα κυριου θεου ισραηλ

1

και µεταγενεστερος τουτων βασιλευοντος αρταξερξου του περσων βασιλεως προσεβη εσδρας σαραιου του εζεριου του χελκιου του σαληµου

2

του σαδδουκου του αχιτωβ του αµαριου του οζιου του βοκκα του αβισουε του φινεες του ελεαζαρ του ααρων του πρωτου ιερεως

3

ουτος εσδρας ανεβη εκ βαβυλωνος ως γραµµατευς ευφυης ων εν τω µωυσεως νοµω τω εκδεδοµενω υπο του θεου του ισραηλ

4

και εδωκεν αυτω ο βασιλευς δοξαν ευροντος χαριν εναντιον αυτου επι παντα τα αξιωµατα αυτου

5

και συνανεβησαν εκ των υιων ισραηλ και των ιερεων και λευιτων και ιεροψαλτων και θυρωρων και ιεροδουλων εις ιεροσολυµα ετους εβδοµου βασιλευοντος αρταξερξου εν
τω πεµπτω µηνι ουτος ενιαυτος εβδοµος τω βασιλει

6

εξελθοντες γαρ εκ βαβυλωνος τη νουµηνια του πρωτου µηνος εν τη νουµηνια του πεµπτου µηνος παρεγενοντο εις ιεροσολυµα κατα την δοθεισαν αυτοις ευοδιαν παρα του κυ
ριου επ' αυτω

7

ο γαρ εσδρας πολλην επιστηµην περιειχεν εις το µηδεν παραλιπειν των εκ του νοµου κυριου και εκ των εντολων διδαξαι τον παντα ισραηλ παντα τα δικαιωµατα και τα κριµ
ατα

8

προσπεσοντος δε του γραφεντος προσταγµατος παρα αρταξερξου του βασιλεως προς εσδραν τον ιερεα και αναγνωστην του νοµου κυριου ου εστιν αντιγραφον το υποκειµενον

9

βασιλευς αρταξερξης εσδρα τω ιερει και αναγνωστη του νοµου κυριου χαιρειν

10

και τα φιλανθρωπα εγω κρινας προσεταξα τους βουλοµενους εκ του εθνους των ιουδαιων αιρετιζοντας και των ιερεων και των λευιτων και των δε εν τη ηµετερα βασιλεια σ
υµπορευεσθαι σοι εις ιερουσαληµ

11

οσοι ουν ενθυµουνται συνεξορµατωσαν καθαπερ δεδοκται εµοι τε και τοις επτα φιλοις συµβουλευταις

12

οπως επισκεψωνται τα κατα την ιουδαιαν και ιερουσαληµ ακολουθως ω εχει εν τω νοµω του κυριου
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13

και απενεγκειν δωρα τω κυριω του ισραηλ α ηυξαµην εγω τε και οι φιλοι εις ιερουσαληµ και παν χρυσιον και αργυριον ο εαν ευρεθη εν τη χωρα της βαβυλωνιας τω κυριω ει
ς ιερουσαληµ συν τω δεδωρηµενω υπο του εθνους εις το ιερον του κυριου αυτων το εν ιερουσαληµ

14

συναχθηναι το τε χρυσιον και αργυριον εις ταυρους και κριους και αρνας και τα τουτοις ακολουθα

15

ωστε προσενεγκειν θυσιας επι το θυσιαστηριον του κυριου αυτων το εν ιερουσαληµ

16

και παντα οσα αν βουλη µετα των αδελφων σου ποιησαι χρυσιω και αργυριω επιτελει κατα το θεληµα του θεου σου

17

και τα ιερα σκευη του κυριου τα διδοµενα σοι εις την χρειαν του ιερου του θεου σου του εν ιερουσαληµ

18

και τα λοιπα οσα αν υποπιπτη σοι εις την χρειαν του ιερου του θεου σου δωσεις εκ του βασιλικου γαζοφυλακιου

19

καγω δε αρταξερξης ο βασιλευς προσεταξα τοις γαζοφυλαξι συριας και φοινικης ινα οσα αν αποστειλη εσδρας ο ιερευς και αναγνωστης του νοµου του θεου του υψιστου επιµ
ελως διδωσιν αυτω εως αργυριου ταλαντων εκατον

20

οµοιως δε και εως πυρου κορων εκατον και οινου µετρητων εκατον και αλα εκ πληθους

21

παντα τα κατα τον του θεου νοµον επιτελεσθητω επιµελως τω θεω τω υψιστω ενεκα του µη γενεσθαι οργην εις την βασιλειαν του βασιλεως και των υιων

22

και υµιν δε λεγεται οπως πασι τοις ιερευσιν και τοις λευιταις και ιεροψαλταις και θυρωροις και ιεροδουλοις και πραγµατικοις του ιερου τουτου µηδεµια φορολογια µηδε αλλ
η επιβολη γιγνηται και εξουσιαν µηδενα εχειν επιβαλειν τι τουτοις

23

και συ εσδρα κατα την σοφιαν του θεου αναδειξον κριτας και δικαστας οπως δικαζωσιν εν ολη συρια και φοινικη παντας τους επισταµενους τον νοµον του θεου σου και τους
µη επισταµενους δε διδαξεις

24

και παντες οσοι εαν παραβαινωσι τον νοµον του θεου σου και τον βασιλικον επιµελως κολασθησονται εαν τε και θανατω εαν τε και τιµωρια η αργυρικη ζηµια η απαγωγη

25

ευλογητος µονος ο κυριος ο δους ταυτα εις την καρδιαν του βασιλεως δοξασαι τον οικον αυτου τον εν ιερουσαληµ

26

και εµε ετιµησεν εναντι του βασιλεως και των συµβουλευοντων και παντων των φιλων και µεγιστανων αυτου

27

και εγω ευθαρσης εγενοµην κατα την αντιληµψιν κυριου του θεου µου και συνηγαγον εκ του ισραηλ ανδρας ωστε συναναβηναι µοι

28

και ουτοι οι προηγουµενοι κατα τας πατριας αυτων και τας µεριδαρχιας οι αναβαντες µετ' εµου εκ βαβυλωνος εν τη βασιλεια αρταξερξου του βασιλεως

29

εκ των υιων φινεες γαρσοµος εκ των υιων ιεταµαρου γαµηλος εκ των υιων δαυιδ αττους ο σεχενιου

30

εκ των υιων φορος ζαχαριας και µετ' αυτου απο γραφης ανδρες εκατον πεντηκοντα

31

εκ των υιων φααθµωαβ ελιαωνιας ζαραιου και µετ' αυτου ανδρες διακοσιοι

32

εκ των υιων ζαθοης σεχενιας ιεζηλου και µετ' αυτου ανδρες τριακοσιοι εκ των υιων αδινου βην-ιωναθου και µετ' αυτου ανδρες διακοσιοι πεντηκοντα

33

εκ των υιων ηλαµ ιεσιας γοθολιου και µετ' αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

34

εκ των υιων σαφατιου ζαραιας µιχαηλου και µετ' αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

35

εκ των υιων ιωαβ αβαδιας ιεζηλου και µετ' αυτου ανδρες διακοσιοι δεκα δυο

36

εκ των υιων βανι ασσαλιµωθ ιωσαφιου και µετ' αυτου ανδρες εκατον εξηκοντα

37

εκ των υιων βαβι ζαχαριας βηβαι και µετ' αυτου ανδρες εικοσι οκτω

38

εκ των υιων ασγαθ ιωανης ακαταν και µετ' αυτου ανδρες εκατον δεκα

39

εκ των υιων αδωνικαµ οι εσχατοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων ελιφαλατος ιεουηλ και σαµαιας και µετ' αυτων ανδρες εβδοµηκοντα

40

εκ των υιων βαγο ουθι ο του ισταλκουρου και µετ' αυτου ανδρες εβδοµηκοντα

41

και συνηγαγον αυτους επι τον λεγοµενον θεραν ποταµον και παρενεβαλοµεν αυτοθι ηµερας τρεις και κατεµαθον αυτους

42

και εκ των υιων των ιερεων και εκ των λευιτων ουχ ευρων εκει

43

απεστειλα προς ελεαζαρον και ιδουηλον και µαασµαν και ελναταν και σαµαιαν και ιωριβον ναθαν ενναταν ζαχαριαν και µεσολαµον τους ηγουµενους και επιστηµονας
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44

και ειπα αυτοις ελθειν προς αδδαιον τον ηγουµενον τον εν τω τοπω του γαζοφυλακιου

45

εντειλαµενος αυτοις διαλεγηναι αδδαιω και τοις αδελφοις αυτου και τοις εν τω τοπω γαζοφυλαξιν αποστειλαι ηµιν τους ιερατευσοντας εν τω οικω του κυριου ηµων

46

και ηγαγον ηµιν κατα την κραταιαν χειρα του κυριου ηµων ανδρας επιστηµονας των υιων µοολι του λευι του ισραηλ ασεβηβιαν και τους υιους και τους αδελφους δεκα οκτω

47

και ασεβιαν και αννουνον και ωσαιαν αδελφον εκ των υιων χανουναιου και οι υιοι αυτων ανδρες εικοσι

48

και εκ των ιεροδουλων ων εδωκεν δαυιδ και οι ηγουµενοι εις την εργασιαν των λευιτων ιεροδουλοι διακοσιοι εικοσι παντων εσηµανθη η ονοµατογραφια

49

και ευξαµην εκει νηστειαν τοις νεανισκοις εναντι του κυριου ηµων

50

ζητησαι παρ' αυτου ευοδιαν ηµιν τε και τοις συνουσιν ηµιν τεκνοις ηµων και κτηνεσιν

51

ενετραπην γαρ αιτησαι τον βασιλεα πεζους τε και ιππεις και προποµπην ενεκεν ασφαλειας της προς τους εναντιουµενους ηµιν

52

ειπαµεν γαρ τω βασιλει οτι ισχυς του κυριου ηµων εσται µετα των επιζητουντων αυτον εις πασαν επανορθωσιν

53

και παλιν εδεηθηµεν του κυριου ηµων κατα ταυτα και ευιλατου ετυχοµεν

54

και εχωρισα των φυλαρχων των ιερεων ανδρας δεκα δυο και σερεβιαν και ασαβιαν και µετ' αυτων εκ των αδελφων αυτων ανδρας δεκα

55

και εστησα αυτοις το αργυριον και το χρυσιον και τα ιερα σκευη του οικου του κυριου ηµων α αυτος εδωρησατο ο βασιλευς και οι συµβουλοι αυτου και οι µεγιστανες και πα
ς ισραηλ

56

και στησας παρεδωκα αυτοις αργυριου ταλαντα εξακοσια πεντηκοντα και σκευη αργυρα ταλαντων εκατον και χρυσιου ταλαντα εκατον και χρυσωµατα εικοσι και σκευη χαλ
κα απο χρηστου χαλκου στιλβοντα χρυσοειδη σκευη δωδεκα

57

και ειπα αυτοις και υµεις αγιοι εστε τω κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το χρυσιον ευχη τω κυριω κυριω των πατερων ηµων

58

αγρυπνειτε και φυλασσετε εως του παραδουναι αυτα υµας τοις φυλαρχοις των ιερεων και των λευιτων και τοις ηγουµενοις των πατριων του ισραηλ εν ιερουσαληµ εν τοις πα
στοφοριοις του οικου του κυριου ηµων

59

και οι παραλαβοντες οι ιερεις και οι λευιται το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη τα εν ιερουσαληµ εισηνεγκαν εις το ιερον του κυριου

60

και αναζευξαντες απο του ποταµου θερα τη δωδεκατη του πρωτου µηνος εισηλθοµεν εις ιερουσαληµ κατα την κραταιαν χειρα του κυριου ηµων την εφ' ηµιν και ερρυσατο η
µας επι της εισοδου απο παντος εχθρου και ηλθοµεν εις ιερουσαληµ

61

και γενοµενης αυτοθι ηµερας τριτης σταθεν το αργυριον και το χρυσιον παρεδοθη εν τω οικω του κυριου ηµων µαρµωθι ουρια ιερει

62

και µετ' αυτου ελεαζαρ ο του φινεες και ησαν µετ' αυτων ιωσαβδος ιησου και µωεθ σαβαννου οι λευιται προς αριθµον και ολκην απαντα και εγραφη πασα η ολκη αυτων αυτ
η τη ωρα

63

οι δε παραγενοµενοι εκ της αιχµαλωσιας προσηνεγκαν θυσιας τω θεω του ισραηλ κυριω ταυρους δωδεκα υπερ παντος ισραηλ κριους ενενηκοντα εξ αρνας εβδοµηκοντα δυο
τραγους υπερ σωτηριου δεκα δυο απαντα θυσιαν τω κυριω

64

και απεδωκαν τα προσταγµατα του βασιλεως τοις βασιλικοις οικονοµοις και τοις επαρχοις κοιλης συριας και φοινικης και εδοξασαν το εθνος και το ιερον του κυριου

65

και τουτων τελεσθεντων προσηλθοσαν µοι οι ηγουµενοι λεγοντες

66

ουκ εχωρισαν το εθνος του ισραηλ και οι αρχοντες και οι ιερεις και οι λευιται τα αλλογενη εθνη της γης και τας ακαθαρσιας αυτων χαναναιων και χετταιων και φερεζαιων κ
αι ιεβουσαιων και µωαβιτων και αιγυπτιων και ιδουµαιων

67

συνωκησαν γαρ µετα των θυγατερων αυτων και αυτοι και οι υιοι αυτων και επεµιγη το σπερµα το αγιον εις τα αλλογενη εθνη της γης και µετειχον οι προηγουµενοι και οι µε
γιστανες της ανοµιας ταυτης απο της αρχης του πραγµατος

68

και αµα τω ακουσαι µε ταυτα διερρηξα τα ιµατια και την ιεραν εσθητα και κατετιλα του τριχωµατος της κεφαλης και του πωγωνος και εκαθισα συννους και περιλυπος

69

και επισυνηχθησαν προς µε οσοι ποτε επεκινουντο τω ρηµατι κυριου του ισραηλ εµου πενθουντος επι τη ανοµια και εκαθηµην περιλυπος εως της δειλινης θυσιας

70

και εξεγερθεις εκ της νηστειας διερρηγµενα εχων τα ιµατια και την ιεραν εσθητα καµψας τα γονατα και εκτεινας τας χειρας προς τον κυριον ελεγον

71

κυριε ησχυµµαι εντετραµµαι κατα προσωπον σου
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72

αι γαρ αµαρτιαι ηµων επλεονασαν υπερ τας κεφαλας ηµων αι δε αγνοιαι ηµων υπερηνεγκαν εως του ουρανου

73

απο των χρονων των πατερων ηµων και εσµεν εν µεγαλη αµαρτια εως της ηµερας ταυτης

74

και δια τας αµαρτιας ηµων και των πατερων ηµων παρεδοθηµεν συν τοις αδελφοις ηµων και συν τοις βασιλευσιν ηµων και συν τοις ιερευσιν ηµων τοις βασιλευσιν της γης ε
ις ροµφαιαν και αιχµαλωσιαν και προνοµην µετα αισχυνης µεχρι της σηµερον ηµερας

75

και νυν κατα ποσον τι εγενηθη ηµιν ελεος παρα σου κυριε καταλειφθηναι ηµιν ριζαν και ονοµα εν τω τοπω του αγιασµατος σου

76

και του ανακαλυψαι φωστηρα ηµων εν τω οικω του κυριου ηµων δουναι ηµιν τροφην εν τω καιρω της δουλειας ηµων

77

και εν τω δουλευειν ηµας ουκ εγκατελειφθηµεν υπο του κυριου ηµων αλλα εποιησεν ηµας εν χαριτι ενωπιον των βασιλεων περσων

78

δουναι ηµιν τροφην και δοξασαι το ιερον του κυριου ηµων και εγειραι την ερηµον σιων δουναι ηµιν στερεωµα εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ

79

και νυν τι ερουµεν κυριε εχοντες ταυτα παρεβηµεν γαρ τα προσταγµατα σου α εδωκας εν χειρι των παιδων σου των προφητων λεγων οτι

80

η γη εις ην εισερχεσθε κληρονοµησαι εστιν γη µεµολυσµενη µολυσµω των αλλογενων της γης και της ακαθαρσιας αυτων ενεπλησαν αυτην

81

και νυν τας θυγατερας υµων µη συνοικισητε τοις υιοις αυτων και τας θυγατερας αυτων µη λαβητε τοις υιοις υµων

82

και ου ζητησετε ειρηνευσαι τα προς αυτους τον απαντα χρονον ινα ισχυσαντες φαγητε τα αγαθα της γης και κατακληρονοµησητε τοις υιοις υµων εως αιωνος

83

και τα συµβαινοντα παντα ηµιν γιγνεται δια τα εργα ηµων τα πονηρα και τας µεγαλας αµαρτιας ηµων

84

συ γαρ κυριε εκουφισας τας αµαρτιας ηµων και εδωκας ηµιν τοιαυτην ριζαν παλιν ανεκαµψαµεν παραβηναι τον νοµον σου εις το επιµιγηναι τη ακαθαρσια των εθνων της γη
ς

85

ουχι ωργισθης ηµιν απολεσαι ηµας εως του µη καταλιπειν ριζαν και σπερµα και ονοµα ηµων

86

κυριε του ισραηλ αληθινος ει κατελειφθηµεν γαρ ριζα εν τη σηµερον

87

ιδου νυν εσµεν ενωπιον σου εν ταις ανοµιαις ηµων ου γαρ εστιν στηναι ετι εµπροσθεν σου επι τουτοις

88

και οτε προσευχοµενος εσδρας ανθωµολογειτο κλαιων χαµαιπετης εµπροσθεν του ιερου επισυνηχθησαν προς αυτον απο ιερουσαληµ οχλος πολυς σφοδρα ανδρες και γυναικες
και νεανιαι κλαυθµος γαρ ην µεγας εν τω πληθει

89

και φωνησας ιεχονιας ιεηλου των υιων ισραηλ ειπεν εσδρα ηµεις ηµαρτοµεν εις τον κυριον και συνωκισαµεν γυναικας αλλογενεις εκ των εθνων της γης και νυν εστιν ελπις τ
ω ισραηλ

90

εν τουτω γενεσθω ηµιν ορκωµοσια προς τον κυριον εκβαλειν πασας τας γυναικας ηµων τας εκ των αλλογενων συν τοις τεκνοις αυτων ως εκριθη σοι και οσοι πειθαρχουσιν τ
ω νοµω του κυριου

91

αναστας επιτελει προς σε γαρ το πραγµα και ηµεις µετα σου ισχυν ποιειν

92

και αναστας εσδρας ωρκισεν τους φυλαρχους των ιερεων και λευιτων παντος του ισραηλ ποιησαι κατα ταυτα και ωµοσαν

1

και αναστας εσδρας απο της αυλης του ιερου επορευθη εις το παστοφοριον ιωαναν του ελιασιβου

2

και αυλισθεις εκει αρτου ουκ εγευσατο ουδε υδωρ επιεν πενθων υπερ των ανοµιων των µεγαλων του πληθους

3

και εγενετο κηρυγµα εν ολη τη ιουδαια και ιερουσαληµ πασι τοις εκ της αιχµαλωσιας συναχθηναι εις ιερουσαληµ

4

και οσοι αν µη απαντησωσιν εν δυσιν η τρισιν ηµεραις κατα το κριµα των προκαθηµενων πρεσβυτερων ανιερωθησονται τα κτηνη αυτων και αυτος αλλοτριωθησεται απο το
υ πληθους της αιχµαλωσιας

5

και επισυνηχθησαν οι εκ της φυλης ιουδα και βενιαµιν εν τρισιν ηµεραις εις ιερουσαληµ ουτος ο µην ενατος τη εικαδι του µηνος

6

και συνεκαθισαν παν το πληθος εν τη ευρυχωρω του ιερου τρεµοντες δια τον ενεστωτα χειµωνα

7

και αναστας εσδρας ειπεν αυτοις υµεις ηνοµησατε και συνωκισατε γυναικας αλλογενεις του προσθειναι αµαρτιαν τω ισραηλ

8

και νυν δοτε οµολογιαν δοξαν τω κυριω θεω των πατερων ηµων
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9

και ποιησατε το θεληµα αυτου και χωρισθητε απο των εθνων της γης και απο των γυναικων των αλλογενων

10

και εφωνησαν απαν το πληθος και ειπον µεγαλη τη φωνη ουτως ως ειρηκας ποιησοµεν

11

αλλα το πληθος πολυ και η ωρα χειµερινη και ουκ ισχυοµεν στηναι αιθριοι και ουχ ευροµεν και το εργον ηµιν ουκ εστιν ηµερας µιας ουδε δυο επι πλειον γαρ ηµαρτοµεν εν το
υτοις

12

στητωσαν δε οι προηγουµενοι του πληθους και παντες οι εκ των κατοικιων ηµων οσοι εχουσιν γυναικας αλλογενεις παραγενηθητωσαν λαβοντες χρονον

13

και εκαστου δε τοπου τους πρεσβυτερους και τους κριτας εως του λυσαι την οργην του κυριου αφ' ηµων του πραγµατος τουτου

14

ιωναθας αζαηλου και ιεζιας θοκανου επεδεξαντο κατα ταυτα και µοσολλαµος και λευις και σαββαταιος συνεβραβευσαν αυτοις

15

και εποιησαν κατα παντα ταυτα οι εκ της αιχµαλωσιας

16

και επελεξατο εαυτω εσδρας ο ιερευς ανδρας ηγουµενους των πατριων αυτων κατ' ονοµα παντας και συνεκαθισαν τη νουµηνια του µηνος του δεκατου ετασαι το πραγµα

17

και ηχθη επι περας τα κατα τους ανδρας τους επισυνεχοντας γυναικας αλλογενεις εως της νουµηνιας του πρωτου µηνος

18

και ευρεθησαν των ιερεων οι επισυναχθεντες αλλογενεις γυναικας εχοντες

19

εκ των υιων ιησου του ιωσεδεκ και των αδελφων µασηας και ελεαζαρος και ιωριβος και ιωδανος

20

και επεβαλον τας χειρας εκβαλειν τας γυναικας αυτων και εις εξιλασµον κριους υπερ της αγνοιας αυτων

21

και εκ των υιων εµµηρ ανανιας και ζαβδαιος και µανης και σαµαιος και ιιηλ και αζαριας

22

και εκ των υιων φαισουρ ελιωναις µασσιας ισµαηλος και ναθαναηλος και ωκιδηλος και σαλθας

23

και εκ των λευιτων ιωζαβδος και σεµεις και κωλιος ουτος καλιτας και παθαιος και ωουδας και ιωανας

24

εκ των ιεροψαλτων ελιασιβος βακχουρος

25

εκ των θυρωρων σαλλουµος και τολβανης

26

εκ του ισραηλ εκ των υιων φορος ιερµας και ιεζιας και µελχιας και µιαµινος και ελεαζαρος και ασιβιας και βανναιας

27

εκ των υιων ηλαµ µατανιας και ζαχαριας ιεζριηλος και ωβαδιος και ιερεµωθ και ηλιας

28

και εκ των υιων ζαµοθ ελιαδας ελιασιµος οθονιας ιαριµωθ και σαβαθος και ζερδαιας

29

και εκ των υιων βηβαι ιωαννης και ανανιας και ζαβδος και εµαθις

30

και εκ των υιων µανι ωλαµος µαµουχος ιεδαιος ιασουβος και ασαηλος και ιερεµωθ

31

και εκ των υιων αδδι νααθος και µοοσσιας λακκουνος και ναιδος και βεσκασπασµυς και σεσθηλ και βαλνουος και µανασσηας

32

και εκ των υιων ανναν ελιωνας και ασαιας και µελχιας και σαββαιας και σιµων χοσαµαιος

33

και εκ των υιων ασοµ µαλτανναιος και µατταθιας και σαβανναιους και ελιφαλατ και µανασσης και σεµει

34

και εκ των υιων βαανι ιερεµιας µοµδιος µαηρος ιουηλ µαµδαι και πεδιας και ανως καραβασιων και ελιασιβος και µαµνιταναιµος ελιασις βαννους ελιαλις σοµεις σελεµιας να
θανιας και εκ των υιων εζωρα σεσσις εζριλ αζαηλος σαµατος ζαµβρις ιωσηπος

35

και εκ των υιων νοοµα µαζιτιας ζαβαδαιας ηδαις ιουηλ βαναιας

36

παντες ουτοι συνωκισαν γυναικας αλλογενεις και απελυσαν αυτας συν τεκνοις

37

και κατωκησαν οι ιερεις και οι λευιται και οι εκ του ισραηλ εν ιερουσαληµ και εν τη χωρα τη νουµηνια του εβδοµου µηνος και οι υιοι ισραηλ εν ταις κατοικιαις αυτων

38

και συνηχθη παν το πληθος οµοθυµαδον επι το ευρυχωρον του προς ανατολας του ιερου πυλωνος

39

και ειπον εσδρα τω αρχιερει και αναγνωστη κοµισαι τον νοµον µωυσεως τον παραδοθεντα υπο του κυριου θεου ισραηλ

40

και εκοµισεν εσδρας ο αρχιερευς τον νοµον παντι τω πληθει απο ανθρωπου εως γυναικος και πασιν τοις ιερευσιν ακουσαι του νοµου νουµηνια του εβδοµου µηνος
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41

και ανεγιγνωσκεν εν τω προ του ιερου πυλωνος ευρυχωρω απο ορθρου εως µεσηµβρινου ενωπιον ανδρων τε και γυναικων και επεδωκαν παν το πληθος τον νουν εις τον νοµο
ν

42

και εστη εσδρας ο ιερευς και αναγνωστης του νοµου επι του ξυλινου βηµατος του κατασκευασθεντος

43

και εστησαν παρ' αυτω µατταθιας σαµµους ανανιας αζαριας ουριας εζεκιας βααλσαµος εκ δεξιων

44

και εξ ευωνυµων φαδαιος µισαηλ µελχιας λωθασουβος ναβαριας ζαχαριας

45

και αναλαβων εσδρας το βιβλιον του νοµου ενωπιον του πληθους προεκαθητο γαρ επιδοξως ενωπιον παντων

46

και εν τω λυσαι τον νοµον παντες ορθοι εστησαν και ευλογησεν εσδρας τω κυριω θεω υψιστω θεω σαβαωθ παντοκρατορι

47

και επεφωνησεν παν το πληθος αµην και αραντες ανω τας χειρας προσπεσοντες επι την γην προσεκυνησαν τω κυριω

48

ιησους και αννιουθ και σαραβιας ιαδινος ιακουβος σαββαταιος αυταιας µαιαννας και καλιτας αζαριας και ιωζαβδος ανανιας φαλιας οι λευιται εδιδασκον τον νοµον κυριου κ
αι προς το πληθος ανεγινωσκον τον νοµον του κυριου εµφυσιουντες αµα την αναγνωσιν

49

και ειπεν ατταρατης εσδρα τω αρχιερει και αναγνωστη και τοις λευιταις τοις διδασκουσι το πληθος επι παντας

50

η ηµερα αυτη εστιν αγια τω κυριω και παντες εκλαιον εν τω ακουσαι του νοµου

51

βαδισαντες ουν φαγετε λιπασµατα και πιετε γλυκασµατα και αποστειλατε αποστολας τοις µη εχουσιν

52

αγια γαρ η ηµερα τω κυριω και µη λυπεισθε ο γαρ κυριος δοξασει υµας

53

και οι λευιται εκελευον τω δηµω παντι λεγοντες η ηµερα αυτη αγια µη λυπεισθε

54

και ωχοντο παντες φαγειν και πιειν και ευφραινεσθαι και δουναι αποστολας τοις µη εχουσιν και ευφρανθηναι µεγαλως

55

οτι και ενεφυσιωθησαν εν τοις ρηµασιν οις εδιδαχθησαν και επισυνηχθησαν .

1

και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεως περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατος ιερεµιου εξηγειρεν κυριος το πνευµα κυρου βασιλεως περσων και παρηγγειλεν
φωνην εν παση βασιλεια αυτου και γε εν γραπτω λεγων

2

ουτως ειπεν κυρος βασιλευς περσων πασας τας βασιλειας της γης εδωκεν µοι κυριος ο θεος του ουρανου και αυτος επεσκεψατο επ' εµε του οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερου
σαληµ τη εν τη ιουδαια

3

τις εν υµιν απο παντος του λαου αυτου και εσται ο θεος αυτου µετ' αυτου και αναβησεται εις ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια και οικοδοµησατω τον οικον θεου ισραηλ αυτος ο
θεος ο εν ιερουσαληµ

4

και πας ο καταλειποµενος απο παντων των τοπων ου αυτος παροικει εκει και ληµψονται αυτον ανδρες του τοπου αυτου εν αργυριω και χρυσιω και αποσκευη και κτηνεσιν µ
ετα του εκουσιου εις οικον του θεου του εν ιερουσαληµ

5

και ανεστησαν αρχοντες των πατριων τω ιουδα και βενιαµιν και οι ιερεις και οι λευιται παντων ων εξηγειρεν ο θεος το πνευµα αυτων του αναβηναι οικοδοµησαι τον οικον κ
υριου τον εν ιερουσαληµ

6

και παντες οι κυκλοθεν ενισχυσαν εν χερσιν αυτων εν σκευεσιν αργυριου εν χρυσω εν αποσκευη και εν κτηνεσιν και εν ξενιοις παρεξ των εν εκουσιοις

7

και ο βασιλευς κυρος εξηνεγκεν τα σκευη οικου κυριου α ελαβεν ναβουχοδονοσορ απο ιερουσαληµ και εδωκεν αυτα εν οικω θεου αυτου

8

και εξηνεγκεν αυτα κυρος βασιλευς περσων επι χειρα µιθραδατου γασβαρηνου και ηριθµησεν αυτα τω σασαβασαρ αρχοντι του ιουδα

9

και ουτος ο αριθµος αυτων ψυκτηρες χρυσοι τριακοντα και ψυκτηρες αργυροι χιλιοι παρηλλαγµενα εννεα και εικοσι

10

κεφφουρη χρυσοι τριακοντα και αργυροι διακοσιοι και σκευη ετερα χιλια

11

παντα τα σκευη τω χρυσω και τω αργυρω πεντακισχιλια και τετρακοσια τα παντα αναβαινοντα µετα σασαβασαρ απο της αποικιας εκ βαβυλωνος εις ιερουσαληµ

1

και ουτοι οι υιοι της χωρας οι αναβαινοντες απο της αιχµαλωσιας της αποικιας ης απωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις βαβυλωνα και επεστρεψαν εις ιερουσα
ληµ και ιουδα ανηρ εις πολιν αυτου

2

οι ηλθον µετα ζοροβαβελ ιησους νεεµιας σαραιας ρεελιας µαρδοχαιος βαλασαν µασφαρ βαγουι ρεουµ βαανα ανδρων αριθµος λαου ισραηλ
Nehemiah

Chapter

2

LXX / 1550 Stephanos

Page 440 of 1057

3

υιοι φορος δισχιλιοι εκατον εβδοµηκοντα δυο

4

υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

5

υιοι ηρα επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε

6

υιοι φααθµωαβ τοις υιοις ιησουε ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο

7

υιοι αιλαµ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

8

υιοι ζαθουα εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

9

υιοι ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα

10

υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο

11

υιοι βαβι εξακοσιοι εικοσι τρεις

12

υιοι ασγαδ τρισχιλιοι διακοσιοι εικοσι δυο

13

υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα εξ

14

υιοι βαγοι δισχιλιοι πεντηκοντα εξ

15

υιοι αδιν τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

16

υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω

17

υιοι βασου τριακοσιοι εικοσι τρεις

18

υιοι ιωρα εκατον δεκα δυο

19

υιοι ασεµ διακοσιοι εικοσι τρεις

20

υιοι γαβερ ενενηκοντα πεντε

21

υιοι βαιθλεεµ εκατον εικοσι τρεις

22

υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ

23

υιοι αναθωθ εκατον εικοσι οκτω

24

υιοι ασµωθ τεσσαρακοντα δυο

25

υιοι καριαθιαριµ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

26

υιοι αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εις

27

ανδρες µαχµας εκατον εικοσι δυο

28

ανδρες βαιθηλ και αια τετρακοσιοι εικοσι τρεις

29

υιοι ναβου πεντηκοντα δυο

30

υιοι µαγεβως εκατον πεντηκοντα εξ

31

υιοι ηλαµ-αρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

32

υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι

33

υιοι λοδ αρωθ και ωνω επτακοσιοι εικοσι πεντε

34

υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

35

υιοι σαναα τρισχιλιοι εξακοσιοι τριακοντα
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36

και οι ιερεις υιοι ιεδουα τω οικω ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεις

37

υιοι εµµηρ χιλιοι πεντηκοντα δυο

38

υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα

39

υιοι ηρεµ χιλιοι επτα

40

και οι λευιται υιοι ιησου και καδµιηλ τοις υιοις ωδουια εβδοµηκοντα τεσσαρες

41

οι αδοντες υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω

42

υιοι των πυλωρων υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβαου οι παντες εκατον τριακοντα εννεα

43

οι ναθιναιοι υιοι σουια υιοι ασουφε υιοι ταβαωθ

44

υιοι κηραος υιοι σωηα υιοι φαδων

45

υιοι λαβανω υιοι αγαβα υιοι ακαβωθ

46

υιοι αγαβ υιοι σαµαλαι υιοι αναν

47

υιοι κεδελ υιοι γαερ υιοι ρεηα

48

υιοι ρασων υιοι νεκωδα υιοι γαζεµ

49

υιοι ουσα υιοι φαση υιοι βασι

50

υιοι ασενα υιοι µαωνιµ υιοι ναφισων

51

υιοι βακβουκ υιοι ακιφα υιοι αρουρ

52

υιοι βασαλωθ υιοι µαουδα υιοι αρησα

53

υιοι βαρκους υιοι σισαρα υιοι θεµα

54

υιοι νασουε υιοι ατουφα

55

υιοι αβδησελµα υιοι σατι υιοι ασεφηραθ υιοι φαδουρα

56

υιοι ιεηλα υιοι δαρκων υιοι γεδηλ

57

υιοι σαφατια υιοι ατιλ υιοι φαχεραθ-ασεβωιν υιοι ηµι

58

παντες οι ναθινιν και υιοι αβδησελµα τριακοσιοι ενενηκοντα δυο

59

και ουτοι οι αναβαντες απο θελµελεθ θελαρησα χαρουβ ηδαν εµµηρ και ουκ ηδυνασθησαν του αναγγειλαι οικον πατριας αυτων και σπερµα αυτων ει εξ ισραηλ εισιν

60

υιοι δαλαια υιοι βουα υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο

61

και απο των υιων των ιερεων υιοι χαβια υιοι ακους υιοι βερζελλαι ος ελαβεν απο θυγατερων βερζελλαι του γαλααδιτου γυναικα και εκληθη επι τω ονοµατι αυτων

62

ουτοι εζητησαν γραφην αυτων οι µεθωεσιµ και ουχ ευρεθησαν και ηγχιστευθησαν απο της ιερατειας

63

και ειπεν αθερσαθα αυτοις του µη φαγειν απο του αγιου των αγιων εως αναστη ιερευς τοις φωτιζουσιν και τοις τελειοις

64

πασα δε η εκκλησια ως εις τεσσαρες µυριαδες δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα

65

χωρις δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και ουτοι αδοντες και αδουσαι διακοσιοι

66

ιπποι αυτων επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι αυτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

67

καµηλοι αυτων τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι αυτων εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι

68

και απο αρχοντων πατριων εν τω ελθειν αυτους εις οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ ηκουσιασαντο εις οικον του θεου του στησαι αυτον επι την ετοιµασιαν αυτου
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69

ως η δυναµις αυτων εδωκαν εις θησαυρον του εργου χρυσιον καθαρον µναι εξ µυριαδες και χιλιαι και αργυριον µναι πεντακισχιλιαι και κοθωνοι των ιερεων εκατον

70

και εκαθισαν οι ιερεις και οι λευιται και οι απο του λαου και οι αδοντες και οι πυλωροι και οι ναθινιµ εν πολεσιν αυτων και πας ισραηλ εν πολεσιν αυτων

1

και εφθασεν ο µην ο εβδοµος και οι υιοι ισραηλ εν πολεσιν αυτων και συνηχθη ο λαος ως ανηρ εις εις ιερουσαληµ

2

και ανεστη ιησους ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου ιερεις και ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και οι αδελφοι αυτου και ωκοδοµησαν το θυσιαστηριον θεου ισραηλ του ανενεγκ
αι επ' αυτο ολοκαυτωσεις κατα τα γεγραµµενα εν νοµω µωυση ανθρωπου του θεου

3

και ητοιµασαν το θυσιαστηριον επι την ετοιµασιαν αυτου οτι εν καταπληξει επ' αυτους απο των λαων των γαιων και ανεβη επ' αυτο ολοκαυτωσις τω κυριω το πρωι και εις ε
σπεραν

4

και εποιησαν την εορτην των σκηνων κατα το γεγραµµενον και ολοκαυτωσεις ηµεραν εν ηµερα εν αριθµω ως η κρισις λογον ηµερας εν ηµερα αυτου

5

και µετα τουτο ολοκαυτωσεις ενδελεχισµου και εις τας νουµηνιας και εις πασας εορτας τας ηγιασµενας και παντι εκουσιαζοµενω εκουσιον τω κυριω

6

εν ηµερα µια του µηνος του εβδοµου ηρξαντο αναφερειν ολοκαυτωσεις τω κυριω και ο οικος κυριου ουκ εθεµελιωθη

7

και εδωκαν αργυριον τοις λατοµοις και τοις τεκτοσιν και βρωµατα και ποτα και ελαιον τοις σηδανιν και τοις σωριν ενεγκαι ξυλα κεδρινα απο του λιβανου προς θαλασσαν ιο
ππης κατ' επιχωρησιν κυρου βασιλεως περσων επ' αυτους

8

και εν τω ετει τω δευτερω του ελθειν αυτους εις οικον του θεου εις ιερουσαληµ εν µηνι τω δευτερω ηρξατο ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησους ο του ιωσεδεκ και οι καταλ
οιποι των αδελφων αυτων οι ιερεις και οι λευιται και παντες οι ερχοµενοι απο της αιχµαλωσιας εις ιερουσαληµ και εστησαν τους λευιτας απο εικοσαετους και επανω επι του
ς ποιουντας τα εργα εν οικω κυριου

9

και εστη ιησους και οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου καδµιηλ και οι υιοι αυτου υιοι ιουδα επι τους ποιουντας τα εργα εν οικω του θεου υιοι ηναδαδ υιοι αυτων και αδελφο
ι αυτων οι λευιται

10

και εθεµελιωσαν του οικοδοµησαι τον οικον κυριου και εστησαν οι ιερεις εστολισµενοι εν σαλπιγξιν και οι λευιται υιοι ασαφ εν κυµβαλοις του αινειν τον κυριον επι χειρας δα
υιδ βασιλεως ισραηλ

11

και απεκριθησαν εν αινω και ανθοµολογησει τω κυριω οτι αγαθον οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου επι ισραηλ και πας ο λαος εσηµαινον φωνην µεγαλην αινειν τω κυριω επι
θεµελιωσει οικου κυριου

12

και πολλοι απο των ιερεων και των λευιτων και αρχοντες των πατριων οι πρεσβυτεροι οι ειδοσαν τον οικον τον πρωτον εν θεµελιωσει αυτου και τουτον τον οικον εν οφθαλµο
ις αυτων εκλαιον φωνη µεγαλη και οχλος εν σηµασια µετ' ευφροσυνης του υψωσαι ωδην

13

και ουκ ην ο λαος επιγινωσκων φωνην σηµασιας της ευφροσυνης απο της φωνης του κλαυθµου του λαου οτι ο λαος εκραυγασεν φωνη µεγαλη και η φωνη ηκουετο εως απο µ
ακροθεν

1

και ηκουσαν οι θλιβοντες ιουδα και βενιαµιν οτι οι υιοι της αποικιας οικοδοµουσιν οικον τω κυριω θεω ισραηλ

2

και ηγγισαν προς ζοροβαβελ και προς τους αρχοντας των πατριων και ειπαν αυτοις οικοδοµησοµεν µεθ' υµων οτι ως υµεις εκζητουµεν τω θεω υµων και αυτω ηµεις θυσιαζο
µεν απο ηµερων ασαραδδων βασιλεως ασσουρ του ενεγκαντος ηµας ωδε

3

και ειπεν προς αυτους ζοροβαβελ και ιησους και οι καταλοιποι των αρχοντων των πατριων του ισραηλ ουχ ηµιν και υµιν του οικοδοµησαι οικον τω θεω ηµων οτι ηµεις αυτο
ι επι το αυτο οικοδοµησοµεν τω κυριω θεω ηµων ως ενετειλατο ηµιν κυρος ο βασιλευς περσων

4

και ην ο λαος της γης εκλυων τας χειρας του λαου ιουδα και ενεποδιζον αυτους του οικοδοµειν

5

και µισθουµενοι επ' αυτους βουλευοµενοι του διασκεδασαι βουλην αυτων πασας τας ηµερας κυρου βασιλεως περσων και εως βασιλειας δαρειου βασιλεως περσων

6

και εν βασιλεια ασουηρου εν αρχη βασιλειας αυτου εγραψαν επιστολην επι οικουντας ιουδα και ιερουσαληµ

7

και εν ηµεραις αρθασασθα εγραψεν εν ειρηνη µιθραδατη ταβεηλ συν και τοις λοιποις συνδουλοις αυτου προς αρθασασθα βασιλεα περσων εγραψεν ο φορολογος γραφην συρι
στι και ηρµηνευµενην

8

ραουµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευς εγραψαν επιστολην µιαν κατα ιερουσαληµ τω αρθασασθα βασιλει

9

ταδε εκρινεν ραουµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευς και οι καταλοιποι συνδουλοι ηµων διναιοι αφαρσαθαχαιοι ταρφαλλαιοι αφαρσαιοι αρχυαιοι βαβυλωνιοι σουσαναχαιοι
οι εισιν ηλαµαιοι
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10

και οι καταλοιποι εθνων ων απωκισεν ασενναφαρ ο µεγας και ο τιµιος και κατωκισεν αυτους εν πολεσιν της σοµορων και το καταλοιπον περαν του ποταµου

11

αυτη η διαταγη της επιστολης ης απεστειλαν προς αυτον προς αρθασασθα βασιλεα παιδες σου ανδρες περαν του ποταµου

12

γνωστον εστω τω βασιλει οτι οι ιουδαιοι αναβαντες απο σου εφ' ηµας ηλθοσαν εις ιερουσαληµ την πολιν την αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν και τα τειχη αυτης κατηρ
τισµενοι εισιν και θεµελιους αυτης ανυψωσαν

13

νυν ουν γνωστον εστω τω βασιλει οτι εαν η πολις εκεινη ανοικοδοµηθη και τα τειχη αυτης καταρτισθωσιν φοροι ουκ εσονται σοι ουδε δωσουσιν και τουτο βασιλεις κακοποιε
ι

14

και ασχηµοσυνην βασιλεως ουκ εξεστιν ηµιν ιδειν δια τουτο επεµψαµεν και εγνωρισαµεν τω βασιλει

15

ινα επισκεψηται εν βιβλιω υποµνηµατισµου των πατερων σου και ευρησεις και γνωση οτι η πολις εκεινη πολις αποστατις και κακοποιουσα βασιλεις και χωρας και φυγαδια
δουλων εν µεσω αυτης απο χρονων αιωνος δια ταυτα η πολις αυτη ηρηµωθη

16

γνωριζοµεν ουν ηµεις τω βασιλει οτι εαν η πολις εκεινη οικοδοµηθη και τα τειχη αυτης καταρτισθη ουκ εστιν σοι ειρηνη

17

και απεστειλεν ο βασιλευς προς ραουµ βααλταµ και σαµσαι γραµµατεα και τους καταλοιπους συνδουλους αυτων τους οικουντας εν σαµαρεια και τους καταλοιπους περαν το
υ ποταµου ειρηνην και φησιν

18

ο φορολογος ον απεστειλατε προς ηµας εκληθη εµπροσθεν εµου

19

και παρ' εµου ετεθη γνωµη και επεσκεψαµεθα και ευραµεν οτι η πολις εκεινη αφ' ηµερων αιωνος επι βασιλεις επαιρεται και αποστασεις και φυγαδια γινονται εν αυτη

20

και βασιλεις ισχυροι γινονται επι ιερουσαληµ και επικρατουντες ολης της εσπερας του ποταµου και φοροι πληρεις και µερος διδοται αυτοις

21

και νυν θετε γνωµην καταργησαι τους ανδρας εκεινους και η πολις εκεινη ουκ οικοδοµηθησεται ετι οπως απο της γνωµης

22

πεφυλαγµενοι ητε ανεσιν ποιησαι περι τουτου µηποτε πληθυνθη αφανισµος εις κακοποιησιν βασιλευσιν

23

τοτε ο φορολογος του αρθασασθα βασιλεως ανεγνω ενωπιον ραουµ και σαµσαι γραµµατεως και συνδουλων αυτων και επορευθησαν σπουδη εις ιερουσαληµ και εν ιουδα και
κατηργησαν αυτους εν ιπποις και δυναµει

24

τοτε ηργησεν το εργον οικου του θεου του εν ιερουσαληµ και ην αργουν εως δευτερου ετους της βασιλειας δαρειου του βασιλεως περσων

1

και επροφητευσεν αγγαιος ο προφητης και ζαχαριας ο του αδδω προφητειαν επι τους ιουδαιους τους εν ιουδα και ιερουσαληµ εν ονοµατι θεου ισραηλ επ' αυτους

2

τοτε ανεστησαν ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησους ο υιος ιωσεδεκ και ηρξαντο οικοδοµησαι τον οικον του θεου τον εν ιερουσαληµ και µετ' αυτων οι προφηται του θεου β
οηθουντες αυτοις

3

εν αυτω τω καιρω ηλθεν επ' αυτους θανθαναι επαρχος περαν του ποταµου και σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων και τοια ειπαν αυτοις τις εθηκεν υµιν γνωµην του οικο
δοµησαι τον οικον τουτον και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι

4

τοτε ταυτα ειποσαν αυτοις τινα εστιν τα ονοµατα των ανδρων των οικοδοµουντων την πολιν ταυτην

5

και οι οφθαλµοι του θεου επι την αιχµαλωσιαν ιουδα και ου κατηργησαν αυτους εως γνωµη τω δαρειω απηνεχθη και τοτε απεσταλη τω φορολογω υπερ τουτου

6

διασαφησις επιστολης ης απεστειλεν θανθαναι ο επαρχος του περαν του ποταµου και σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν τω περαν του ποταµου δαρει
ω τω βασιλει

7

ρησιν απεστειλαν προς αυτον και ταδε γεγραπται εν αυτω δαρειω τω βασιλει ειρηνη πασα

8

γνωστον εστω τω βασιλει οτι επορευθηµεν εις την ιουδαιαν χωραν εις οικον του θεου του µεγαλου και αυτος οικοδοµειται λιθοις εκλεκτοις και ξυλα εντιθεται εν τοις τοιχοις
και το εργον εκεινο επιδεξιον γινεται και ευοδουται εν ταις χερσιν αυτων

9

τοτε ηρωτησαµεν τους πρεσβυτερους εκεινους και ουτως ειπαµεν αυτοις τις εθηκεν υµιν γνωµην τον οικον τουτον οικοδοµησαι και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι

10

και τα ονοµατα αυτων ηρωτησαµεν αυτους γνωρισαι σοι ωστε γραψαι σοι τα ονοµατα των ανδρων των αρχοντων αυτων

11

και τοιουτο ρηµα απεκριθησαν ηµιν λεγοντες ηµεις εσµεν δουλοι του θεου του ουρανου και της γης και οικοδοµουµεν τον οικον ος ην ωκοδοµηµενος προ τουτου ετη πολλα κ
αι βασιλευς του ισραηλ µεγας ωκοδοµησεν αυτον και κατηρτισατο αυτον
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12

αυτοις αφ' οτε δε παρωργισαν οι πατερες ηµων τον θεον του ουρανου εδωκεν αυτους εις χειρας ναβουχοδονοσορ βασιλεως βαβυλωνος του χαλδαιου και τον οικον τουτον κατ
ελυσεν και τον λαον απωκισεν εις βαβυλωνα

13

αλλ' εν ετει πρωτω κυρου του βασιλεως κυρος ο βασιλευς εθετο γνωµην τον οικον του θεου τουτον οικοδοµηθηναι

14

και τα σκευη του οικου του θεου τα χρυσα και τα αργυρα α ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν αυτα εις ναον του βασιλεως εξηνεγκεν αυ
τα κυρος ο βασιλευς απο ναου του βασιλεως και εδωκεν τω σασαβασαρ τω θησαυροφυλακι τω επι του θησαυρου

15

και ειπεν αυτω παντα τα σκευη λαβε και πορευου θες αυτα εν τω οικω τω εν ιερουσαληµ εις τον εαυτων τοπον

16

τοτε σασαβασαρ εκεινος ηλθεν και εδωκεν θεµελιους του οικου του θεου του εν ιερουσαληµ και απο τοτε εως του νυν ωκοδοµηθη και ουκ ετελεσθη

17

και νυν ει επι τον βασιλεα αγαθον επισκεπητω εν οικω της γαζης του βασιλεως βαβυλωνος οπως γνως οτι απο βασιλεως κυρου ετεθη γνωµη οικοδοµησαι τον οικον του θεου
εκεινον τον εν ιερουσαληµ και γνους ο βασιλευς περι τουτου πεµψατω προς ηµας

1

τοτε δαρειος ο βασιλευς εθηκεν γνωµην και επεσκεψατο εν ταις βιβλιοθηκαις οπου η γαζα κειται εν βαβυλωνι

2

και ευρεθη εν πολει εν τη βαρει της µηδων πολεως κεφαλις µια και τουτο ην γεγραµµενον εν αυτη υποµνηµα

3

εν ετει πρωτω κυρου βασιλεως κυρος ο βασιλευς εθηκεν γνωµην περι οικου του θεου του εν ιερουσαληµ οικος οικοδοµηθητω και τοπος ου θυσιαζουσιν τα θυσιασµατα και ε
θηκεν επαρµα υψος πηχεις εξηκοντα πλατος αυτου πηχεων εξηκοντα

4

και δοµοι λιθινοι κραταιοι τρεις και δοµος ξυλινος εις και η δαπανη εξ οικου του βασιλεως δοθησεται

5

και τα σκευη οικου του θεου τα αργυρα και τα χρυσα α ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και εκοµισεν εις βαβυλωνα και δοθητω και απελθατω εις το
ν ναον τον εν ιερουσαληµ επι τοπου ου ετεθη εν οικω του θεου

6

νυν δωσετε επαρχοι περαν του ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν περα του ποταµου µακραν οντες εκειθεν

7

αφετε το εργον οικου του θεου οι αφηγουµενοι των ιουδαιων και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων οικον του θεου εκεινον οικοδοµειτωσαν επι του τοπου αυτου

8

και απ' εµου ετεθη γνωµη µηποτε τι ποιησητε µετα των πρεσβυτερων των ιουδαιων του οικοδοµησαι οικον του θεου εκεινον και απο υπαρχοντων βασιλεως των φορων περα
ν του ποταµου επιµελως δαπανη εστω διδοµενη τοις ανδρασιν εκεινοις το µη καταργηθηναι

9

και ο αν υστερηµα και υιους βοων και κριων και αµνους εις ολοκαυτωσεις τω θεω του ουρανου πυρους αλας οινον ελαιον κατα το ρηµα των ιερεων των εν ιερουσαληµ εστω
διδοµενον αυτοις ηµεραν εν ηµερα ο εαν αιτησωσιν

10

ινα ωσιν προσφεροντες ευωδιας τω θεω του ουρανου και προσευχωνται εις ζωην του βασιλεως και των υιων αυτου

11

και απ' εµου ετεθη γνωµη οτι πας ανθρωπος ος αλλαξει το ρηµα τουτο καθαιρεθησεται ξυλον εκ της οικιας αυτου και ωρθωµενος παγησεται επ' αυτου και ο οικος αυτου το
κατ' εµε ποιηθησεται

12

και ο θεος ου κατασκηνοι το ονοµα εκει καταστρεψει παντα βασιλεα και λαον ος εκτενει την χειρα αυτου αλλαξαι η αφανισαι τον οικον του θεου εκεινον τον εν ιερουσαληµ ε
γω δαρειος εθηκα γνωµην επιµελως εσται

13

τοτε θανθαναι επαρχος περαν του ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτου προς ο απεστειλεν δαρειος ο βασιλευς ουτως εποιησαν επιµελως

14

και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων ωκοδοµουσαν και οι λευιται εν προφητεια αγγαιου του προφητου και ζαχαριου υιου αδδω και ανωκοδοµησαν και κατηρτισαντο απο γνωµη
ς θεου ισραηλ και απο γνωµης κυρου και δαρειου και αρθασασθα βασιλεων περσων

15

και ετελεσαν τον οικον τουτον εως ηµερας τριτης µηνος αδαρ ο εστιν ετος εκτον τη βασιλεια δαρειου του βασιλεως

16

και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ιερεις και οι λευιται και οι καταλοιποι υιων αποικεσιας εγκαινια του οικου του θεου εν ευφροσυνη

17

και προσηνεγκαν εις τα εγκαινια του οικου του θεου µοσχους εκατον κριους διακοσιους αµνους τετρακοσιους χιµαρους αιγων περι αµαρτιας υπερ παντος ισραηλ δωδεκα εις
αριθµον φυλων ισραηλ

18

και εστησαν τους ιερεις εν διαιρεσεσιν αυτων και τους λευιτας εν µερισµοις αυτων επι δουλεια θεου του εν ιερουσαληµ κατα την γραφην βιβλιου µωυση

19

και εποιησαν οι υιοι της αποικεσιας το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνος του πρωτου

20

οτι εκαθαρισθησαν οι ιερεις και οι λευιται εως εις παντες καθαροι και εσφαξαν το πασχα τοις πασιν υιοις της αποικεσιας και τοις αδελφοις αυτων τοις ιερευσιν και εαυτοις
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21

και εφαγον οι υιοι ισραηλ το πασχα οι απο της αποικεσιας και πας ο χωριζοµενος της ακαθαρσιας εθνων της γης προς αυτους του εκζητησαι κυριον θεον ισραηλ

22

και εποιησαν την εορτην των αζυµων επτα ηµερας εν ευφροσυνη οτι ευφρανεν αυτους κυριος και επεστρεψεν καρδιαν βασιλεως ασσουρ επ' αυτους κραταιωσαι τας χειρας α
υτων εν εργοις οικου του θεου ισραηλ

1

και µετα τα ρηµατα ταυτα εν βασιλεια αρθασασθα βασιλεως περσων ανεβη εσδρας υιος σαραιου υιου αζαριου υιου ελκια

2

υιου σαλουµ υιου σαδδουκ υιου αχιτωβ

3

υιου σαµαρια υιου εσρια υιου µαρερωθ

4

υιου ζαραια υιου σαουια υιου βοκκι

5

υιου αβισουε υιου φινεες υιου ελεαζαρ υιου ααρων του ιερεως του πρωτου

6

αυτος εσδρας ανεβη εκ βαβυλωνος και αυτος γραµµατευς ταχυς εν νοµω µωυση ον εδωκεν κυριος ο θεος ισραηλ και εδωκεν αυτω ο βασιλευς οτι χειρ κυριου θεου αυτου επ'
αυτον εν πασιν οις εζητει αυτος

7

και ανεβησαν απο υιων ισραηλ και απο των ιερεων και απο των λευιτων και οι αδοντες και οι πυλωροι και οι ναθινιµ εις ιερουσαληµ εν ετει εβδοµω τω αρθασασθα τω βασιλ
ει

8

και ηλθοσαν εις ιερουσαληµ τω µηνι τω πεµπτω τουτο ετος εβδοµον τω βασιλει

9

οτι εν µια του µηνος του πρωτου αυτος εθεµελιωσεν την αναβασιν την απο βαβυλωνος εν δε τη πρωτη του µηνος του πεµπτου ηλθοσαν εις ιερουσαληµ οτι χειρ θεου αυτου ην
αγαθη επ' αυτον

10

οτι εσδρας εδωκεν εν καρδια αυτου ζητησαι τον νοµον και ποιειν και διδασκειν εν ισραηλ προσταγµατα και κριµατα

11

και αυτη η διασαφησις του διαταγµατος ου εδωκεν αρθασασθα τω εσδρα τω ιερει τω γραµµατει βιβλιου λογων εντολων κυριου και προσταγµατων αυτου επι τον ισραηλ

12

αρθασασθα βασιλευς βασιλεων εσδρα γραµµατει νοµου του θεου του ουρανου τετελεσται ο λογος και η αποκρισις

13

απ' εµου ετεθη γνωµη οτι πας ο εκουσιαζοµενος εν βασιλεια µου απο λαου ισραηλ και ιερεων και λευιτων πορευθηναι εις ιερουσαληµ µετα σου πορευθηναι

14

απο προσωπου του βασιλεως και των επτα συµβουλων απεσταλη επισκεψασθαι επι την ιουδαιαν και εις ιερουσαληµ νοµω θεου αυτων τω εν χειρι σου

15

και εις οικον κυριου αργυριον και χρυσιον ο ο βασιλευς και οι συµβουλοι ηκουσιασθησαν τω θεω του ισραηλ τω εν ιερουσαληµ κατασκηνουντι

16

και παν αργυριον και χρυσιον ο τι εαν ευρης εν παση χωρα βαβυλωνος µετα εκουσιασµου του λαου και ιερεων των εκουσιαζοµενων εις οικον θεου τον εν ιερουσαληµ

17

και παν προσπορευοµενον τουτον ετοιµως ενταξον εν βιβλιω τουτω µοσχους κριους αµνους και θυσιας αυτων και σπονδας αυτων και προσοισεις αυτα επι θυσιαστηριου του
οικου του θεου υµων του εν ιερουσαληµ

18

και ει τι επι σε και τους αδελφους σου αγαθυνθη εν καταλοιπω του αργυριου και του χρυσιου ποιησαι ως αρεστον τω θεω υµων ποιησατε

19

και τα σκευη τα διδοµενα σοι εις λειτουργιαν οικου θεου παραδος ενωπιον του θεου εν ιερουσαληµ

20

και καταλοιπον χρειας οικου θεου σου ο αν φανη σοι δουναι δωσεις απο οικων γαζης βασιλεως

21

και απ' εµου εγω αρθασασθα βασιλευς εθηκα γνωµην πασαις ταις γαζαις ταις εν περα του ποταµου οτι παν ο αν αιτηση υµας εσδρας ο ιερευς και γραµµατευς του νοµου του
θεου του ουρανου ετοιµως γιγνεσθω

22

εως αργυριου ταλαντων εκατον και εως πυρου κορων εκατον και εως οινου βαδων εκατον και εως ελαιου βαδων εκατον και αλας ου ουκ εστιν γραφη

23

παν ο εστιν εν γνωµη θεου του ουρανου γιγνεσθω προσεχετε µη τις επιχειρηση εις οικον θεου του ουρανου µηποτε γενηται οργη επι την βασιλειαν του βασιλεως και των υιων
αυτου

24

και υµιν εγνωρισται εν πασιν τοις ιερευσιν και τοις λευιταις αδουσιν πυλωροις ναθινιµ και λειτουργοις οικου θεου τουτου φορος µη εστω σοι ουκ εξουσιασεις καταδουλουσθ
αι αυτους

25

και συ εσδρα ως η σοφια του θεου εν χειρι σου καταστησον γραµµατεις και κριτας ινα ωσιν κρινοντες παντι τω λαω τω εν περα του ποταµου πασιν τοις ειδοσιν νοµον του θε
ου σου και τω µη ειδοτι γνωριειτε
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26

και πας ος αν µη η ποιων νοµον του θεου και νοµον του βασιλεως ετοιµως το κριµα εσται γιγνοµενον εξ αυτου εαν τε εις θανατον εαν τε εις παιδειαν εαν τε εις ζηµιαν του βιο
υ εαν τε εις δεσµα

27

ευλογητος κυριος ο θεος των πατερων ηµων ος εδωκεν ουτως εν καρδια του βασιλεως του δοξασαι τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ

28

και επ' εµε εκλινεν ελεος εν οφθαλµοις του βασιλεως και των συµβουλων αυτου και παντων των αρχοντων του βασιλεως των επηρµενων και εγω εκραταιωθην ως χειρ θεου
η αγαθη επ' εµε και συνηξα απο ισραηλ αρχοντας αναβηναι µετ' εµου

1

και ουτοι οι αρχοντες πατριων αυτων οι οδηγοι αναβαινοντες µετ' εµου εν βασιλεια αρθασασθα του βασιλεως βαβυλωνος

2

απο υιων φινεες γηρσωµ απο υιων ιθαµαρ δανιηλ απο υιων δαυιδ ατους

3

απο υιων σαχανια απο υιων φορος ζαχαριας και µετ' αυτου το συστρεµµα εκατον και πεντηκοντα

4

απο υιων φααθµωαβ ελιανα υιος ζαραια και µετ' αυτου διακοσιοι τα αρσενικα

5

απο υιων ζαθοης σεχενιας υιος αζιηλ και µετ' αυτου τριακοσιοι τα αρσενικα

6

και απο υιων αδιν ωβηθ υιος ιωναθαν και µετ' αυτου πεντηκοντα τα αρσενικα

7

και απο υιων ηλαµ ιεσια υιος αθελια και µετ' αυτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα

8

και απο υιων σαφατια ζαβδια υιος µιχαηλ και µετ' αυτου ογδοηκοντα τα αρσενικα

9

και απο υιων ιωαβ αβαδια υιος ιιηλ και µετ' αυτου διακοσιοι δεκα οκτω τα αρσενικα

10

και απο υιων βαανι σαλιµουθ υιος ιωσεφια και µετ' αυτου εκατον εξηκοντα τα αρσενικα

11

και απο υιων βαβι ζαχαρια υιος βαβι και µετ' αυτου εβδοµηκοντα οκτω τα αρσενικα

12

και απο υιων ασγαδ ιωαναν υιος ακαταν και µετ' αυτου εκατον δεκα τα αρσενικα

13

και απο υιων αδωνικαµ εσχατοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων αλιφαλατ ιιηλ και σαµαια και µετ' αυτων εξηκοντα τα αρσενικα

14

και απο υιων βαγο ουθι και µετ' αυτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα

15

και συνηξα αυτους προς τον ποταµον τον ερχοµενον προς τον ευι και παρενεβαλοµεν εκει ηµερας τρεις και συνηκα εν τω λαω και εν τοις ιερευσιν και απο υιων λευι ουχ ευρο
ν εκει

16

και απεστειλα τω ελεαζαρ τω αριηλ τω σαµαια και τω αλωναµ και τω ιαριβ και τω ελναθαν και τω ναθαν και τω ζαχαρια και τω µεσουλαµ ανδρας και τω ιωαριβ και τω ελ
ναθαν συνιοντας

17

και εξηνεγκα αυτους επι αρχοντος εν αργυριω του τοπου και εθηκα εν στοµατι αυτων λογους λαλησαι προς τους αδελφους αυτων τους ναθινιµ εν αργυριω του τοπου του ενεγ
και ηµιν αδοντας εις οικον θεου ηµων

18

και ηλθοσαν ηµιν ως χειρ θεου ηµων αγαθη εφ' ηµας ανηρ σαχωλ απο υιων µοολι υιου λευι υιου ισραηλ και αρχην ηλθοσαν υιοι αυτου και αδελφοι αυτου οκτωκαιδεκα

19

και τον ασεβια και τον ωσαιαν απο υιων µεραρι αδελφοι αυτου και υιοι αυτων εικοσι

20

και απο των ναθινιµ ων εδωκεν δαυιδ και οι αρχοντες εις δουλειαν των λευιτων ναθινιµ διακοσιοι και εικοσι παντες συνηχθησαν εν ονοµασιν

21

και εκαλεσα εκει νηστειαν επι τον ποταµον αουε του ταπεινωθηναι ενωπιον θεου ηµων ζητησαι παρ' αυτου οδον ευθειαν ηµιν και τοις τεκνοις ηµων και παση τη κτησει ηµω
ν

22

οτι ησχυνθην αιτησασθαι παρα του βασιλεως δυναµιν και ιππεις σωσαι ηµας απο εχθρου εν τη οδω οτι ειπαµεν τω βασιλει λεγοντες χειρ του θεου ηµων επι παντας τους ζητο
υντας αυτον εις αγαθον και κρατος αυτου και θυµος αυτου επι παντας εγκαταλειποντας αυτον

23

και ενηστευσαµεν και εζητησαµεν παρα του θεου ηµων περι τουτου και επηκουσεν ηµιν

24

και διεστειλα απο αρχοντων των ιερεων δωδεκα τω σαραια ασαβια και µετ' αυτων απο αδελφων αυτων δεκα

25

και εστησα αυτοις το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη απαρχης οικου θεου ηµων α υψωσεν ο βασιλευς και οι συµβουλοι αυτου και οι αρχοντες αυτου και πας ισραηλ οι
ευρισκοµενοι
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26

και εστησα επι χειρας αυτων αργυριου ταλαντα εξακοσια και πεντηκοντα και σκευη αργυρα εκατον και ταλαντα χρυσιου εκατον

27

και καφουρη χρυσοι εικοσι εις την οδον χαµανιµ χιλιοι και σκευη χαλκου στιλβοντος αγαθου διαφορα επιθυµητα εν χρυσιω

28

και ειπα προς αυτους υµεις αγιοι τω κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το χρυσιον εκουσια τω κυριω θεω πατερων υµων

29

αγρυπνειτε και τηρειτε εως στητε ενωπιον αρχοντων των ιερεων και των λευιτων και των αρχοντων των πατριων εν ιερουσαληµ εις σκηνας οικου κυριου

30

και εδεξαντο οι ιερεις και οι λευιται σταθµον του αργυριου και του χρυσιου και των σκευων ενεγκειν εις ιερουσαληµ εις οικον θεου ηµων

31

και εξηραµεν απο του ποταµου αουε εν τη δωδεκατη του µηνος του πρωτου του ελθειν εις ιερουσαληµ και χειρ θεου ηµων ην εφ' ηµιν και ερρυσατο ηµας απο χειρος εχθρου
και πολεµιου εν τη οδω

32

και ηλθοµεν εις ιερουσαληµ και εκαθισαµεν εκει ηµερας τρεις

33

και εγενηθη τη ηµερα τη τεταρτη εστησαµεν το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εν οικω θεου ηµων επι χειρα µεριµωθ υιου ουρια του ιερεως και µετ' αυτου ελεαζαρ υ
ιος φινεες και µετ' αυτων ιωζαβαδ υιος ιησου και νωαδια υιος βαναια οι λευιται

34

εν αριθµω και εν σταθµω τα παντα και εγραφη πας ο σταθµος εν τω καιρω εκεινω

35

οι ελθοντες απο της αιχµαλωσιας υιοι της παροικιας προσηνεγκαν ολοκαυτωσεις τω θεω ισραηλ µοσχους δωδεκα περι παντος ισραηλ κριους ενενηκοντα εξ αµνους εβδοµηκο
ντα και επτα χιµαρους περι αµαρτιας δωδεκα τα παντα ολοκαυτωµατα τω κυριω

36

και εδωκαν το νοµισµα του βασιλεως τοις διοικηταις του βασιλεως και επαρχοις περαν του ποταµου και εδοξασαν τον λαον και τον οικον του θεου

1

και ως ετελεσθη ταυτα ηγγισαν προς µε οι αρχοντες λεγοντες ουκ εχωρισθη ο λαος ισραηλ και οι ιερεις και οι λευιται απο λαων των γαιων εν µακρυµµασιν αυτων τω χανανι
ο εθι ο φερεζι ο ιεβουσι ο αµµωνι ο µωαβι ο µοσερι και ο αµορι

2

οτι ελαβοσαν απο θυγατερων αυτων εαυτοις και τοις υιοις αυτων και παρηχθη σπερµα το αγιον εν λαοις των γαιων και χειρ των αρχοντων εν τη ασυνθεσια ταυτη εν αρχη

3

και ως ηκουσα τον λογον τουτον διερρηξα τα ιµατια µου και επαλλοµην και ετιλλον απο των τριχων της κεφαλης µου και απο του πωγωνος µου και εκαθηµην ηρεµαζων

4

και συνηχθησαν προς µε πας ο διωκων λογον θεου ισραηλ επι ασυνθεσια της αποικιας και εγω καθηµενος ηρεµαζων εως της θυσιας της εσπερινης

5

και εν θυσια τη εσπερινη ανεστην απο ταπεινωσεως µου και εν τω διαρρηξαι µε τα ιµατια µου και επαλλοµην και κλινω επι τα γονατα µου και εκπεταζω τας χειρας µου προς
κυριον τον θεον

6

και ειπα κυριε ησχυνθην και ενετραπην του υψωσαι το προσωπον µου προς σε οτι αι ανοµιαι ηµων επληθυνθησαν υπερ κεφαλης ηµων και αι πληµµελειαι ηµων εµεγαλυνθησ
αν εως εις ουρανον

7

απο ηµερων πατερων ηµων εσµεν εν πληµµελεια µεγαλη εως της ηµερας ταυτης και εν ταις ανοµιαις ηµων παρεδοθηµεν ηµεις και οι βασιλεις ηµων και οι υιοι ηµων εν χειρι
βασιλεων των εθνων εν ροµφαια και εν αιχµαλωσια και εν διαρπαγη και εν αισχυνη προσωπου ηµων ως η ηµερα αυτη

8

και νυν επιεικευσατο ηµιν κυριος ο θεος ηµων του καταλιπειν ηµιν εις σωτηριαν και δουναι ηµιν στηριγµα εν τοπω αγιασµατος αυτου του φωτισαι οφθαλµους ηµων και δου
ναι ζωοποιησιν µικραν εν τη δουλεια ηµων

9

οτι δουλοι εσµεν και εν τη δουλεια ηµων ουκ εγκατελιπεν ηµας κυριος ο θεος ηµων και εκλινεν εφ' ηµας ελεος ενωπιον βασιλεων περσων δουναι ηµιν ζωοποιησιν του υψωσα
ι αυτους τον οικον του θεου ηµων και αναστησαι τα ερηµα αυτης και του δουναι ηµιν φραγµον εν ιουδα και εν ιερουσαληµ

10

τι ειπωµεν ο θεος ηµων µετα τουτο οτι εγκατελιποµεν εντολας σου

11

ας εδωκας ηµιν εν χειρι δουλων σου των προφητων λεγων η γη εις ην εισπορευεσθε κληρονοµησαι αυτην γη µετακινουµενη εστιν εν µετακινησει λαων των εθνων εν µακρυµ
µασιν αυτων ων επλησαν αυτην απο στοµατος επι στοµα εν ακαθαρσιαις αυτων

12

και νυν τας θυγατερας υµων µη δωτε τοις υιοις αυτων και απο των θυγατερων αυτων µη λαβητε τοις υιοις υµων και ουκ εκζητησετε ειρηνην αυτων και αγαθον αυτων εως α
ιωνος οπως ενισχυσητε και φαγητε τα αγαθα της γης και κληροδοτησητε τοις υιοις υµων εως αιωνος

13

και µετα παν το ερχοµενον εφ' ηµας εν ποιηµασιν ηµων τοις πονηροις και εν πληµµελεια ηµων τη µεγαλη οτι ουκ εστιν ως ο θεος ηµων οτι εκουφισας ηµων τας ανοµιας και
εδωκας ηµιν σωτηριαν

14

οτι επεστρεψαµεν διασκεδασαι εντολας σου και επιγαµβρευσαι τοις λαοις των γαιων µη παροξυνθης εν ηµιν εως συντελειας του µη ειναι εγκαταλειµµα και διασωζοµενον
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15

κυριε ο θεος ισραηλ δικαιος συ οτι κατελειφθηµεν διασωζοµενοι ως η ηµερα αυτη ιδου ηµεις εναντιον σου εν πληµµελειαις ηµων οτι ουκ εστιν στηναι ενωπιον σου επι τουτω

1

και ως προσηυξατο εσδρας και ως εξηγορευσεν κλαιων και προσευχοµενος ενωπιον οικου του θεου συνηχθησαν προς αυτον απο ισραηλ εκκλησια πολλη σφοδρα ανδρες και γ
υναικες και νεανισκοι οτι εκλαυσεν ο λαος και υψωσεν κλαιων

2

και απεκριθη σεχενιας υιος ιιηλ απο υιων ηλαµ και ειπεν τω εσδρα ηµεις ησυνθετησαµεν τω θεω ηµων και εκαθισαµεν γυναικας αλλοτριας απο λαων της γης και νυν εστιν υ
ποµονη τω ισραηλ επι τουτω

3

και νυν διαθωµεθα διαθηκην τω θεω ηµων εκβαλειν πασας τας γυναικας και τα γενοµενα εξ αυτων ως αν βουλη αναστηθι και φοβερισον αυτους εν εντολαις θεου ηµων και
ως ο νοµος γενηθητω

4

αναστα οτι επι σε το ρηµα και ηµεις µετα σου κραταιου και ποιησον

5

και ανεστη εσδρας και ωρκισεν τους αρχοντας τους ιερεις και λευιτας και παντα ισραηλ του ποιησαι κατα το ρηµα τουτο και ωµοσαν

6

και ανεστη εσδρας απο προσωπου οικου του θεου και επορευθη εις γαζοφυλακιον ιωαναν υιου ελισουβ και επορευθη εκει αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν οτι επενθει επ
ι τη ασυνθεσια της αποικιας

7

και παρηνεγκαν φωνην εν ιουδα και εν ιερουσαληµ πασιν τοις υιοις της αποικιας του συναθροισθηναι εις ιερουσαληµ

8

και πας ος αν µη ελθη εις τρεις ηµερας ως η βουλη των αρχοντων και των πρεσβυτερων αναθεµατισθησεται πασα η υπαρξις αυτου και αυτος διασταλησεται απο εκκλησιας
της αποικιας

9

και συνηχθησαν παντες ανδρες ιουδα και βενιαµιν εις ιερουσαληµ εις τας τρεις ηµερας ουτος ο µην ο ενατος εν εικαδι του µηνος εκαθισεν πας ο λαος εν πλατεια οικου του θε
ου απο θορυβου αυτων περι του ρηµατος και απο του χειµωνος

10

και ανεστη εσδρας ο ιερευς και ειπεν προς αυτους υµεις ησυνθετηκατε και εκαθισατε γυναικας αλλοτριας του προσθειναι επι πληµµελειαν ισραηλ

11

και νυν δοτε αινεσιν κυριω τω θεω των πατερων υµων και ποιησατε το αρεστον ενωπιον αυτου και διασταλητε απο λαων της γης και απο των γυναικων των αλλοτριων

12

και απεκριθησαν πασα η εκκλησια και ειπαν µεγα τουτο το ρηµα σου εφ' ηµας ποιησαι

13

αλλα ο λαος πολυς και ο καιρος χειµερινος και ουκ εστιν δυναµις στηναι εξω και το εργον ουκ εις ηµεραν µιαν και ουκ εις δυο οτι επληθυναµεν του αδικησαι εν τω ρηµατι τ
ουτω

14

στητωσαν δη οι αρχοντες ηµων τη παση εκκλησια και παντες οι εν πολεσιν ηµων ος εκαθισεν γυναικας αλλοτριας ελθετωσαν εις καιρους απο συνταγων και µετ' αυτων πρεσ
βυτεροι πολεως και πολεως και κριται του αποστρεψαι οργην θυµου θεου ηµων εξ ηµων περι του ρηµατος τουτου

15

πλην ιωναθαν υιος ασαηλ και ιαζια υιος θεκουε µετ' εµου περι τουτου και µεσουλαµ και σαβαθαι ο λευιτης βοηθων αυτοις

16

και εποιησαν ουτως υιοι της αποικιας και διεσταλησαν εσδρας ο ιερευς και ανδρες αρχοντες πατριων τω οικω και παντες εν ονοµασιν οτι επεστρεψαν εν ηµερα µια του µηνο
ς του δεκατου εκζητησαι το ρηµα

17

και ετελεσαν εν πασιν ανδρασιν οι εκαθισαν γυναικας αλλοτριας εως ηµερας µιας του µηνος του πρωτου

18

και ευρεθησαν απο υιων των ιερεων οι εκαθισαν γυναικας αλλοτριας απο υιων ιησου υιου ιωσεδεκ και αδελφοι αυτου µαασηα και ελιεζερ και ιαριβ και γαδαλια

19

και εδωκαν χειρα αυτων του εξενεγκαι γυναικας αυτων και πληµµελειας κριον εκ προβατων περι πληµµελησεως αυτων

20

και απο υιων εµµηρ ανανι και ζαβδια

21

και απο υιων ηραµ µασαια και ελια και σαµαια και ιιηλ και οζια

22

και απο υιων φασουρ ελιωηναι µαασαια και ισµαηλ και ναθαναηλ και ιωζαβαδ και ηλασα

23

και απο των λευιτων ιωζαβαδ και σαµου και κωλια αυτος κωλιτας και φαθαια και ιοδοµ και ελιεζερ

24

και απο των αδοντων ελισαφ και απο των πυλωρων σελληµ και τεληµ και ωδουε

25

και απο ισραηλ απο υιων φορος ραµια και ιαζια και µελχια και µεαµιν και ελεαζαρ και ασαβια και βαναια

26

και απο υιων ηλαµ µαθανια και ζαχαρια και ιαιηλ και αβδια και ιαριµωθ και ηλια
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27

και απο υιων ζαθουα ελιωηναι ελισουβ µαθανια και ιαρµωθ και ζαβαδ και οζιζα

28

και απο υιων βαβι ιωαναν ανανια και ζαβου οθαλι

29

και απο υιων βανουι µεσουλαµ µαλουχ αδαιας ιασουβ και σαλουια και ρηµωθ

30

και απο υιων φααθµωαβ εδενε χαληλ βαναια µασηα µαθανια βεσεληλ και βανουι και µανασση

31

και απο υιων ηραµ ελιεζερ ιεσσια µελχια σαµαια σεµεων

32

βενιαµιν µαλουχ σαµαρια

33

και απο υιων ησαµ µαθανι µαθαθα ζαβεδ ελιφαλεθ ιεραµι µανασση σεµει

34

απο υιων βανι µοοδι αµραµ ουηλ

35

βαναια βαδαια χελια

36

ουιεχωα ιεραµωθ ελιασιβ

37

µαθανια µαθαναι και εποιησαν

38

οι υιοι βανουι και οι υιοι σεµει

39

και σελεµια και ναθαν και αδαια

40

µαχναδαβου σεσι σαρου

41

εζερηλ και σελεµια και σαµαρια

42

και σαλουµ αµαρια ιωσηφ

43

απο υιων ναβου ιιηλ µαθαθια σεδεµ ζαµβινα ιαδαι και ιωηλ και βαναια

44

παντες ουτοι ελαβοσαν γυναικας αλλοτριας και εγεννησαν εξ αυτων υιους

1

λογοι νεεµια υιου αχαλια και εγενετο εν µηνι χασεηλου ετους εικοστου και εγω ηµην εν σουσαν αβιρα

2

και ηλθεν ανανι εις απο αδελφων µου αυτος και ανδρες ιουδα και ηρωτησα αυτους περι των σωθεντων οι κατελειφθησαν απο της αιχµαλωσιας και περι ιερουσαληµ

3

και ειποσαν προς µε οι καταλειποµενοι οι καταλειφθεντες απο της αιχµαλωσιας εκει εν τη χωρα εν πονηρια µεγαλη και εν ονειδισµω και τειχη ιερουσαληµ καθηρηµενα και α
ι πυλαι αυτης ενεπρησθησαν εν πυρι

4

και εγενετο εν τω ακουσαι µε τους λογους τουτους εκαθισα και εκλαυσα και επενθησα ηµερας και ηµην νηστευων και προσευχοµενος ενωπιον θεου του ουρανου

5

και ειπα µη δη κυριε ο θεος του ουρανου ο ισχυρος ο µεγας και ο φοβερος φυλασσων την διαθηκην και το ελεος τοις αγαπωσιν αυτον και τοις φυλασσουσιν τας εντολας αυτο
υ

6

εστω δη το ους σου προσεχον και οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι του ακουσαι προσευχην δουλου σου ην εγω προσευχοµαι ενωπιον σου σηµερον ηµεραν και νυκτα περι υιων ισρ
αηλ δουλων σου και εξαγορευω επι αµαρτιαις υιων ισραηλ ας ηµαρτοµεν σοι και εγω και ο οικος πατρος µου ηµαρτοµεν

7

διαλυσει διελυσαµεν προς σε και ουκ εφυλαξαµεν τας εντολας και τα προσταγµατα και τα κριµατα α ενετειλω τω µωυση παιδι σου

8

µνησθητι δη τον λογον ον ενετειλω τω µωυση παιδι σου λεγων υµεις εαν ασυνθετησητε εγω διασκορπιω υµας εν τοις λαοις

9

και εαν επιστρεψητε προς µε και φυλαξητε τας εντολας µου και ποιησητε αυτας εαν η η διασπορα υµων απ' ακρου του ουρανου εκειθεν συναξω αυτους και εισαξω αυτους ει
ς τον τοπον ον εξελεξαµην κατασκηνωσαι το ονοµα µου εκει

10

και αυτοι παιδες σου και λαος σου ους ελυτρωσω εν δυναµει σου τη µεγαλη και εν τη χειρι σου τη κραταια

11

µη δη κυριε αλλ' εστω το ους σου προσεχον εις την προσευχην του δουλου σου και εις την προσευχην παιδων σου των θελοντων φοβεισθαι το ονοµα σου και ευοδωσον δη τω
παιδι σου σηµερον και δος αυτον εις οικτιρµους ενωπιον του ανδρος τουτου και εγω ηµην οινοχοος τω βασιλει

1

και εγενετο εν µηνι νισαν ετους εικοστου αρθασασθα βασιλει και ην ο οινος ενωπιον εµου και ελαβον τον οινον και εδωκα τω βασιλει και ουκ ην ετερος ενωπιον αυτου
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2

και ειπεν µοι ο βασιλευς δια τι το προσωπον σου πονηρον και ουκ ει µετριαζων ουκ εστιν τουτο ει µη πονηρια καρδιας και εφοβηθην πολυ σφοδρα

3

και ειπα τω βασιλει ο βασιλευς εις τον αιωνα ζητω δια τι ου µη γενηται πονηρον το προσωπον µου διοτι η πολις οικος µνηµειων πατερων µου ηρηµωθη και αι πυλαι αυτης κ
ατεβρωθησαν εν πυρι

4

και ειπεν µοι ο βασιλευς περι τινος τουτο συ ζητεις και προσηυξαµην προς τον θεον του ουρανου

5

και ειπα τω βασιλει ει επι τον βασιλεα αγαθον και ει αγαθυνθησεται ο παις σου ενωπιον σου ωστε πεµψαι αυτον εις ιουδα εις πολιν µνηµειων πατερων µου και ανοικοδοµησ
ω αυτην

6

και ειπεν µοι ο βασιλευς και η παλλακη η καθηµενη εχοµενα αυτου εως ποτε εσται η πορεια σου και ποτε επιστρεψεις και ηγαθυνθη ενωπιον του βασιλεως και απεστειλεν µε
και εδωκα αυτω ορον

7

και ειπα τω βασιλει ει επι τον βασιλεα αγαθον δοτω µοι επιστολας προς τους επαρχους περαν του ποταµου ωστε παραγαγειν µε εως ελθω επι ιουδαν

8

και επιστολην επι ασαφ φυλακα του παραδεισου ος εστιν τω βασιλει ωστε δουναι µοι ξυλα στεγασαι τας πυλας και εις το τειχος της πολεως και εις οικον ον εισελευσοµαι εις
αυτον και εδωκεν µοι ο βασιλευς ως χειρ θεου η αγαθη

9

και ηλθον προς τους επαρχους περαν του ποταµου και εδωκα αυτοις τας επιστολας του βασιλεως και απεστειλεν µετ' εµου ο βασιλευς αρχηγους δυναµεως και ιππεις

10

και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και τωβια ο δουλος ο αµµωνι και πονηρον αυτοις εγενετο οτι ηκει ανθρωπος ζητησαι αγαθον τοις υιοις ισραηλ

11

και ηλθον εις ιερουσαληµ και ηµην εκει ηµερας τρεις

12

και ανεστην νυκτος εγω και ανδρες ολιγοι µετ' εµου και ουκ απηγγειλα ανθρωπω τι ο θεος διδωσιν εις καρδιαν µου του ποιησαι µετα του ισραηλ και κτηνος ουκ εστιν µετ' ε
µου ει µη το κτηνος ω εγω επιβαινω επ' αυτω

13

και εξηλθον εν πυλη του γωληλα και προς στοµα πηγης των συκων και εις πυλην της κοπριας και ηµην συντριβων εν τω τειχει ιερουσαληµ ο αυτοι καθαιρουσιν και πυλαι αυ
της κατεβρωθησαν πυρι

14

και παρηλθον επι πυλην του αιν και εις κολυµβηθραν του βασιλεως και ουκ ην τοπος τω κτηνει παρελθειν υποκατω µου

15

και ηµην αναβαινων εν τω τειχει χειµαρρου νυκτος και ηµην συντριβων εν τω τειχει και ηµην εν πυλη της φαραγγος και επεστρεψα

16

και οι φυλασσοντες ουκ εγνωσαν τι επορευθην και τι εγω ποιω και τοις ιουδαιοις και τοις ιερευσιν και τοις εντιµοις και τοις στρατηγοις και τοις καταλοιποις τοις ποιουσιν τ
α εργα εως τοτε ουκ απηγγειλα

17

και ειπα προς αυτους υµεις βλεπετε την πονηριαν εν η εσµεν εν αυτη πως ιερουσαληµ ερηµος και αι πυλαι αυτης εδοθησαν πυρι δευτε και διοικοδοµησωµεν το τειχος ιερουσ
αληµ και ουκ εσοµεθα ετι ονειδος

18

και απηγγειλα αυτοις την χειρα του θεου η εστιν αγαθη επ' εµε και τους λογους του βασιλεως ους ειπεν µοι και ειπα αναστωµεν και οικοδοµησωµεν και εκραταιωθησαν αι χε
ιρες αυτων εις αγαθον

19

και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και τωβια ο δουλος ο αµµωνι και γησαµ ο αραβι και εξεγελασαν ηµας και ηλθον εφ' ηµας και ειπαν τι το ρηµα τουτο ο υµεις ποιειτε η επι τ
ον βασιλεα υµεις αποστατειτε

20

και επεστρεψα αυτοις λογον και ειπα αυτοις ο θεος του ουρανου αυτος ευοδωσει ηµιν και ηµεις δουλοι αυτου καθαροι και οικοδοµησοµεν και υµιν ουκ εστιν µερις και δικαιο
συνη και µνηµοσυνον εν ιερουσαληµ

1

και ανεστη ελισουβ ο ιερευς ο µεγας και οι αδελφοι αυτου οι ιερεις και ωκοδοµησαν την πυλην την προβατικην αυτοι ηγιασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και εως πυργο
υ των εκατον ηγιασαν εως πυργου ανανεηλ

2

και επι χειρας υιων ανδρων ιεριχω και επι χειρας υιων ζακχουρ υιου αµαρι

3

και την πυλην την ιχθυηραν ωκοδοµησαν υιοι ασανα αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και µοχλους αυτης

4

και επι χειρα αυτων κατεσχεν απο ραµωθ υιος ουρια υιου ακως και επι χειρα αυτων κατεσχεν µοσολλαµ υιος βαραχιου υιου µασεζεβηλ και επι χειρα αυτων κατεσχεν σαδωκ
υιος βαανα

5

και επι χειρα αυτων κατεσχοσαν οι θεκωιν και αδωρηεµ ουκ εισηνεγκαν τραχηλον αυτων εις δουλειαν αυτων
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6

και την πυλην του ισανα εκρατησαν ιοιδα υιος φασεκ και µεσουλαµ υιος βασωδια αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και µοχλους αυτης

8

και επι χειρα αυτων εκρατησεν ανανιας υιος του ρωκειµ και κατελιπον ιερουσαληµ εως του τειχους του πλατεος

9

και επι χειρα αυτων εκρατησεν ραφαια αρχων ηµισους περιχωρου ιερουσαληµ

10

και επι χειρα αυτων εκρατησεν ιεδαια υιος ερωµαφ και κατεναντι οικιας αυτου και επι χειρα αυτου εκρατησεν ατους υιος ασβανια

11

και δευτερος εκρατησεν µελχιας υιος ηραµ και ασουβ υιος φααθµωαβ και εως πυργου των θαννουριµ

12

και επι χειρα αυτου εκρατησεν σαλουµ υιος αλλωης αρχων ηµισους περιχωρου ιερουσαληµ αυτος και αι θυγατερες αυτου

13

την πυλην της φαραγγος εκρατησαν ανουν και οι κατοικουντες ζανω αυτοι ωκοδοµησαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυτης και µοχλους αυτης και χιλιους π
ηχεις εν τω τειχει εως πυλης της κοπριας

14

και την πυλην της κοπριας εκρατησεν µελχια υιος ρηχαβ αρχων περιχωρου βηθαχαρµ αυτος και οι υιοι αυτου και εσκεπασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και κλειθρα αυ
της και µοχλους αυτης

15

και το τειχος κολυµβηθρας των κωδιων τη κουρα του βασιλεως και εως των κλιµακων των καταβαινουσων απο πολεως δαυιδ

16

οπισω αυτου εκρατησεν νεεµιας υιος αζαβουχ αρχων ηµισους περιχωρου βηθσουρ εως κηπου ταφου δαυιδ και εως της κολυµβηθρας της γεγονυιας και εως βηθαγγαβαριµ

17

οπισω αυτου εκρατησαν οι λευιται ραουµ υιος βανι επι χειρα αυτου εκρατησεν ασαβια αρχων ηµισους περιχωρου κειλα τω περιχωρω αυτου

18

µετ' αυτον εκρατησαν αδελφοι αυτων βενι υιος ηναδαδ αρχων ηµισους περιχωρου κειλα

19

και εκρατησεν επι χειρα αυτου αζουρ υιος ιησου αρχων του µασφε µετρον δευτερον πυργου αναβασεως της συναπτουσης της γωνιας

20

µετ' αυτον εκρατησεν βαρουχ υιος ζαβου µετρον δευτερον απο της γωνιας εως θυρας βηθελισουβ του ιερεως του µεγαλου

21

µετ' αυτον εκρατησεν µεραµωθ υιος ουρια υιου ακως µετρον δευτερον απο θυρας βηθελισουβ εως εκλειψεως βηθελισουβ

22

και µετ' αυτον εκρατησαν οι ιερεις ανδρες αχεχαρ

23

και µετ' αυτον εκρατησεν βενιαµιν και ασουβ κατεναντι οικου αυτων µετ' αυτον εκρατησεν αζαρια υιος µαασηα υιου ανανια εχοµενα οικου αυτου

24

µετ' αυτον εκρατησεν βανι υιος ηναδαδ µετρον δευτερον απο βηθαζαρια εως της γωνιας και εως της καµπης

25

φαλαλ υιου ευζαι εξ εναντιας της γωνιας και ο πυργος ο εξεχων εκ του οικου του βασιλεως ο ανωτερος ο της αυλης της φυλακης και µετ' αυτον φαδαια υιος φορος

26

και οι ναθινιµ ησαν οικουντες εν τω ωφαλ εως κηπου πυλης του υδατος εις ανατολας και ο πυργος ο εξεχων

27

µετ' αυτον εκρατησαν οι θεκωιν µετρον δευτερον εξ εναντιας του πυργου του µεγαλου του εξεχοντος και εως του τειχους του οφλα

28

ανωτερον πυλης των ιππων εκρατησαν οι ιερεις ανηρ εξ εναντιας οικου αυτου

29

µετ' αυτον εκρατησεν σαδδουκ υιος εµµηρ εξ εναντιας οικου αυτου και µετ' αυτον εκρατησεν σαµαια υιος σεχενια φυλαξ της πυλης της ανατολης

30

µετ' αυτον εκρατησεν ανανια υιος σελεµια και ανουµ υιος σελεφ ο εκτος µετρον δευτερον µετ' αυτον εκρατησεν µεσουλαµ υιος βαρχια εξ εναντιας γαζοφυλακιου αυτου

31

µετ' αυτον εκρατησεν µελχια υιος του σαραφι εως βηθαναθινιµ και οι ροποπωλαι απεναντι πυλης του µαφεκαδ και εως αναβασεως της καµπης

32

και ανα µεσον αναβασεως της πυλης της προβατικης εκρατησαν οι χαλκεις και οι ροποπωλαι

33

και εγενετο ηνικα ηκουσεν σαναβαλλατ οτι ηµεις οικοδοµουµεν το τειχος και πονηρον ην αυτω και ωργισθη επι πολυ και εξεγελα επι τοις ιουδαιοις

34

και ειπεν ενωπιον των αδελφων αυτου αυτη η δυναµις σοµορων οτι οι ιουδαιοι ουτοι οικοδοµουσιν την εαυτων πολιν

35

και τωβιας ο αµµανιτης εχοµενα αυτου ηλθεν και ειπαν προς εαυτους µη θυσιασουσιν η φαγονται επι του τοπου αυτων ουχι αναβησεται αλωπηξ και καθελει το τειχος λιθων
αυτων

36

ακουσον ο θεος ηµων οτι εγενηθηµεν εις µυκτηρισµον και επιστρεψον ονειδισµον αυτων εις κεφαλην αυτων και δος αυτους εις µυκτηρισµον εν γη αιχµαλωσιας

37

και µη καλυψης επι ανοµιαν
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1

και εγενετο ως ηκουσεν σαναβαλλατ και τωβια και οι αραβες και οι αµµανιται οτι ανεβη φυη τοις τειχεσιν ιερουσαληµ οτι ηρξαντο αι διασφαγαι αναφρασσεσθαι και πονηρο
ν αυτοις εφανη σφοδρα

2

και συνηχθησαν παντες επι το αυτο ελθειν παραταξασθαι εν ιερουσαληµ

3

και προσηυξαµεθα προς τον θεον ηµων και εστησαµεν προφυλακας επ' αυτους ηµερας και νυκτος απο προσωπου αυτων

4

και ειπεν ιουδας συνετριβη η ισχυς των εχθρων και ο χους πολυς και ηµεις ου δυνησοµεθα οικοδοµειν εν τω τειχει

5

και ειπαν οι θλιβοντες ηµας ου γνωσονται και ουκ οψονται εως οτου ελθωµεν εις µεσον αυτων και φονευσωµεν αυτους και καταπαυσωµεν το εργον

6

και εγενετο ως ηλθοσαν οι ιουδαιοι οι οικουντες εχοµενα αυτων και ειποσαν ηµιν αναβαινουσιν εκ παντων των τοπων εφ' ηµας

7

και εστησα εις τα κατωτατα του τοπου κατοπισθεν του τειχους εν τοις σκεπεινοις και εστησα τον λαον κατα δηµους µετα ροµφαιων αυτων λογχας αυτων και τοξα αυτων

8

και ειδον και ανεστην και ειπα προς τους εντιµους και προς τους στρατηγους και προς τους καταλοιπους του λαου µη φοβηθητε απο προσωπου αυτων µνησθητε του θεου ηµ
ων του µεγαλου και φοβερου και παραταξασθε περι των αδελφων υµων υιων υµων και θυγατερων υµων γυναικων υµων και οικων υµων

9

και εγενετο ηνικα ηκουσαν οι εχθροι ηµων οτι εγνωσθη ηµιν και διεσκεδασεν ο θεος την βουλην αυτων και επεστρεψαµεν παντες ηµεις εις το τειχος ανηρ εις το εργον αυτου

10

και εγενετο απο της ηµερας εκεινης ηµισυ των εκτετιναγµενων εποιουν το εργον και ηµισυ αυτων αντειχοντο και λογχαι και θυρεοι και τα τοξα και οι θωρακες και οι αρχοντ
ες οπισω παντος οικου ιουδα

11

των οικοδοµουντων εν τω τειχει και οι αιροντες εν τοις αρτηρσιν εν οπλοις εν µια χειρι εποιει αυτο το εργον και µια εκρατει την βολιδα

12

και οι οικοδοµοι ανηρ ροµφαιαν αυτου εζωσµενος επι την οσφυν αυτου και ωκοδοµουσαν και ο σαλπιζων εν τη κερατινη εχοµενα αυτου

13

και ειπα προς τους εντιµους και προς τους αρχοντας και προς τους καταλοιπους του λαου το εργον πλατυ και πολυ και ηµεις σκορπιζοµεθα επι του τειχους µακραν ανηρ απο
του αδελφου αυτου

14

εν τοπω ου εαν ακουσητε την φωνην της κερατινης εκει συναχθησεσθε προς ηµας και ο θεος ηµων πολεµησει περι ηµων

15

και ηµεις ποιουντες το εργον και ηµισυ αυτων κρατουντες τας λογχας απο αναβασεως του ορθρου εως εξοδου των αστρων

16

και εν τω καιρω εκεινω ειπα τω λαω αυλισθητε εν µεσω ιερουσαληµ και εστω υµιν η νυξ προφυλακη και η ηµερα εργον

17

και ηµην εγω και οι ανδρες της προφυλακης οπισω µου και ουκ ην εξ ηµων εκδιδυσκοµενος ανηρ τα ιµατια αυτου

1

και ην κραυγη του λαου και γυναικων αυτων µεγαλη προς τους αδελφους αυτων τους ιουδαιους

2

και ησαν τινες λεγοντες εν υιοις ηµων και εν θυγατρασιν ηµων ηµεις πολλοι και ληµψοµεθα σιτον και φαγοµεθα και ζησοµεθα

3

και εισιν τινες λεγοντες αγροι ηµων και αµπελωνες ηµων και οικιαι ηµων ηµεις διεγγυωµεν και ληµψοµεθα σιτον και φαγοµεθα

4

και εισιν τινες λεγοντες εδανεισαµεθα αργυριον εις φορους του βασιλεως αγροι ηµων και αµπελωνες ηµων και οικιαι ηµων

5

και νυν ως σαρξ αδελφων ηµων σαρξ ηµων ως υιοι αυτων υιοι ηµων και ιδου ηµεις καταδυναστευοµεν τους υιους ηµων και τας θυγατερας ηµων εις δουλους και εισιν απο θ
υγατερων ηµων καταδυναστευοµεναι και ουκ εστιν δυναµις χειρων ηµων και αγροι ηµων και αµπελωνες ηµων τοις εντιµοις

6

και ελυπηθην σφοδρα καθως ηκουσα την κραυγην αυτων και τους λογους τουτους

7

και εβουλευσατο καρδια µου επ' εµε και εµαχεσαµην προς τους εντιµους και τους αρχοντας και ειπα αυτοις απαιτησει ανηρ τον αδελφον αυτου υµεις απαιτειτε και εδωκα επ
' αυτους εκκλησιαν µεγαλην

8

και ειπα αυτοις ηµεις κεκτηµεθα τους αδελφους ηµων τους ιουδαιους τους πωλουµενους τοις εθνεσιν εν εκουσιω ηµων και υµεις πωλειτε τους αδελφους υµων και ησυχασαν
και ουχ ευροσαν λογον

9

και ειπα ουκ αγαθος ο λογος ον υµεις ποιειτε ουχ ουτως εν φοβω θεου ηµων απελευσεσθε απο ονειδισµου των εθνων των εχθρων ηµων

10

και οι αδελφοι µου και οι γνωστοι µου και εγω εθηκαµεν εν αυτοις αργυριον και σιτον εγκαταλιπωµεν δη την απαιτησιν ταυτην

11

επιστρεψατε δη αυτοις ως σηµερον αγρους αυτων αµπελωνας αυτων ελαιας αυτων και οικιας αυτων και απο του αργυριου τον σιτον και τον οινον και το ελαιον εξενεγκατε α
υτοις
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12

και ειπαν αποδωσοµεν και παρ' αυτων ου ζητησοµεν ουτως ποιησοµεν καθως συ λεγεις και εκαλεσα τους ιερεις και ωρκισα αυτους ποιησαι ως το ρηµα τουτο

13

και την αναβολην µου εξετιναξα και ειπα ουτως εκτιναξαι ο θεος παντα ανδρα ος ου στησει τον λογον τουτον εκ του οικου αυτου και εκ κοπου αυτου και εσται ουτως εκτετιν
αγµενος και κενος και ειπεν πασα η εκκλησια αµην και ηνεσαν τον κυριον και εποιησεν ο λαος το ρηµα τουτο

14

απο της ηµερας ης ενετειλατο µοι ειναι εις αρχοντα αυτων εν γη ιουδα απο ετους εικοστου και εως ετους τριακοστου και δευτερου τω αρθασασθα ετη δωδεκα εγω και οι αδε
λφοι µου βιαν αυτων ουκ εφαγον

15

και τας βιας τας πρωτας ας προ εµου εβαρυναν επ' αυτους και ελαβοσαν παρ' αυτων εν αρτοις και εν οινω εσχατον αργυριον διδραχµα τεσσαρακοντα και οι εκτετιναγµενοι α
υτων εξουσιαζονται επι τον λαον και εγω ουκ εποιησα ουτως απο προσωπου φοβου θεου

16

και εν εργω του τειχους τουτων ουκ εκρατησα αγρον ουκ εκτησαµην και παντες οι συνηγµενοι εκει επι το εργον

17

και οι ιουδαιοι εκατον και πεντηκοντα ανδρες και οι ερχοµενοι προς ηµας απο των εθνων των κυκλω ηµων επι τραπεζαν µου

18

και ην γινοµενον εις ηµεραν µιαν µοσχος εις και προβατα εξ εκλεκτα και χιµαρος εγινοντο µοι και ανα µεσον δεκα ηµερων εν πασιν οινος τω πληθει και συν τουτοις αρτους τ
ης βιας ουκ εζητησα οτι βαρεια η δουλεια επι τον λαον τουτον

19

µνησθητι µου ο θεος εις αγαθον παντα οσα εποιησα τω λαω τουτω

1

και εγενετο καθως ηκουσθη τω σαναβαλλατ και τωβια και τω γησαµ τω αραβι και τοις καταλοιποις των εχθρων ηµων οτι ωκοδοµησα το τειχος και ου κατελειφθη εν αυτοις
πνοη εως του καιρου εκεινου θυρας ουκ επεστησα εν ταις πυλαις

2

και απεστειλεν σαναβαλλατ και γησαµ προς µε λεγων δευρο και συναχθωµεν επι το αυτο εν ταις κωµαις εν πεδιω ωνω και αυτοι λογιζοµενοι ποιησαι µοι πονηριαν

3

και απεστειλα επ' αυτους αγγελους λεγων εργον µεγα εγω ποιω και ου δυνησοµαι καταβηναι µηποτε καταπαυση το εργον ως αν τελειωσω αυτο καταβησοµαι προς υµας

4

και απεστειλαν προς µε ως το ρηµα τουτο και απεστειλα αυτοις κατα ταυτα

5

και απεστειλεν προς µε σαναβαλλατ τον παιδα αυτου και επιστολην ανεωγµενην εν χειρι αυτου

6

και ην γεγραµµενον εν αυτη εν εθνεσιν ηκουσθη οτι συ και οι ιουδαιοι λογιζεσθε αποστατησαι δια τουτο συ οικοδοµεις το τειχος και συ γινη αυτοις εις βασιλεα

7

και προς τουτοις προφητας εστησας σεαυτω ινα καθισης εν ιερουσαληµ εις βασιλεα εν ιουδα και νυν απαγγελησονται τω βασιλει οι λογοι ουτοι και νυν δευρο βουλευσωµεθα
επι το αυτο

8

και απεστειλα προς αυτον λεγων ουκ εγενηθη ως οι λογοι ουτοι ους συ λεγεις οτι απο καρδιας σου συ ψευδη αυτους

9

οτι παντες φοβεριζουσιν ηµας λεγοντες εκλυθησονται αι χειρες αυτων απο του εργου τουτου και ου ποιηθησεται και νυν εκραταιωσα τας χειρας µου

10

και εγω εισηλθον εις οικον σεµει υιου δαλαια υιου µεηταβηλ και αυτος συνεχοµενος και ειπεν συναχθωµεν εις οικον του θεου εν µεσω αυτου και κλεισωµεν τας θυρας αυτου
οτι ερχονται νυκτος φονευσαι σε

11

και ειπα τις εστιν ο ανηρ ος εισελευσεται εις τον οικον και ζησεται

12

και επεγνων και ιδου ο θεος ουκ απεστειλεν αυτον οτι η προφητεια λογος κατ' εµου και τωβιας και σαναβαλλατ εµισθωσαντο

13

επ' εµε οχλον οπως φοβηθω και ποιησω ουτως και αµαρτω και γενωµαι αυτοις εις ονοµα πονηρον οπως ονειδισωσιν µε

14

µνησθητι ο θεος τω τωβια και τω σαναβαλλατ ως τα ποιηµατα αυτου ταυτα και τω νωαδια τω προφητη και τοις καταλοιποις των προφητων οι ησαν φοβεριζοντες µε

15

και ετελεσθη το τειχος πεµπτη και εικαδι του ελουλ εις πεντηκοντα και δυο ηµερας

16

και εγενετο ηνικα ηκουσαν παντες οι εχθροι ηµων και εφοβηθησαν παντα τα εθνη τα κυκλω ηµων και επεπεσεν φοβος σφοδρα εν οφθαλµοις αυτων και εγνωσαν οτι παρα το
υ θεου ηµων εγενηθη τελειωθηναι το εργον τουτο

17

και εν ταις ηµεραις εκειναις απο πολλων εντιµων ιουδα επιστολαι επορευοντο προς τωβιαν και αι τωβια ηρχοντο προς αυτους

18

οτι πολλοι εν ιουδα ενορκοι ησαν αυτω οτι γαµβρος ην του σεχενια υιου ηραε και ιωαναν υιος αυτου ελαβεν την θυγατερα µεσουλαµ υιου βαραχια εις γυναικα

19

και τους λογους αυτου ησαν λεγοντες προς µε και λογους µου ησαν εκφεροντες αυτω και επιστολας απεστειλεν τωβιας φοβερισαι µε

1

και εγενετο ηνικα ωκοδοµηθη το τειχος και εστησα τας θυρας και επεσκεπησαν οι πυλωροι και οι αδοντες και οι λευιται
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2

και ενετειλαµην τω ανανια αδελφω µου και τω ανανια αρχοντι της βιρα εν ιερουσαληµ οτι αυτος ως ανηρ αληθης και φοβουµενος τον θεον παρα πολλους

3

και ειπα αυτοις ουκ ανοιγησονται πυλαι ιερουσαληµ εως αµα τω ηλιω και ετι αυτων γρηγορουντων κλειεσθωσαν αι θυραι και σφηνουσθωσαν και στησον προφυλακας οικου
ντων εν ιερουσαληµ ανηρ εν προφυλακη αυτου και ανηρ απεναντι οικιας αυτου

4

και η πολις πλατεια και µεγαλη και ο λαος ολιγος εν αυτη και ουκ ησαν οικιαι ωκοδοµηµεναι

5

και εδωκεν ο θεος εις την καρδιαν µου και συνηξα τους εντιµους και τους αρχοντας και τον λαον εις συνοδιας και ευρον βιβλιον της συνοδιας οι ανεβησαν εν πρωτοις και ευρ
ον γεγραµµενον εν αυτω

6

και ουτοι υιοι της χωρας οι αναβαντες απο αιχµαλωσιας της αποικιας ης απωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και επεστρεψαν εις ιερουσαληµ και εις ιουδα ανηρ
εις την πολιν αυτου

7

µετα ζοροβαβελ και ιησου και νεεµια αζαρια δαεµια ναεµανι µαρδοχαιος βαλσαν µασφαραθ εσδρα βαγοι ναουµ βαανα µασφαρ ανδρες λαου ισραηλ

8

υιοι φορος δισχιλιοι εκατον εβδοµηκοντα δυο

9

υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο

10

υιοι ηρα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο

11

υιοι φααθµωαβ τοις υιοις ιησου και ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα οκτω

12

υιοι αιλαµ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

13

υιοι ζαθουα οκτακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

14

υιοι ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα

15

υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω

16

υιοι βηβι εξακοσιοι εικοσι οκτω

17

υιοι ασγαδ δισχιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο

18

υιοι αδενικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα

19

υιοι βαγοι δισχιλιοι εξηκοντα επτα

20

υιοι ηδιν εξακοσιοι πεντηκοντα πεντε

21

υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω

22

υιοι ησαµ τριακοσιοι εικοσι οκτω

23

υιοι βεσι τριακοσιοι εικοσι τεσσαρες

24

υιοι αριφ εκατον δωδεκα

25

υιοι γαβαων ενενηκοντα πεντε

26

υιοι βαιθλεεµ εκατον εικοσι τρεις υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ

27

υιοι αναθωθ εκατον εικοσι οκτω

28

ανδρες βηθασµωθ τεσσαρακοντα δυο

29

ανδρες καριαθιαριµ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεις

30

ανδρες αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εις

31

ανδρες µαχεµας εκατον εικοσι δυο

32

ανδρες βηθηλ και αια εκατον εικοσι τρεις
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33

ανδρες ναβι-ααρ πεντηκοντα δυο

34

ανδρες ηλαµ-ααρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρες

35

υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι

36

υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

37

υιοι λοδ αδιδ και ωνω επτακοσιοι εικοσι εις

38

υιοι σαναα τρισχιλιοι εννακοσιοι τριακοντα

39

οι ιερεις υιοι ιωδαε εις οικον ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεις

40

υιοι εµµηρ χιλιοι πεντηκοντα δυο

41

υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα

42

υιοι ηραµ χιλιοι δεκα επτα

43

οι λευιται υιοι ιησου τω καδµιηλ τοις υιοις του ουδουια εβδοµηκοντα τεσσαρες

44

οι αδοντες υιοι ασαφ εκατον τεσσαρακοντα οκτω

45

οι πυλωροι υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβι εκατον τριακοντα οκτω

46

οι ναθινιµ υιοι σηα υιοι ασιφα υιοι ταβαωθ

47

υιοι κιρας υιοι σουια υιοι φαδων

48

υιοι λαβανα υιοι αγαβα υιοι σαλαµι

49

υιοι αναν υιοι γαδηλ υιοι γααρ

50

υιοι ρααια υιοι ρασων υιοι νεκωδα

51

υιοι γηζαµ υιοι οζι υιοι φεση

52

υιοι βησι υιοι µεινωµ υιοι νεφωσασιµ

53

υιοι βακβουκ υιοι αχιφα υιοι αρουρ

54

υιοι βασαλωθ υιοι µειδα υιοι αδασαν

55

υιοι βαρκους υιοι σισαρα υιοι θηµα

56

υιοι νισια υιοι ατιφα

57

υιοι δουλων σαλωµων υιοι σουτι υιοι σαφαραθ υιοι φεριδα

58

υιοι ιεαλη υιοι δορκων υιοι γαδηλ

59

υιοι σαφατια υιοι ετηλ υιοι φαχαραθ υιοι σαβαιµ υιοι ηµιµ

60

παντες οι ναθινιµ και υιοι δουλων σαλωµων τριακοσιοι ενενηκοντα δυο

61

και ουτοι ανεβησαν απο θελµελεθ αρησα χαρουβ ηρων ιεµηρ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι οικους πατριων αυτων και σπερµα αυτων ει απο ισραηλ εισιν

62

υιοι δαλαια υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο

63

και απο των ιερεων υιοι εβια υιοι ακως υιοι βερζελλι οτι ελαβεν απο θυγατερων βερζελλι του γαλααδιτου γυναικας και εκληθη επ' ονοµατι αυτων

64

ουτοι εζητησαν γραφην αυτων της συνοδιας και ουχ ευρεθη και ηγχιστευθησαν απο της ιερατειας

65

και ειπεν αθερσαθα ινα µη φαγωσιν απο του αγιου των αγιων εως αναστη ο ιερευς φωτισων
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66

και εγενετο πασα η εκκλησια ως εις τεσσαρες µυριαδες δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα

67

παρεξ δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και αδοντες και αδουσαι διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

68

ιπποι επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε

69

καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι

70

και απο µερους αρχηγων των πατριων εδωκαν εις το εργον τω νεεµια εις θησαυρον χρυσους χιλιους φιαλας πεντηκοντα και χοθωνωθ των ιερεων τριακοντα

71

και απο αρχηγων των πατριων εδωκαν εις θησαυρον του εργου χρυσιου δυο µυριαδας και αργυριου µνας δισχιλιας διακοσιας

72

και εδωκαν οι καταλοιποι του λαου χρυσιου δυο µυριαδας και αργυριου µνας δισχιλιας διακοσιας και χοθωνωθ των ιερεων εξηκοντα επτα

73

και εκαθισαν οι ιερεις και οι λευιται και οι πυλωροι και οι αδοντες και οι απο του λαου και οι ναθινιµ και πας ισραηλ εν πολεσιν αυτων και εφθασεν ο µην ο εβδοµος και οι υ
ιοι ισραηλ εν πολεσιν αυτων

1

και συνηχθησαν πας ο λαος ως ανηρ εις εις το πλατος το εµπροσθεν πυλης του υδατος και ειπαν τω εσδρα τω γραµµατει ενεγκαι το βιβλιον νοµου µωυση ον ενετειλατο κυριο
ς τω ισραηλ

2

και ηνεγκεν εσδρας ο ιερευς τον νοµον ενωπιον της εκκλησιας απο ανδρος και εως γυναικος και πας ο συνιων ακουειν εν ηµερα µια του µηνος του εβδοµου

3

και ανεγνω εν αυτω απο της ωρας του διαφωτισαι τον ηλιον εως ηµισους της ηµερας απεναντι των ανδρων και των γυναικων και αυτοι συνιεντες και ωτα παντος του λαου ε
ις το βιβλιον του νοµου

4

και εστη εσδρας ο γραµµατευς επι βηµατος ξυλινου και εστησαν εχοµενα αυτου µατταθιας και σαµαιας και ανανιας και ουρια και ελκια και µαασαια εκ δεξιων αυτου και εξ
αριστερων φαδαιας και µισαηλ και µελχιας και ωσαµ και ασαβδανα και ζαχαριας και µοσολλαµ

5

και ηνοιξεν εσδρας το βιβλιον ενωπιον παντος του λαου οτι αυτος ην επανω του λαου και εγενετο ηνικα ηνοιξεν αυτο εστη πας ο λαος

6

και ηυλογησεν εσδρας κυριον τον θεον τον µεγαν και απεκριθη πας ο λαος και ειπαν αµην επαραντες χειρας αυτων και εκυψαν και προσεκυνησαν τω κυριω επι προσωπον επ
ι την γην

7

και ιησους και βαναιας και σαραβια ησαν συνετιζοντες τον λαον εις τον νοµον και ο λαος εν τη στασει αυτου

8

και ανεγνωσαν εν βιβλιω νοµου του θεου και εδιδασκεν εσδρας και διεστελλεν εν επιστηµη κυριου και συνηκεν ο λαος εν τη αναγνωσει

9

και ειπεν νεεµιας και εσδρας ο ιερευς και γραµµατευς και οι λευιται οι συνετιζοντες τον λαον και ειπαν παντι τω λαω η ηµερα αγια εστιν τω κυριω θεω ηµων µη πενθειτε µη
δε κλαιετε οτι εκλαιεν πας ο λαος ως ηκουσαν τους λογους του νοµου

10

και ειπεν αυτοις πορευεσθε φαγετε λιπασµατα και πιετε γλυκασµατα και αποστειλατε µεριδας τοις µη εχουσιν οτι αγια εστιν η ηµερα τω κυριω ηµων και µη διαπεσητε οτι ε
στιν ισχυς υµων

11

και οι λευιται κατεσιωπων παντα τον λαον λεγοντες σιωπατε οτι η ηµερα αγια και µη καταπιπτετε

12

και απηλθεν πας ο λαος φαγειν και πιειν και αποστελλειν µεριδας και ποιησαι ευφροσυνην µεγαλην οτι συνηκαν εν τοις λογοις οις εγνωρισεν αυτοις

13

και εν τη ηµερα τη δευτερα συνηχθησαν οι αρχοντες των πατριων τω παντι λαω οι ιερεις και οι λευιται προς εσδραν τον γραµµατεα επιστησαι προς παντας τους λογους του
νοµου

14

και ευροσαν γεγραµµενον εν τω νοµω ω ενετειλατο κυριος τω µωυση οπως κατοικησωσιν οι υιοι ισραηλ εν σκηναις εν εορτη εν µηνι τω εβδοµω

15

και οπως σηµανωσιν σαλπιγξιν εν πασαις ταις πολεσιν αυτων και εν ιερουσαληµ και ειπεν εσδρας εξελθετε εις το ορος και ενεγκετε φυλλα ελαιας και φυλλα ξυλων κυπαρισσι
νων και φυλλα µυρσινης και φυλλα φοινικων και φυλλα ξυλου δασεος ποιησαι σκηνας κατα το γεγραµµενον

16

και εξηλθεν ο λαος και ηνεγκαν και εποιησαν εαυτοις σκηνας ανηρ επι του δωµατος αυτου και εν ταις αυλαις αυτων και εν ταις αυλαις οικου του θεου και εν πλατειαις της π
ολεως και εως πυλης εφραιµ

17

και εποιησαν πασα η εκκλησια οι επιστρεψαντες απο της αιχµαλωσιας σκηνας και εκαθισαν εν σκηναις οτι ουκ εποιησαν απο ηµερων ιησου υιου ναυη ουτως οι υιοι ισραηλ ε
ως της ηµερας εκεινης και εγενετο ευφροσυνη µεγαλη
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18

και ανεγνω εν βιβλιω νοµου του θεου ηµεραν εν ηµερα απο της ηµερας της πρωτης εως της ηµερας της εσχατης και εποιησαν εορτην επτα ηµερας και τη ηµερα τη ογδοη εξ
οδιον κατα το κριµα

1

και εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του µηνος τουτου συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ εν νηστεια και εν σακκοις

2

και εχωρισθησαν οι υιοι ισραηλ απο παντος υιου αλλοτριου και εστησαν και εξηγορευσαν τας αµαρτιας αυτων και τας ανοµιας των πατερων αυτων

3

και εστησαν επι στασει αυτων και ανεγνωσαν εν βιβλιω νοµου κυριου θεου αυτων και ησαν εξαγορευοντες τω κυριω και προσκυνουντες τω κυριω θεω αυτων

4

και εστη επι αναβασει των λευιτων ιησους και υιοι καδµιηλ σαχανια υιος σαραβια υιοι χανανι και εβοησαν φωνη µεγαλη προς κυριον τον θεον αυτων

5

και ειποσαν οι λευιται ιησους και καδµιηλ αναστητε ευλογειτε τον κυριον θεον υµων απο του αιωνος και εως του αιωνος και ευλογησουσιν ονοµα δοξης σου και υψωσουσιν ε
πι παση ευλογια και αινεσει

6

και ειπεν εσδρας συ ει αυτος κυριος µονος συ εποιησας τον ουρανον και τον ουρανον του ουρανου και πασαν την στασιν αυτων την γην και παντα οσα εστιν εν αυτη τας θαλα
σσας και παντα τα εν αυταις και συ ζωοποιεις τα παντα και σοι προσκυνουσιν αι στρατιαι των ουρανων

7

συ ει κυριος ο θεος συ εξελεξω εν αβραµ και εξηγαγες αυτον εκ της χωρας των χαλδαιων και επεθηκας αυτω ονοµα αβρααµ

8

και ευρες την καρδιαν αυτου πιστην ενωπιον σου και διεθου προς αυτον διαθηκην δουναι αυτω την γην των χαναναιων και χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και ιεβου
σαιων και γεργεσαιων και τω σπερµατι αυτου και εστησας τους λογους σου οτι δικαιος συ

9

και ειδες την ταπεινωσιν των πατερων ηµων εν αιγυπτω και την κραυγην αυτων ηκουσας επι θαλασσαν ερυθραν

10

και εδωκας σηµεια εν αιγυπτω εν φαραω και εν πασιν τοις παισιν αυτου και εν παντι τω λαω της γης αυτου οτι εγνως οτι υπερηφανησαν επ' αυτους και εποιησας σεαυτω ον
οµα ως η ηµερα αυτη

11

και την θαλασσαν ερρηξας ενωπιον αυτων και παρηλθοσαν εν µεσω της θαλασσης εν ξηρασια και τους καταδιωξαντας αυτους ερριψας εις βυθον ωσει λιθον εν υδατι σφοδρ
ω

12

και εν στυλω νεφελης ωδηγησας αυτους ηµερας και εν στυλω πυρος την νυκτα του φωτισαι αυτοις την οδον εν η πορευσονται εν αυτη

13

και επι ορος σινα κατεβης και ελαλησας προς αυτους εξ ουρανου και εδωκας αυτοις κριµατα ευθεα και νοµους αληθειας προσταγµατα και εντολας αγαθας

14

και το σαββατον σου το αγιον εγνωρισας αυτοις εντολας και προσταγµατα και νοµον ενετειλω αυτοις εν χειρι µωυση δουλου σου

15

και αρτον εξ ουρανου εδωκας αυτοις εις σιτοδειαν αυτων και υδωρ εκ πετρας εξηνεγκας αυτοις εις διψαν αυτων και ειπας αυτοις εισελθειν κληρονοµησαι την γην εφ' ην εξε
τεινας την χειρα σου δουναι αυτοις

16

και αυτοι και οι πατερες ηµων υπερηφανευσαντο και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων και ουκ ηκουσαν των εντολων σου

17

και ανενευσαν του εισακουσαι και ουκ εµνησθησαν των θαυµασιων σου ων εποιησας µετ' αυτων και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων και εδωκαν αρχην επιστρεψαι εις δουλ
ειαν αυτων εν αιγυπτω και συ θεος ελεηµων και οικτιρµων µακροθυµος και πολυελεος και ουκ εγκατελιπες αυτους

18

ετι δε και εποιησαν εαυτοις µοσχον χωνευτον και ειπαν ουτοι οι θεοι οι εξαγαγοντες ηµας εξ αιγυπτου και εποιησαν παροργισµους µεγαλους

19

και συ εν οικτιρµοις σου τοις πολλοις ουκ εγκατελιπες αυτους εν τη ερηµω τον στυλον της νεφελης ουκ εξεκλινας απ' αυτων ηµερας οδηγησαι αυτους εν τη οδω και τον στυλ
ον του πυρος την νυκτα φωτιζειν αυτοις την οδον εν η πορευσονται εν αυτη

20

και το πνευµα σου το αγαθον εδωκας συνετισαι αυτους και το µαννα σου ουκ αφυστερησας απο στοµατος αυτων και υδωρ εδωκας αυτοις τω διψει αυτων

21

και τεσσαρακοντα ετη διεθρεψας αυτους εν τη ερηµω ουχ υστερησαν ιµατια αυτων ουκ επαλαιωθησαν και ποδες αυτων ου διερραγησαν

22

και εδωκας αυτοις βασιλειας και λαους και διεµερισας αυτοις και εκληρονοµησαν την γην σηων βασιλεως εσεβων και την γην ωγ βασιλεως του βασαν

23

και τους υιους αυτων επληθυνας ως τους αστερας του ουρανου και εισηγαγες αυτους εις την γην ην ειπας τοις πατρασιν αυτων και εκληρονοµησαν αυτην

24

και εξετριψας ενωπιον αυτων τους κατοικουντας την γην των χαναναιων και εδωκας αυτους εις τας χειρας αυτων και τους βασιλεις αυτων και τους λαους της γης ποιησαι α
υτοις ως αρεστον ενωπιον αυτων

25

και κατελαβοσαν πολεις υψηλας και εκληρονοµησαν οικιας πληρεις παντων αγαθων λακκους λελατοµηµενους αµπελωνας και ελαιωνας και παν ξυλον βρωσιµον εις πληθος
και εφαγοσαν και ενεπλησθησαν και ελιπανθησαν και ετρυφησαν εν αγαθωσυνη σου τη µεγαλη
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26

και ηλλαξαν και απεστησαν απο σου και ερριψαν τον νοµον σου οπισω σωµατος αυτων και τους προφητας σου απεκτειναν οι διεµαρτυραντο εν αυτοις επιστρεψαι αυτους πρ
ος σε και εποιησαν παροργισµους µεγαλους

27

και εδωκας αυτους εν χειρι θλιβοντων αυτους και εθλιψαν αυτους και ανεβοησαν προς σε εν καιρω θλιψεως αυτων και συ εξ ουρανου σου ηκουσας και εν οικτιρµοις σου τοι
ς µεγαλοις εδωκας αυτοις σωτηρας και εσωσας αυτους εκ χειρος θλιβοντων αυτους

28

και ως ανεπαυσαντο επεστρεψαν ποιησαι το πονηρον ενωπιον σου και εγκατελιπες αυτους εις χειρας εχθρων αυτων και κατηρξαν εν αυτοις και παλιν ανεβοησαν προς σε και
συ εξ ουρανου εισηκουσας και ερρυσω αυτους εν οικτιρµοις σου πολλοις

29

και επεµαρτυρω αυτοις επιστρεψαι αυτους εις τον νοµον σου και ουκ ηκουσαν αλλα εν ταις εντολαις σου και εν τοις κριµασι σου ηµαρτοσαν α ποιησας αυτα ανθρωπος ζησετ
αι εν αυτοις και εδωκαν νωτον απειθουντα και τραχηλον αυτων εσκληρυναν και ουκ ηκουσαν

30

και ειλκυσας επ' αυτους ετη πολλα και επεµαρτυρω αυτοις εν πνευµατι σου εν χειρι προφητων σου και ουκ ηνωτισαντο και εδωκας αυτους εν χειρι λαων της γης

31

και συ εν οικτιρµοις σου τοις πολλοις ουκ εποιησας αυτους συντελειαν και ουκ εγκατελιπες αυτους οτι ισχυρος ει και ελεηµων και οικτιρµων

32

και νυν ο θεος ηµων ο ισχυρος ο µεγας ο κραταιος και ο φοβερος φυλασσων την διαθηκην σου και το ελεος σου µη ολιγωθητω ενωπιον σου πας ο µοχθος ος ευρεν ηµας και τ
ους βασιλεις ηµων και τους αρχοντας ηµων και τους ιερεις ηµων και τους προφητας ηµων και τους πατερας ηµων και εν παντι τω λαω σου απο ηµερων βασιλεων ασσουρ κα
ι εως της ηµερας ταυτης

33

και συ δικαιος επι πασι τοις ερχοµενοις εφ' ηµας οτι αληθειαν εποιησας και ηµεις εξηµαρτοµεν

34

και οι βασιλεις ηµων και οι αρχοντες ηµων και οι ιερεις ηµων και οι πατερες ηµων ουκ εποιησαν τον νοµον σου και ου προσεσχον των εντολων σου και τα µαρτυρια σου α δι
εµαρτυρω αυτοις

35

και αυτοι εν βασιλεια σου και εν αγαθωσυνη σου τη πολλη η εδωκας αυτοις και εν τη γη τη πλατεια και λιπαρα η εδωκας ενωπιον αυτων ουκ εδουλευσαν σοι και ουκ απεστρ
εψαν απο επιτηδευµατων αυτων των πονηρων

36

ιδου εσµεν σηµερον δουλοι και η γη ην εδωκας τοις πατρασιν ηµων φαγειν τον καρπον αυτης

37

τοις βασιλευσιν οις εδωκας εφ' ηµας εν αµαρτιαις ηµων και επι τα σωµατα ηµων εξουσιαζουσιν και εν κτηνεσιν ηµων ως αρεστον αυτοις και εν θλιψει µεγαλη εσµεν

1

και εν πασι τουτοις ηµεις διατιθεµεθα πιστιν και γραφοµεν και επισφραγιζουσιν παντες αρχοντες ηµων λευιται ηµων ιερεις ηµων

2

και επι των σφραγιζοντων νεεµιας υιος αχαλια και σεδεκιας

3

υιος σαραια και αζαρια και ιερµια

4

φασουρ αµαρια µελχια

5

ατους σεβανι µαλουχ

6

ιραµ µεραµωθ αβδια

7

δανιηλ γαναθων βαρουχ

8

µεσουλαµ αβια µιαµιν

9

µααζια βελγαι σαµαια ουτοι ιερεις

10

και οι λευιται ιησους υιος αζανια βαναιου απο υιων ηναδαδ καδµιηλ

11

και οι αδελφοι αυτου σαβανια ωδουια καλιτα φελεια αναν

12

µιχα ροωβ εσεβιας

13

ζαχωρ σαραβια σεβανια

14

ωδουια υιοι βανουναι

15

αρχοντες του λαου φορος φααθµωαβ ηλαµ ζαθουια υιοι

16

βανι ασγαδ βηβαι
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17

εδανια βαγοι ηδιν

18

ατηρ εζεκια αζουρ

19

οδουια ησαµ βησι

20

αριφ αναθωθ νωβαι

21

µαγαφης µεσουλαµ ηζιρ

22

µεσωζεβηλ σαδδουκ ιεδδουα

23

φαλτια αναν αναια

24

ωσηε ανανια ασουβ

25

αλωης φαλαι σωβηκ

26

ραουµ εσαβανα µαασαια

27

και αια αιναν ηναν

28

µαλουχ ηραµ βαανα

29

και οι καταλοιποι του λαου οι ιερεις οι λευιται οι πυλωροι οι αδοντες οι ναθινιµ και πας ο προσπορευοµενος απο λαων της γης προς νοµον του θεου γυναικες αυτων υιοι αυτω
ν θυγατερες αυτων πας ο ειδως και συνιων

30

ενισχυον επι τους αδελφους αυτων κατηρασαντο αυτους και εισηλθοσαν εν αρα και εν ορκω του πορευεσθαι εν νοµω του θεου ος εδοθη εν χειρι µωυση δουλου του θεου και
φυλασσεσθαι και ποιειν πασας τας εντολας κυριου ηµων και κριµατα αυτου

31

και του µη δουναι θυγατερας ηµων τοις λαοις της γης και τας θυγατερας αυτων ου ληµψοµεθα τοις υιοις ηµων

32

και λαοι της γης οι φεροντες τους αγορασµους και πασαν πρασιν εν ηµερα του σαββατου αποδοσθαι ουκ αγορωµεν παρ' αυτων εν σαββατω και εν ηµερα αγια και ανησοµεν τ
ο ετος το εβδοµον και απαιτησιν πασης χειρος

33

και στησοµεν εφ' ηµας εντολας δουναι εφ' ηµας τριτον του διδραχµου κατ' ενιαυτον εις δουλειαν οικου θεου ηµων

34

εις αρτους του προσωπου και θυσιαν του ενδελεχισµου και εις ολοκαυτωµα του ενδελεχισµου των σαββατων των νουµηνιων εις τας εορτας και εις τα αγια και τα περι αµαρτ
ιας εξιλασασθαι περι ισραηλ και εις εργα οικου θεου ηµων

35

και κληρους εβαλοµεν περι κληρου ξυλοφοριας οι ιερεις και οι λευιται και ο λαος ενεγκαι εις οικον θεου ηµων εις οικον πατριων ηµων εις καιρους απο χρονων ενιαυτον κατ'
ενιαυτον εκκαυσαι επι το θυσιαστηριον κυριου θεου ηµων ως γεγραπται εν τω νοµω

36

και ενεγκαι τα πρωτογενηµατα της γης ηµων και πρωτογενηµατα καρπου παντος ξυλου ενιαυτον κατ' ενιαυτον εις οικον κυριου

37

και τα πρωτοτοκα υιων ηµων και κτηνων ηµων ως γεγραπται εν τω νοµω και τα πρωτοτοκα βοων ηµων και ποιµνιων ηµων ενεγκαι εις οικον θεου ηµων τοις ιερευσιν τοις λ
ειτουργουσιν εν οικω θεου ηµων

38

και την απαρχην σιτων ηµων και τον καρπον παντος ξυλου οινου και ελαιου οισοµεν τοις ιερευσιν εις γαζοφυλακιον οικου του θεου και δεκατην γης ηµων τοις λευιταις και α
υτοι οι λευιται δεκατουντες εν πασαις πολεσιν δουλειας ηµων

39

και εσται ο ιερευς υιος ααρων µετα του λευιτου εν τη δεκατη του λευιτου και οι λευιται ανοισουσιν την δεκατην της δεκατης εις οικον θεου ηµων εις τα γαζοφυλακια εις οικ
ον του θεου

40

οτι εις τους θησαυρους εισοισουσιν οι υιοι ισραηλ και οι υιοι του λευι τας απαρχας του σιτου και του οινου και του ελαιου και εκει σκευη τα αγια και οι ιερεις οι λειτουργοι κ
αι οι πυλωροι και οι αδοντες και ουκ εγκαταλειψοµεν τον οικον του θεου ηµων

1

και εκαθισαν οι αρχοντες του λαου εν ιερουσαληµ και οι καταλοιποι του λαου εβαλοσαν κληρους ενεγκαι ενα απο των δεκα καθισαι εν ιερουσαληµ πολει τη αγια και εννεα µε
ρη εν ταις πολεσιν

2

και ευλογησεν ο λαος τους παντας ανδρας τους εκουσιαζοµενους καθισαι εν ιερουσαληµ
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3

και ουτοι οι αρχοντες της χωρας οι εκαθισαν εν ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα εκαθισαν ανηρ εν κατασχεσει αυτου εν πολεσιν αυτων ισραηλ οι ιερεις και οι λευιται και οι
ναθιναιοι και οι υιοι δουλων σαλωµων

4

και εν ιερουσαληµ εκαθισαν απο υιων ιουδα και απο υιων βενιαµιν απο υιων ιουδα αθαια υιος αζαια υιος ζαχαρια υιος αµαρια υιος σαφατια υιος µαλεληλ και απο υιων φαρε
ς

5

και µαασια υιος βαρουχ υιος χαλαζα υιος οζια υιος αδαια υιος ιωριβ υιος θηζια υιος του σηλωνι

6

παντες υιοι φαρες οι καθηµενοι εν ιερουσαληµ τετρακοσιοι εξηκοντα οκτω ανδρες δυναµεως

7

και ουτοι υιοι βενιαµιν σηλω υιος µεσουλαµ υιος ιωαδ υιος φαδαια υιος κωλια υιος µασαια υιος αιθιηλ υιος ιεσια

8

και οπισω αυτου γηβι σηλι εννακοσιοι εικοσι οκτω

9

και ιωηλ υιος ζεχρι επισκοπος επ' αυτους και ιουδας υιος ασανα επι της πολεως δευτερος

10

απο των ιερεων και ιαδια υιος ιωριβ ιαχιν

11

σαραια υιος ελκια υιος µεσουλαµ υιος σαδδουκ υιος µαριωθ υιος αιτωβ απεναντι οικου του θεου

12

και αδελφοι αυτων ποιουντες το εργον του οικου αµασι υιος ζαχαρια υιος φασσουρ υιος µελχια

13

αρχοντες πατριων διακοσιοι τεσσαρακοντα δυο και αµεσσαι υιος εσδριηλ

14

και αδελφοι αυτου δυνατοι παραταξεως εκατον εικοσι οκτω και επισκοπος επ' αυτων βαδιηλ

15

και απο των λευιτων σαµαια υιος ασουβ υιος εζρι

17

και µαθανια υιος µιχα και ωβηδ υιος σαµουι

18

διακοσιοι ογδοηκοντα τεσσαρες

19

και οι πυλωροι ακουβ τελαµιν και οι αδελφοι αυτων εκατον εβδοµηκοντα δυο

22

και επισκοπος λευιτων υιος βανι οζι υιος ασαβια υιος µιχα απο υιων ασαφ των αδοντων απεναντι εργου οικου του θεου

23

οτι εντολη του βασιλεως επ' αυτους

24

και παθαια υιος βασηζα προς χειρα του βασιλεως εις παν ρηµα τω λαω

25

και προς τας επαυλεις εν αγρω αυτων και απο υιων ιουδα εκαθισαν εν καριαθαρβοκ

26

και εν ιησου

27

και εν βεηρσαβεε

30

και επαυλεις αυτων λαχις και αγροι αυτης και παρενεβαλοσαν εν βεηρσαβεε

31

και οι υιοι βενιαµιν απο γαβα µαχαµας

36

και απο των λευιτων µεριδες ιουδα τω βενιαµιν

1

και ουτοι οι ιερεις και οι λευιται οι αναβαινοντες µετα ζοροβαβελ υιου σαλαθιηλ και ιησου σαραια ιερµια εσδρα

2

αµαρια µαλουχ

3

σεχενια

7

ουτοι αρχοντες των ιερεων και αδελφοι αυτων εν ηµεραις ιησου

8

και οι λευιται ιησου βανουι καδµιηλ σαραβια ιουδα µαχανια επι των χειρων αυτος και οι αδελφοι αυτου

9

εις τας εφηµεριας

10

και ιησους εγεννησεν τον ιωακιµ και ιωακιµ εγεννησεν τον ελιασιβ και ελιασιβ τον ιωδαε
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11

και ιωδαε εγεννησεν τον ιωναθαν και ιωναθαν εγεννησεν τον ιαδου

12

και εν ηµεραις ιωακιµ αδελφοι αυτου οι ιερεις και οι αρχοντες των πατριων τω σαραια µαραια τω ιερµια ανανια

13

τω εσδρα µεσουλαµ τω αµαρια ιωαναν

14

τω µαλουχ ιωναθαν τω σεχενια ιωσηφ

15

τω αρεµ αδνας τω µαριωθ ελκαι

16

τω αδδαι ζαχαριας τω γαναθων µοσολλαµ

17

τω αβια ζεχρι τω βενιαµιν εν καιροις τω φελητι

18

τω βαλγα σαµουε τω σεµεια ιωναθαν

19

τω ιωιαριβ µαθθαναι τω ιδια οζι

20

τω σαλλαι καλλαι τω αµουκ αβεδ

21

τω ελκια ασαβιας τω ιεδειου ναθαναηλ

22

οι λευιται εν ηµεραις ελιασιβ ιωαδα και ιωαναν και ιδουα γεγραµµενοι αρχοντες πατριων και οι ιερεις εν βασιλεια δαρειου του περσου

23

υιοι λευι αρχοντες των πατριων γεγραµµενοι επι βιβλιω λογων των ηµερων και εως ηµερων ιωαναν υιου ελισουβ

24

και αρχοντες των λευιτων ασαβια και σαραβια και ιησου και υιοι καδµιηλ και οι αδελφοι αυτων κατεναντιον αυτων εις υµνειν και αινειν εν εντολη δαυιδ ανθρωπου του θεου
εφηµερια προς εφηµεριαν

25

εν τω συναγαγειν µε τους πυλωρους

26

εν ηµεραις ιωακιµ υιου ιησου υιου ιωσεδεκ και εν ηµεραις νεεµια και εσδρας ο ιερευς ο γραµµατευς

27

και εν εγκαινιοις τειχους ιερουσαληµ εζητησαν τους λευιτας εν τοις τοποις αυτων του ενεγκαι αυτους εις ιερουσαληµ ποιησαι εγκαινια και ευφροσυνην εν θωδαθα και εν ωδ
αις κυµβαλιζοντες και ψαλτηρια και κινυραι

28

και συνηχθησαν οι υιοι των αδοντων και απο της περιχωρου κυκλοθεν εις ιερουσαληµ και απο επαυλεων

29

και απο αγρων οτι επαυλεις ωκοδοµησαν εαυτοις οι αδοντες εν ιερουσαληµ

30

και εκαθαρισθησαν οι ιερεις και οι λευιται και εκαθαρισαν τον λαον και τους πυλωρους και το τειχος

31

και ανηνεγκα τους αρχοντας ιουδα επανω του τειχους και εστησα δυο περι αινεσεως µεγαλους και διηλθον εκ δεξιων επανω του τειχους της κοπριας

32

και επορευθη οπισω αυτων ωσαια και ηµισυ αρχοντων ιουδα

33

και αζαριας εσδρας και µεσουλαµ

34

ιουδα και βενιαµιν και σαµαια και ιερµια

35

και απο υιων των ιερεων εν σαλπιγξιν ζαχαριας υιος ιωναθαν υιος σαµαια υιος µαθανια υιος µιχαια υιος ζακχουρ υιος ασαφ

36

και αδελφοι αυτου σαµαια και οζιηλ αινειν εν ωδαις δαυιδ ανθρωπου του θεου και εσδρας ο γραµµατευς εµπροσθεν αυτων

37

επι πυλης του αιν κατεναντι αυτων ανεβησαν επι κλιµακας πολεως δαυιδ εν αναβασει του τειχους επανωθεν του οικου δαυιδ και εως πυλης του υδατος κατα ανατολας

38

και περι αινεσεως η δευτερα επορευετο συναντωσα αυτοις και εγω οπισω αυτης και το ηµισυ του λαου επανω του τειχους υπερανω του πυργου των θεννουριµ και εως του τε
ιχους του πλατεος

39

και υπερανω της πυλης εφραιµ και επι πυλην της ισανα και επι πυλην την ιχθυηραν και πυργω ανανεηλ και εως πυλης της προβατικης και εστησαν εν πυλη της φυλακης

40

και εστησαν αι δυο της αινεσεως εν οικω του θεου και εγω και το ηµισυ των στρατηγων µετ' εµου

41

και οι ιερεις ελιακιµ µαασιας βενιαµιν µιχαιας ελιωηναι ζαχαριας ανανιας εν σαλπιγξιν
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42

και µαασιας και σεµειας και ελεαζαρ και οζι και ιωαναν και µελχιας και αιλαµ και εζουρ και ηκουσθησαν οι αδοντες και επεσκεπησαν

43

και εθυσαν εν τη ηµερα εκεινη θυσιασµατα µεγαλα και ηυφρανθησαν οτι ο θεος ηυφρανεν αυτους µεγαλως και αι γυναικες αυτων και τα τεκνα αυτων ηυφρανθησαν και ηκο
υσθη η ευφροσυνη εν ιερουσαληµ απο µακροθεν

44

και κατεστησαν εν τη ηµερα εκεινη ανδρας επι των γαζοφυλακιων τοις θησαυροις ταις απαρχαις και ταις δεκαταις και τοις συνηγµενοις εν αυτοις αρχουσιν των πολεων µερι
δας τοις ιερευσι και τοις λευιταις οτι ευφροσυνη ην εν ιουδα επι τους ιερεις και επι τους λευιτας τους εστωτας

45

και εφυλαξαν φυλακας θεου αυτων και φυλακας του καθαρισµου και τους αδοντας και τους πυλωρους ως εντολαι δαυιδ και σαλωµων υιου αυτου

46

οτι εν ηµεραις δαυιδ ασαφ απ' αρχης πρωτος των αδοντων και υµνον και αινεσιν τω θεω

47

και πας ισραηλ εν ηµεραις ζοροβαβελ διδοντες µεριδας των αδοντων και των πυλωρων λογον ηµερας εν ηµερα αυτου και αγιαζοντες τοις λευιταις και οι λευιται αγιαζοντες τ
οις υιοις ααρων

1

εν τη ηµερα εκεινη ανεγνωσθη εν βιβλιω µωυση εν ωσιν του λαου και ευρεθη γεγραµµενον εν αυτω οπως µη εισελθωσιν αµµανιται και µωαβιται εν εκκλησια θεου εως αιων
ος

2

οτι ου συνηντησαν τοις υιοις ισραηλ εν αρτω και εν υδατι και εµισθωσαντο επ' αυτον τον βαλααµ καταρασασθαι και εστρεψεν ο θεος ηµων την καταραν εις ευλογιαν

3

και εγενετο ως ηκουσαν τον νοµον και εχωρισθησαν πας επιµικτος εν ισραηλ

4

και προ τουτου ελιασιβ ο ιερευς οικων εν γαζοφυλακιω οικου θεου ηµων εγγιων τωβια

5

και εποιησεν αυτω γαζοφυλακιον µεγα και εκει ησαν προτερον διδοντες την µανααν και τον λιβανον και τα σκευη και την δεκατην του σιτου και του οινου και του ελαιου εν
τολην των λευιτων και των αδοντων και των πυλωρων και απαρχας των ιερεων

6

και εν παντι τουτω ουκ ηµην εν ιερουσαληµ οτι εν ετει τριακοστω και δευτερω του αρθασασθα βασιλεως βαβυλωνος ηλθον προς τον βασιλεα και µετα τελος ηµερων ητησαµ
ην παρα του βασιλεως

7

και ηλθον εις ιερουσαληµ και συνηκα εν τη πονηρια η εποιησεν ελισουβ τω τωβια ποιησαι αυτω γαζοφυλακιον εν αυλη οικου του θεου

8

και πονηρον µοι εφανη σφοδρα και ερριψα παντα τα σκευη οικου τωβια εξω απο του γαζοφυλακιου

9

και ειπα και εκαθαρισαν τα γαζοφυλακια και επεστρεψα εκει σκευη οικου του θεου την µαναα και τον λιβανον

10

και εγνων οτι µεριδες των λευιτων ουκ εδοθησαν και εφυγοσαν ανηρ εις αγρον αυτου οι λευιται και οι αδοντες ποιουντες το εργον

11

και εµαχεσαµην τοις στρατηγοις και ειπα δια τι εγκατελειφθη ο οικος του θεου και συνηγαγον αυτους και εστησα αυτους επι τη στασει αυτων

12

και πας ιουδα ηνεγκαν δεκατην του πυρου και του οινου και του ελαιου εις τους θησαυρους

13

επι χειρα σελεµια του ιερεως και σαδδουκ του γραµµατεως και φαδαια απο των λευιτων και επι χειρα αυτων αναν υιος ζακχουρ υιος µαθανια οτι πιστοι ελογισθησαν επ' αυτ
ους µεριζειν τοις αδελφοις αυτων

14

µνησθητι µου ο θεος εν ταυτη και µη εξαλειφθητω ελεος µου ο εποιησα εν οικω κυριου του θεου

15

εν ταις ηµεραις εκειναις ειδον εν ιουδα πατουντας ληνους εν τω σαββατω και φεροντας δραγµατα και επιγεµιζοντας επι τους ονους και οινον και σταφυλην και συκα και παν
βασταγµα και φεροντας εις ιερουσαληµ εν ηµερα του σαββατου και επεµαρτυραµην εν ηµερα πρασεως αυτων

16

και εκαθισαν εν αυτη φεροντες ιχθυν και πασαν πρασιν πωλουντες εν τω σαββατω τοις υιοις ιουδα και εν ιερουσαληµ

17

και εµαχεσαµην τοις υιοις ιουδα τοις ελευθεροις και ειπα αυτοις τις ο λογος ουτος ο πονηρος ον υµεις ποιειτε και βεβηλουτε την ηµεραν του σαββατου

18

ουχι ουτως εποιησαν οι πατερες υµων και ηνεγκεν επ' αυτους ο θεος ηµων και εφ' ηµας παντα τα κακα ταυτα και επι την πολιν ταυτην και υµεις προστιθετε οργην επι ισραη
λ βεβηλωσαι το σαββατον

19

και εγενετο ηνικα κατεστησαν πυλαι ιερουσαληµ προ του σαββατου και ειπα και εκλεισαν τας πυλας και ειπα ωστε µη ανοιγηναι αυτας εως οπισω του σαββατου και εκ των
παιδαριων µου εστησα επι τας πυλας ωστε µη αιρειν βασταγµατα εν ηµερα του σαββατου

20

και ηυλισθησαν παντες και εποιησαν πρασιν εξω ιερουσαληµ απαξ και δις
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21

και διεµαρτυραµην εν αυτοις και ειπα προς αυτους δια τι υµεις αυλιζεσθε απεναντι του τειχους εαν δευτερωσητε εκτενω την χειρα µου εν υµιν απο του καιρου εκεινου ουκ η
λθοσαν εν σαββατω

22

και ειπα τοις λευιταις οι ησαν καθαριζοµενοι και ερχοµενοι φυλασσοντες τας πυλας αγιαζειν την ηµεραν του σαββατου προς ταυτα µνησθητι µου ο θεος και φεισαι µου κατα
το πληθος του ελεους σου

23

και εν ταις ηµεραις εκειναις ειδον τους ιουδαιους οι εκαθισαν γυναικας αζωτιας αµµανιτιδας µωαβιτιδας

24

και οι υιοι αυτων ηµισυ λαλουντες αζωτιστι και ουκ εισιν επιγινωσκοντες λαλειν ιουδαιστι

25

και εµαχεσαµην µετ' αυτων και κατηρασαµην αυτους και επαταξα εν αυτοις ανδρας και εµαδαρωσα αυτους και ωρκισα αυτους εν τω θεω εαν δωτε τας θυγατερας υµων τοι
ς υιοις αυτων και εαν λαβητε απο των θυγατερων αυτων τοις υιοις υµων

26

ουχ ουτως ηµαρτεν σαλωµων βασιλευς ισραηλ και εν εθνεσιν πολλοις ουκ ην βασιλευς οµοιος αυτω και αγαπωµενος τω θεω ην και εδωκεν αυτον ο θεος εις βασιλεα επι παντ
α ισραηλ και τουτον εξεκλιναν αι γυναικες αι αλλοτριαι

27

και υµων µη ακουσοµεθα ποιησαι την πασαν πονηριαν ταυτην ασυνθετησαι εν τω θεω ηµων καθισαι γυναικας αλλοτριας

28

και απο υιων ιωαδα του ελισουβ του ιερεως του µεγαλου νυµφιου του σαναβαλλατ του ωρωνιτου και εξεβρασα αυτον απ' εµου

29

µνησθητι αυτοις ο θεος επι αγχιστεια της ιερατειας και διαθηκης της ιερατειας και τους λευιτας

30

και εκαθαρισα αυτους απο πασης αλλοτριωσεως και εστησα εφηµεριας τοις ιερευσιν και τοις λευιταις ανηρ ως το εργον αυτου

31

και το δωρον των ξυλοφορων εν καιροις απο χρονων και εν τοις βακχουριοις µνησθητι µου ο θεος ηµων εις αγαθωσυνην .

1

και εγενετο µετα τους λογους τουτους εν ταις ηµεραις αρταξερξου ουτος ο αρταξερξης απο της ινδικης εκατον εικοσι επτα χωρων εκρατησεν

2

εν αυταις ταις ηµεραις οτε εθρονισθη ο βασιλευς αρταξερξης εν σουσοις τη πολει

3

εν τω τριτω ετει βασιλευοντος αυτου δοχην εποιησεν τοις φιλοις και τοις λοιποις εθνεσιν και τοις περσων και µηδων ενδοξοις και τοις αρχουσιν των σατραπων

4

και µετα ταυτα µετα το δειξαι αυτοις τον πλουτον της βασιλειας αυτου και την δοξαν της ευφροσυνης του πλουτου αυτου επι ηµερας εκατον ογδοηκοντα

5

οτε δε ανεπληρωθησαν αι ηµεραι του γαµου εποιησεν ο βασιλευς ποτον τοις εθνεσιν τοις ευρεθεισιν εις την πολιν επι ηµερας εξ εν αυλη οικου του βασιλεως

6

κεκοσµηµενη βυσσινοις και καρπασινοις τεταµενοις επι σχοινιοις βυσσινοις και πορφυροις επι κυβοις χρυσοις και αργυροις επι στυλοις παρινοις και λιθινοις κλιναι χρυσαι κ
αι αργυραι επι λιθοστρωτου σµαραγδιτου λιθου και πιννινου και παρινου λιθου και στρωµναι διαφανεις ποικιλως διηνθισµεναι κυκλω ροδα πεπασµενα

7

ποτηρια χρυσα και αργυρα και ανθρακινον κυλικιον προκειµενον απο ταλαντων τρισµυριων οινος πολυς και ηδυς ον αυτος ο βασιλευς επινεν

8

ο δε ποτος ουτος ου κατα προκειµενον νοµον εγενετο ουτως δε ηθελησεν ο βασιλευς και επεταξεν τοις οικονοµοις ποιησαι το θεληµα αυτου και των ανθρωπων

9

και αστιν η βασιλισσα εποιησε ποτον ταις γυναιξιν εν τοις βασιλειοις οπου ο βασιλευς αρταξερξης

10

εν δε τη ηµερα τη εβδοµη ηδεως γενοµενος ο βασιλευς ειπεν τω αµαν και βαζαν και θαρρα και βωραζη και ζαθολθα και αβαταζα και θαραβα τοις επτα ευνουχοις τοις διακον
οις του βασιλεως αρταξερξου

11

εισαγαγειν την βασιλισσαν προς αυτον βασιλευειν αυτην και περιθειναι αυτη το διαδηµα και δειξαι αυτην πασιν τοις αρχουσιν και τοις εθνεσιν το καλλος αυτης οτι καλη ην

12

και ουκ εισηκουσεν αυτου αστιν η βασιλισσα ελθειν µετα των ευνουχων και ελυπηθη ο βασιλευς και ωργισθη

13

και ειπεν τοις φιλοις αυτου κατα ταυτα ελαλησεν αστιν ποιησατε ουν περι τουτου νοµον και κρισιν

14

και προσηλθεν αυτω αρκεσαιος και σαρσαθαιος και µαλησεαρ οι αρχοντες περσων και µηδων οι εγγυς του βασιλεως οι πρωτοι παρακαθηµενοι τω βασιλει

15

και απηγγειλαν αυτω κατα τους νοµους ως δει ποιησαι αστιν τη βασιλισση οτι ουκ εποιησεν τα υπο του βασιλεως προσταχθεντα δια των ευνουχων

16

και ειπεν ο µουχαιος προς τον βασιλεα και τους αρχοντας ου τον βασιλεα µονον ηδικησεν αστιν η βασιλισσα αλλα και παντας τους αρχοντας και τους ηγουµενους του βασιλε
ως

17

και γαρ διηγησατο αυτοις τα ρηµατα της βασιλισσης και ως αντειπεν τω βασιλει ως ουν αντειπεν τω βασιλει αρταξερξη

18

ουτως σηµερον αι τυραννιδες αι λοιπαι των αρχοντων περσων και µηδων ακουσασαι τα τω βασιλει λεχθεντα υπ' αυτης τολµησουσιν οµοιως ατιµασαι τους ανδρας αυτων
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19

ει ουν δοκει τω βασιλει προσταξατω βασιλικον και γραφητω κατα τους νοµους µηδων και περσων και µη αλλως χρησασθω µηδε εισελθατω ετι η βασιλισσα προς αυτον και
την βασιλειαν αυτης δοτω ο βασιλευς γυναικι κρειττονι αυτης

20

και ακουσθητω ο νοµος ο υπο του βασιλεως ον εαν ποιη εν τη βασιλεια αυτου και ουτως πασαι αι γυναικες περιθησουσιν τιµην τοις ανδρασιν εαυτων απο πτωχου εως πλουσι
ου

21

και ηρεσεν ο λογος τω βασιλει και τοις αρχουσι και εποιησεν ο βασιλευς καθα ελαλησεν ο µουχαιος

22

και απεστειλεν εις πασαν την βασιλειαν κατα χωραν κατα την λεξιν αυτων ωστε ειναι φοβον αυτοις εν ταις οικιαις αυτων

1

και µετα τους λογους τουτους εκοπασεν ο βασιλευς του θυµου και ουκετι εµνησθη της αστιν µνηµονευων οια ελαλησεν και ως κατεκρινεν αυτην

2

και ειπαν οι διακονοι του βασιλεως ζητηθητω τω βασιλει κορασια αφθορα καλα τω ειδει

3

και καταστησει ο βασιλευς κωµαρχας εν πασαις ταις χωραις της βασιλειας αυτου και επιλεξατωσαν κορασια παρθενικα καλα τω ειδει εις σουσαν την πολιν εις τον γυναικων
α και παραδοθητωσαν τω ευνουχω του βασιλεως τω φυλακι των γυναικων και δοθητω σµηγµα και η λοιπη επιµελεια

4

και η γυνη η αν αρεση τω βασιλει βασιλευσει αντι αστιν και ηρεσεν τω βασιλει το πραγµα και εποιησεν ουτως

5

και ανθρωπος ην ιουδαιος εν σουσοις τη πολει και ονοµα αυτω µαρδοχαιος ο του ιαιρου του σεµειου του κισαιου εκ φυλης βενιαµιν

6

ος ην αιχµαλωτος εξ ιερουσαληµ ην ηχµαλωτευσεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος

7

και ην τουτω παις θρεπτη θυγατηρ αµιναδαβ αδελφου πατρος αυτου και ονοµα αυτη εσθηρ εν δε τω µεταλλαξαι αυτης τους γονεις επαιδευσεν αυτην εαυτω εις γυναικα και
ην το κορασιον καλον τω ειδει

8

και οτε ηκουσθη το του βασιλεως προσταγµα συνηχθησαν κορασια πολλα εις σουσαν την πολιν υπο χειρα γαι και ηχθη εσθηρ προς γαι τον φυλακα των γυναικων

9

και ηρεσεν αυτω το κορασιον και ευρεν χαριν ενωπιον αυτου και εσπευσεν αυτη δουναι το σµηγµα και την µεριδα και τα επτα κορασια τα αποδεδειγµενα αυτη εκ βασιλικου
και εχρησατο αυτη καλως και ταις αβραις αυτης εν τω γυναικωνι

10

και ουχ υπεδειξεν εσθηρ το γενος αυτης ουδε την πατριδα ο γαρ µαρδοχαιος ενετειλατο αυτη µη απαγγειλαι

11

καθ' εκαστην δε ηµεραν ο µαρδοχαιος περιεπατει κατα την αυλην την γυναικειαν επισκοπων τι εσθηρ συµβησεται

12

ουτος δε ην καιρος κορασιου εισελθειν προς τον βασιλεα οταν αναπληρωση µηνας δεκα δυο ουτως γαρ αναπληρουνται αι ηµεραι της θεραπειας µηνας εξ αλειφοµεναι εν σµυ
ρνινω ελαιω και µηνας εξ εν τοις αρωµασιν και εν τοις σµηγµασιν των γυναικων

13

και τοτε εισπορευεται προς τον βασιλεα και ο εαν ειπη παραδωσει αυτη συνεισερχεσθαι αυτη απο του γυναικωνος εως των βασιλειων

14

δειλης εισπορευεται και προς ηµεραν αποτρεχει εις τον γυναικωνα τον δευτερον ου γαι ο ευνουχος του βασιλεως ο φυλαξ των γυναικων και ουκετι εισπορευεται προς τον βασ
ιλεα εαν µη κληθη ονοµατι

15

εν δε τω αναπληρουσθαι τον χρονον εσθηρ της θυγατρος αµιναδαβ αδελφου πατρος µαρδοχαιου εισελθειν προς τον βασιλεα ουδεν ηθετησεν ων αυτη ενετειλατο ο ευνουχος ο
φυλαξ των γυναικων ην γαρ εσθηρ ευρισκουσα χαριν παρα παντων των βλεποντων αυτην

16

και εισηλθεν εσθηρ προς αρταξερξην τον βασιλεα τω δωδεκατω µηνι ος εστιν αδαρ τω εβδοµω ετει της βασιλειας αυτου

17

και ηρασθη ο βασιλευς εσθηρ και ευρεν χαριν παρα πασας τας παρθενους και επεθηκεν αυτη το διαδηµα το γυναικειον

18

και εποιησεν ο βασιλευς ποτον πασι τοις φιλοις αυτου και ταις δυναµεσιν επι ηµερας επτα και υψωσεν τους γαµους εσθηρ και αφεσιν εποιησεν τοις υπο την βασιλειαν αυτου

19

ο δε µαρδοχαιος εθεραπευεν εν τη αυλη

20

η δε εσθηρ ουχ υπεδειξεν την πατριδα αυτης ουτως γαρ ενετειλατο αυτη µαρδοχαιος φοβεισθαι τον θεον και ποιειν τα προσταγµατα αυτου καθως ην µετ' αυτου και εσθηρ ου
µετηλλαξεν την αγωγην αυτης

21

και ελυπηθησαν οι δυο ευνουχοι του βασιλεως οι αρχισωµατοφυλακες οτι προηχθη µαρδοχαιος και εζητουν αποκτειναι αρταξερξην τον βασιλεα

22

και εδηλωθη µαρδοχαιω ο λογος και εσηµανεν εσθηρ και αυτη ενεφανισεν τω βασιλει τα της επιβουλης

23

ο δε βασιλευς ητασεν τους δυο ευνουχους και εκρεµασεν αυτους και προσεταξεν ο βασιλευς καταχωρισαι εις µνηµοσυνον εν τη βασιλικη βιβλιοθηκη υπερ της ευνοιας µαρδο
χαιου εν εγκωµιω
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1

µετα δε ταυτα εδοξασεν ο βασιλευς αρταξερξης αµαν αµαδαθου βουγαιον και υψωσεν αυτον και επρωτοβαθρει παντων των φιλων αυτου

2

και παντες οι εν τη αυλη προσεκυνουν αυτω ουτως γαρ προσεταξεν ο βασιλευς ποιησαι ο δε µαρδοχαιος ου προσεκυνει αυτω

3

και ελαλησαν οι εν τη αυλη του βασιλεως τω µαρδοχαιω µαρδοχαιε τι παρακουεις τα υπο του βασιλεως λεγοµενα

4

καθ' εκαστην ηµεραν ελαλουν αυτω και ουχ υπηκουεν αυτων και υπεδειξαν τω αµαν µαρδοχαιον τοις του βασιλεως λογοις αντιτασσοµενον και υπεδειξεν αυτοις ο µαρδοχαιο
ς οτι ιουδαιος εστιν

5

και επιγνους αµαν οτι ου προσκυνει αυτω µαρδοχαιος εθυµωθη σφοδρα

6

και εβουλευσατο αφανισαι παντας τους υπο την αρταξερξου βασιλειαν ιουδαιους

7

και εποιησεν ψηφισµα εν ετει δωδεκατω της βασιλειας αρταξερξου και εβαλεν κληρους ηµεραν εξ ηµερας και µηνα εκ µηνος ωστε απολεσαι εν µια ηµερα το γενος µαρδοχαι
ου και επεσεν ο κληρος εις την τεσσαρεσκαιδεκατην του µηνος ος εστιν αδαρ

8

και ελαλησεν προς τον βασιλεα αρταξερξην λεγων υπαρχει εθνος διεσπαρµενον εν τοις εθνεσιν εν παση τη βασιλεια σου οι δε νοµοι αυτων εξαλλοι παρα παντα τα εθνη των δε
νοµων του βασιλεως παρακουουσιν και ου συµφερει τω βασιλει εασαι αυτους

9

ει δοκει τω βασιλει δογµατισατω απολεσαι αυτους καγω διαγραψω εις το γαζοφυλακιον του βασιλεως αργυριου ταλαντα µυρια

10

και περιελοµενος ο βασιλευς τον δακτυλιον εδωκεν εις χειρα τω αµαν σφραγισαι κατα των γεγραµµενων κατα των ιουδαιων

11

και ειπεν ο βασιλευς τω αµαν το µεν αργυριον εχε τω δε εθνει χρω ως βουλει

12

και εκληθησαν οι γραµµατεις του βασιλεως µηνι πρωτω τη τρισκαιδεκατη και εγραψαν ως επεταξεν αµαν τοις στρατηγοις και τοις αρχουσιν κατα πασαν χωραν απο ινδικης
εως της αιθιοπιας ταις εκατον εικοσι επτα χωραις τοις τε αρχουσι των εθνων κατα την αυτων λεξιν δι' αρταξερξου του βασιλεως

13

και απεσταλη δια βιβλιαφορων εις την αρταξερξου βασιλειαν αφανισαι το γενος των ιουδαιων εν ηµερα µια µηνος δωδεκατου ος εστιν αδαρ και διαρπασαι τα υπαρχοντα αυτ
ων

14

τα δε αντιγραφα των επιστολων εξετιθετο κατα χωραν και προσεταγη πασι τοις εθνεσιν ετοιµους ειναι εις την ηµεραν ταυτην

15

εσπευδετο δε το πραγµα και εις σουσαν ο δε βασιλευς και αµαν εκωθωνιζοντο εταρασσετο δε η πολις

1

ο δε µαρδοχαιος επιγνους το συντελουµενον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ενεδυσατο σακκον και κατεπασατο σποδον και εκπηδησας δια της πλατειας της πολεως εβοα φων
η µεγαλη αιρεται εθνος µηδεν ηδικηκος

2

και ηλθεν εως της πυλης του βασιλεως και εστη ου γαρ ην εξον αυτω εισελθειν εις την αυλην σακκον εχοντι και σποδον

3

και εν παση χωρα ου εξετιθετο τα γραµµατα κραυγη και κοπετος και πενθος µεγα τοις ιουδαιοις σακκον και σποδον εστρωσαν εαυτοις

4

και εισηλθον αι αβραι και οι ευνουχοι της βασιλισσης και ανηγγειλαν αυτη και εταραχθη ακουσασα το γεγονος και απεστειλεν στολισαι τον µαρδοχαιον και αφελεσθαι αυτου
τον σακκον ο δε ουκ επεισθη

5

η δε εσθηρ προσεκαλεσατο αχραθαιον τον ευνουχον αυτης ος παρειστηκει αυτη και απεστειλεν µαθειν αυτη παρα του µαρδοχαιου το ακριβες

7

ο δε µαρδοχαιος υπεδειξεν αυτω το γεγονος και την επαγγελιαν ην επηγγειλατο αµαν τω βασιλει εις την γαζαν ταλαντων µυριων ινα απολεση τους ιουδαιους

8

και το αντιγραφον το εν σουσοις εκτεθεν υπερ του απολεσθαι αυτους εδωκεν αυτω δειξαι τη εσθηρ και ειπεν αυτω εντειλασθαι αυτη εισελθουση παραιτησασθαι τον βασιλεα
και αξιωσαι αυτον περι του λαου µνησθεισα ηµερων ταπεινωσεως σου ως ετραφης εν χειρι µου διοτι αµαν ο δευτερευων τω βασιλει ελαλησεν καθ' ηµων εις θανατον επικαλε
σαι τον κυριον και λαλησον τω βασιλει περι ηµων και ρυσαι ηµας εκ θανατου

9

εισελθων δε ο αχραθαιος ελαλησεν αυτη παντας τους λογους τουτους

10

ειπεν δε εσθηρ προς αχραθαιον πορευθητι προς µαρδοχαιον και ειπον οτι

11

τα εθνη παντα της βασιλειας γινωσκει οτι πας ανθρωπος η γυνη ος εισελευσεται προς τον βασιλεα εις την αυλην την εσωτεραν ακλητος ουκ εστιν αυτω σωτηρια πλην ω εκτε
ινει ο βασιλευς την χρυσην ραβδον ουτος σωθησεται καγω ου κεκληµαι εισελθειν προς τον βασιλεα εισιν αυται ηµεραι τριακοντα

12

και απηγγειλεν αχραθαιος µαρδοχαιω παντας τους λογους εσθηρ

13

και ειπεν µαρδοχαιος προς αχραθαιον πορευθητι και ειπον αυτη εσθηρ µη ειπης σεαυτη οτι σωθηση µονη εν τη βασιλεια παρα παντας τους ιουδαιους
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14

ως οτι εαν παρακουσης εν τουτω τω καιρω αλλοθεν βοηθεια και σκεπη εσται τοις ιουδαιοις συ δε και ο οικος του πατρος σου απολεισθε και τις οιδεν ει εις τον καιρον τουτον
εβασιλευσας

15

και εξαπεστειλεν εσθηρ τον ηκοντα προς αυτην προς µαρδοχαιον λεγουσα

16

βαδισας εκκλησιασον τους ιουδαιους τους εν σουσοις και νηστευσατε επ' εµοι και µη φαγητε µηδε πιητε επι ηµερας τρεις νυκτα και ηµεραν καγω δε και αι αβραι µου ασιτη
σοµεν και τοτε εισελευσοµαι προς τον βασιλεα παρα τον νοµον εαν και απολεσθαι µε η

17

και βαδισας µαρδοχαιος εποιησεν οσα ενετειλατο αυτω εσθηρ

1

και εγενηθη εν τη ηµερα τη τριτη ως επαυσατο προσευχοµενη εξεδυσατο τα ιµατια της θεραπειας και περιεβαλετο την δοξαν αυτης

2

και αρας την χρυσην ραβδον επεθηκεν επι τον τραχηλον αυτης και ησπασατο αυτην και ειπεν λαλησον µοι

3

και ειπεν ο βασιλευς τι θελεις εσθηρ και τι σου εστιν το αξιωµα εως του ηµισους της βασιλειας µου και εσται σοι

4

ειπεν δε εσθηρ ηµερα µου επισηµος σηµερον εστιν ει ουν δοκει τω βασιλει ελθατω και αυτος και αµαν εις την δοχην ην ποιησω σηµερον

5

και ειπεν ο βασιλευς κατασπευσατε αµαν οπως ποιησωµεν τον λογον εσθηρ και παραγινονται αµφοτεροι εις την δοχην ην ειπεν εσθηρ

6

εν δε τω ποτω ειπεν ο βασιλευς προς εσθηρ τι εστιν βασιλισσα εσθηρ και εσται σοι οσα αξιοις

7

και ειπεν το αιτηµα µου και το αξιωµα µου

8

ει ευρον χαριν ενωπιον του βασιλεως ελθατω ο βασιλευς και αµαν επι την αυριον εις την δοχην ην ποιησω αυτοις και αυριον ποιησω τα αυτα

9

και εξηλθεν ο αµαν απο του βασιλεως υπερχαρης ευφραινοµενος εν δε τω ιδειν αµαν µαρδοχαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη εθυµωθη σφοδρα

10

και εισελθων εις τα ιδια εκαλεσεν τους φιλους και ζωσαραν την γυναικα αυτου

11

και υπεδειξεν αυτοις τον πλουτον αυτου και την δοξαν ην ο βασιλευς αυτω περιεθηκεν και ως εποιησεν αυτον πρωτευειν και ηγεισθαι της βασιλειας

12

και ειπεν αµαν ου κεκληκεν η βασιλισσα µετα του βασιλεως ουδενα εις την δοχην αλλ' η εµε και εις την αυριον κεκληµαι

13

και ταυτα µοι ουκ αρεσκει οταν ιδω µαρδοχαιον τον ιουδαιον εν τη αυλη

14

και ειπεν προς αυτον ζωσαρα η γυνη αυτου και οι φιλοι κοπητω σοι ξυλον πηχων πεντηκοντα ορθρου δε ειπον τω βασιλει και κρεµασθητω µαρδοχαιος επι του ξυλου συ δε ει
σελθε εις την δοχην συν τω βασιλει και ευφραινου και ηρεσεν το ρηµα τω αµαν και ητοιµασθη το ξυλον

1

ο δε κυριος απεστησεν τον υπνον απο του βασιλεως την νυκτα εκεινην και ειπεν τω διδασκαλω αυτου εισφερειν γραµµατα µνηµοσυνα των ηµερων αναγινωσκειν αυτω

2

ευρεν δε τα γραµµατα τα γραφεντα περι µαρδοχαιου ως απηγγειλεν τω βασιλει περι των δυο ευνουχων του βασιλεως εν τω φυλασσειν αυτους και ζητησαι επιβαλειν τας χειρ
ας αρταξερξη

3

ειπεν δε ο βασιλευς τινα δοξαν η χαριν εποιησαµεν τω µαρδοχαιω και ειπαν οι διακονοι του βασιλεως ουκ εποιησας αυτω ουδεν

4

εν δε τω πυνθανεσθαι τον βασιλεα περι της ευνοιας µαρδοχαιου ιδου αµαν εν τη αυλη ειπεν δε ο βασιλευς τις εν τη αυλη ο δε αµαν εισηλθεν ειπειν τω βασιλει κρεµασαι τον µ
αρδοχαιον επι τω ξυλω ω ητοιµασεν

5

και ειπαν οι διακονοι του βασιλεως ιδου αµαν εστηκεν εν τη αυλη και ειπεν ο βασιλευς καλεσατε αυτον

6

ειπεν δε ο βασιλευς τω αµαν τι ποιησω τω ανθρωπω ον εγω θελω δοξασαι ειπεν δε εν εαυτω αµαν τινα θελει ο βασιλευς δοξασαι ει µη εµε

7

ειπεν δε προς τον βασιλεα ανθρωπον ον ο βασιλευς θελει δοξασαι

8

ενεγκατωσαν οι παιδες του βασιλεως στολην βυσσινην ην ο βασιλευς περιβαλλεται και ιππον εφ' ον ο βασιλευς επιβαινει

9

και δοτω ενι των φιλων του βασιλεως των ενδοξων και στολισατω τον ανθρωπον ον ο βασιλευς αγαπα και αναβιβασατω αυτον επι τον ιππον και κηρυσσετω δια της πλατεια
ς της πολεως λεγων ουτως εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευς δοξαζει

10

ειπεν δε ο βασιλευς τω αµαν καθως ελαλησας ουτως ποιησον τω µαρδοχαιω τω ιουδαιω τω θεραπευοντι εν τη αυλη και µη παραπεσατω σου λογος ων ελαλησας

11

ελαβεν δε αµαν την στολην και τον ιππον και εστολισεν τον µαρδοχαιον και ανεβιβασεν αυτον επι τον ιππον και διηλθεν δια της πλατειας της πολεως και εκηρυσσεν λεγων ο
υτως εσται παντι ανθρωπω ον ο βασιλευς θελει δοξασαι
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12

επεστρεψεν δε ο µαρδοχαιος εις την αυλην αµαν δε υπεστρεψεν εις τα ιδια λυπουµενος κατα κεφαλης

13

και διηγησατο αµαν τα συµβεβηκοτα αυτω ζωσαρα τη γυναικι αυτου και τοις φιλοις και ειπαν προς αυτον οι φιλοι και η γυνη ει εκ γενους ιουδαιων µαρδοχαιος ηρξαι ταπειν
ουσθαι ενωπιον αυτου πεσων πεση ου µη δυνη αυτον αµυνασθαι οτι θεος ζων µετ' αυτου

14

ετι αυτων λαλουντων παραγινονται οι ευνουχοι επισπευδοντες τον αµαν επι τον ποτον ον ητοιµασεν εσθηρ

1

εισηλθεν δε ο βασιλευς και αµαν συµπιειν τη βασιλισση

2

ειπεν δε ο βασιλευς εσθηρ τη δευτερα ηµερα εν τω ποτω τι εστιν εσθηρ βασιλισσα και τι το αιτηµα σου και τι το αξιωµα σου και εστω σοι εως του ηµισους της βασιλειας µο
υ

3

και αποκριθεισα ειπεν ει ευρον χαριν ενωπιον του βασιλεως δοθητω η ψυχη µου τω αιτηµατι µου και ο λαος µου τω αξιωµατι µου

4

επραθηµεν γαρ εγω τε και ο λαος µου εις απωλειαν και διαρπαγην και δουλειαν ηµεις και τα τεκνα ηµων εις παιδας και παιδισκας και παρηκουσα ου γαρ αξιος ο διαβολος τ
ης αυλης του βασιλεως

5

ειπεν δε ο βασιλευς τις ουτος οστις ετολµησεν ποιησαι το πραγµα τουτο

6

ειπεν δε εσθηρ ανθρωπος εχθρος αµαν ο πονηρος ουτος αµαν δε εταραχθη απο του βασιλεως και της βασιλισσης

7

ο δε βασιλευς εξανεστη εκ του συµποσιου εις τον κηπον ο δε αµαν παρητειτο την βασιλισσαν εωρα γαρ εαυτον εν κακοις οντα

8

επεστρεψεν δε ο βασιλευς εκ του κηπου αµαν δε επιπεπτωκει επι την κλινην αξιων την βασιλισσαν ειπεν δε ο βασιλευς ωστε και την γυναικα βιαζη εν τη οικια µου αµαν δε α
κουσας διετραπη τω προσωπω

9

ειπεν δε βουγαθαν εις των ευνουχων προς τον βασιλεα ιδου και ξυλον ητοιµασεν αµαν µαρδοχαιω τω λαλησαντι περι του βασιλεως και ωρθωται εν τοις αµαν ξυλον πηχων πε
ντηκοντα ειπεν δε ο βασιλευς σταυρωθητω επ' αυτου

10

και εκρεµασθη αµαν επι του ξυλου ο ητοιµασεν µαρδοχαιω και τοτε ο βασιλευς εκοπασεν του θυµου

1

και εν αυτη τη ηµερα ο βασιλευς αρταξερξης εδωρησατο εσθηρ οσα υπηρχεν αµαν τω διαβολω και µαρδοχαιος προσεκληθη υπο του βασιλεως υπεδειξεν γαρ εσθηρ οτι ενοικ
ειωται αυτη

2

ελαβεν δε ο βασιλευς τον δακτυλιον ον αφειλατο αµαν και εδωκεν αυτον µαρδοχαιω και κατεστησεν εσθηρ µαρδοχαιον επι παντων των αµαν

3

και προσθεισα ελαλησεν προς τον βασιλεα και προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου και ηξιου αφελειν την αµαν κακιαν και οσα εποιησεν τοις ιουδαιοις

4

εξετεινεν δε ο βασιλευς εσθηρ την ραβδον την χρυσην εξηγερθη δε εσθηρ παρεστηκεναι τω βασιλει

5

και ειπεν εσθηρ ει δοκει σοι και ευρον χαριν πεµφθητω αποστραφηναι τα γραµµατα τα απεσταλµενα υπο αµαν τα γραφεντα απολεσθαι τους ιουδαιους οι εισιν εν τη βασιλεια
σου

6

πως γαρ δυνησοµαι ιδειν την κακωσιν του λαου µου και πως δυνησοµαι σωθηναι εν τη απωλεια της πατριδος µου

7

και ειπεν ο βασιλευς προς εσθηρ ει παντα τα υπαρχοντα αµαν εδωκα και εχαρισαµην σοι και αυτον εκρεµασα επι ξυλου οτι τας χειρας επηνεγκε τοις ιουδαιοις τι ετι επιζητεις

8

γραψατε και υµεις εκ του ονοµατος µου ως δοκει υµιν και σφραγισατε τω δακτυλιω µου οσα γαρ γραφεται του βασιλεως επιταξαντος και σφραγισθη τω δακτυλιω µου ουκ ε
στιν αυτοις αντειπειν

9

εκληθησαν δε οι γραµµατεις εν τω πρωτω µηνι ος εστι νισα τριτη και εικαδι του αυτου ετους και εγραφη τοις ιουδαιοις οσα ενετειλατο τοις οικονοµοις και τοις αρχουσιν τω
ν σατραπων απο της ινδικης εως της αιθιοπιας εκατον εικοσι επτα σατραπειαις κατα χωραν και χωραν κατα την εαυτων λεξιν

10

εγραφη δε δια του βασιλεως και εσφραγισθη τω δακτυλιω αυτου και εξαπεστειλαν τα γραµµατα δια βιβλιαφορων

11

ως επεταξεν αυτοις χρησθαι τοις νοµοις αυτων εν παση πολει βοηθησαι τε αυτοις και χρησθαι τοις αντιδικοις αυτων και τοις αντικειµενοις αυτων ως βουλονται

12

εν ηµερα µια εν παση τη βασιλεια αρταξερξου τη τρισκαιδεκατη του δωδεκατου µηνος ος εστιν αδαρ

13

τα δε αντιγραφα εκτιθεσθωσαν οφθαλµοφανως εν παση τη βασιλεια ετοιµους τε ειναι παντας τους ιουδαιους εις ταυτην την ηµεραν πολεµησαι αυτων τους υπεναντιους

14

οι µεν ουν ιππεις εξηλθον σπευδοντες τα υπο του βασιλεως λεγοµενα επιτελειν εξετεθη δε το προσταγµα και εν σουσοις
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15

ο δε µαρδοχαιος εξηλθεν εστολισµενος την βασιλικην στολην και στεφανον εχων χρυσουν και διαδηµα βυσσινον πορφυρουν ιδοντες δε οι εν σουσοις εχαρησαν

16

τοις δε ιουδαιοις εγενετο φως και ευφροσυνη

17

κατα πολιν και χωραν ου αν εξετεθη το προσταγµα ου αν εξετεθη το εκθεµα χαρα και ευφροσυνη τοις ιουδαιοις κωθων και ευφροσυνη και πολλοι των εθνων περιετεµοντο κ
αι ιουδαιζον δια τον φοβον των ιουδαιων

1

εν γαρ τω δωδεκατω µηνι τρισκαιδεκατη του µηνος ος εστιν αδαρ παρην τα γραµµατα τα γραφεντα υπο του βασιλεως

2

εν αυτη τη ηµερα απωλοντο οι αντικειµενοι τοις ιουδαιοις ουδεις γαρ αντεστη φοβουµενος αυτους

3

οι γαρ αρχοντες των σατραπων και οι τυραννοι και οι βασιλικοι γραµµατεις ετιµων τους ιουδαιους ο γαρ φοβος µαρδοχαιου ενεκειτο αυτοις

4

προσεπεσεν γαρ το προσταγµα του βασιλεως ονοµασθηναι εν παση τη βασιλεια

5
6

και εν σουσοις τη πολει απεκτειναν οι ιουδαιοι ανδρας πεντακοσιους

7

τον τε φαρσαννεσταιν και δελφων και φασγα

8

και φαρδαθα και βαρεα και σαρβαχα

9

και µαρµασιµα και αρουφαιον και αρσαιον και ζαβουθαιθαν

10

τους δεκα υιους αµαν αµαδαθου βουγαιου του εχθρου των ιουδαιων και διηρπασαν

11

εν αυτη τη ηµερα επεδοθη ο αριθµος τω βασιλει των απολωλοτων εν σουσοις

12

ειπεν δε ο βασιλευς προς εσθηρ απωλεσαν οι ιουδαιοι εν σουσοις τη πολει ανδρας πεντακοσιους εν δε τη περιχωρω πως οιει εχρησαντο τι ουν αξιοις ετι και εσται σοι

13

και ειπεν εσθηρ τω βασιλει δοθητω τοις ιουδαιοις χρησθαι ωσαυτως την αυριον ωστε τους δεκα υιους κρεµασαι αµαν

14

και επετρεψεν ουτως γενεσθαι και εξεθηκε τοις ιουδαιοις της πολεως τα σωµατα των υιων αµαν κρεµασαι

15

και συνηχθησαν οι ιουδαιοι εν σουσοις τη τεσσαρεσκαιδεκατη του αδαρ και απεκτειναν ανδρας τριακοσιους και ουδεν διηρπασαν

16

οι δε λοιποι των ιουδαιων οι εν τη βασιλεια συνηχθησαν και εαυτοις εβοηθουν και ανεπαυσαντο απο των πολεµιων απωλεσαν γαρ αυτων µυριους πεντακισχιλιους τη τρισκαι
δεκατη του αδαρ και ουδεν διηρπασαν

17

και ανεπαυσαντο τη τεσσαρεσκαιδεκατη του αυτου µηνος και ηγον αυτην ηµεραν αναπαυσεως µετα χαρας και ευφροσυνης

18

οι δε ιουδαιοι οι εν σουσοις τη πολει συνηχθησαν και τη τεσσαρεσκαιδεκατη και ουκ ανεπαυσαντο ηγον δε και την πεντεκαιδεκατην µετα χαρας και ευφροσυνης

19

δια τουτο ουν οι ιουδαιοι οι διεσπαρµενοι εν παση χωρα τη εξω αγουσιν την τεσσαρεσκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν αγαθην µετ' ευφροσυνης αποστελλοντες µεριδας εκαστος
τω πλησιον οι δε κατοικουντες εν ταις µητροπολεσιν και την πεντεκαιδεκατην του αδαρ ηµεραν ευφροσυνην αγαθην αγουσιν εξαποστελλοντες µεριδας τοις πλησιον

20

εγραψεν δε µαρδοχαιος τους λογους τουτους εις βιβλιον και εξαπεστειλεν τοις ιουδαιοις οσοι ησαν εν τη αρταξερξου βασιλεια τοις εγγυς και τοις µακραν

21

στησαι τας ηµερας ταυτας αγαθας αγειν τε την τεσσαρεσκαιδεκατην και την πεντεκαιδεκατην του αδαρ

22

εν γαρ ταυταις ταις ηµεραις ανεπαυσαντο οι ιουδαιοι απο των εχθρων αυτων και τον µηνα εν ω εστραφη αυτοις ος ην αδαρ απο πενθους εις χαραν και απο οδυνης εις αγαθην
ηµεραν αγειν ολον αγαθας ηµερας γαµων και ευφροσυνης εξαποστελλοντας µεριδας τοις φιλοις και τοις πτωχοις

23

και προσεδεξαντο οι ιουδαιοι καθως εγραψεν αυτοις ο µαρδοχαιος

24

πως αµαν αµαδαθου ο µακεδων επολεµει αυτους καθως εθετο ψηφισµα και κληρον αφανισαι αυτους

25

και ως εισηλθεν προς τον βασιλεα λεγων κρεµασαι τον µαρδοχαιον οσα δε επεχειρησεν επαξαι επι τους ιουδαιους κακα επ' αυτον εγενοντο και εκρεµασθη αυτος και τα τεκνα
αυτου

26

δια τουτο επεκληθησαν αι ηµεραι αυται φρουραι δια τους κληρους οτι τη διαλεκτω αυτων καλουνται φρουραι δια τους λογους της επιστολης ταυτης και οσα πεπονθασιν δια
ταυτα και οσα αυτοις εγενετο
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27

και εστησεν και προσεδεχοντο οι ιουδαιοι εφ' εαυτοις και επι τω σπερµατι αυτων και επι τοις προστεθειµενοις επ' αυτων ουδε µην αλλως χρησονται αι δε ηµεραι αυται µνηµ
οσυνον επιτελουµενον κατα γενεαν και γενεαν και πολιν και πατριαν και χωραν

28

αι δε ηµεραι αυται των φρουραι αχθησονται εις τον απαντα χρονον και το µνηµοσυνον αυτων ου µη εκλιπη εκ των γενεων

29

και εγραψεν εσθηρ η βασιλισσα θυγατηρ αµιναδαβ και µαρδοχαιος ο ιουδαιος οσα εποιησαν το τε στερεωµα της επιστολης των φρουραι

30
31

και µαρδοχαιος και εσθηρ η βασιλισσα εστησαν εαυτοις καθ' εαυτων και τοτε στησαντες κατα της υγιειας αυτων και την βουλην αυτων

32

και εσθηρ λογω εστησεν εις τον αιωνα και εγραφη εις µνηµοσυνον

1

εγραψεν δε ο βασιλευς τελη επι την βασιλειαν της τε γης και της θαλασσης

2

και την ισχυν αυτου και ανδραγαθιαν πλουτον τε και δοξαν της βασιλειας αυτου ιδου γεγραπται εν βιβλιω βασιλεων περσων και µηδων εις µνηµοσυνον

3

ο δε µαρδοχαιος διεδεχετο τον βασιλεα αρταξερξην και µεγας ην εν τη βασιλεια και δεδοξασµενος υπο των ιουδαιων και φιλουµενος διηγειτο την αγωγην παντι τω εθνει αυτ
ου .

1

ανθρωπος τις ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωπος εκεινος αληθινος αµεµπτος δικαιος θεοσεβης απεχοµενος απο παντος πονηρου πραγµατος

2

εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατερες τρεις

3

και ην τα κτηνη αυτου προβατα επτακισχιλια καµηλοι τρισχιλιαι ζευγη βοων πεντακοσια ονοι θηλειαι νοµαδες πεντακοσιαι και υπηρεσια πολλη σφοδρα και εργα µεγαλα ην
αυτω επι της γης και ην ο ανθρωπος εκεινος ευγενης των αφ' ηλιου ανατολων

4

συµπορευοµενοι δε οι υιοι αυτου προς αλληλους εποιουσαν ποτον καθ' εκαστην ηµεραν συµπαραλαµβανοντες αµα και τας τρεις αδελφας αυτων εσθιειν και πινειν µετ' αυτων

5

και ως αν συνετελεσθησαν αι ηµεραι του ποτου απεστελλεν ιωβ και εκαθαριζεν αυτους ανισταµενος το πρωι και προσεφερεν περι αυτων θυσιας κατα τον αριθµον αυτων και
µοσχον ενα περι αµαρτιας περι των ψυχων αυτων ελεγεν γαρ ιωβ µηποτε οι υιοι µου εν τη διανοια αυτων κακα ενενοησαν προς θεον ουτως ουν εποιει ιωβ πασας τας ηµερας

6

και ως εγενετο η ηµερα αυτη και ιδου ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι ενωπιον του κυριου και ο διαβολος ηλθεν µετ' αυτων

7

και ειπεν ο κυριος τω διαβολω ποθεν παραγεγονας και αποκριθεις ο διαβολος τω κυριω ειπεν περιελθων την γην και εµπεριπατησας την υπ' ουρανον παρειµι

8

και ειπεν αυτω ο κυριος προσεσχες τη διανοια σου κατα του παιδος µου ιωβ οτι ουκ εστιν κατ' αυτον των επι της γης ανθρωπος αµεµπτος αληθινος θεοσεβης απεχοµενος απ
ο παντος πονηρου πραγµατος

9

απεκριθη δε ο διαβολος και ειπεν εναντιον του κυριου µη δωρεαν σεβεται ιωβ τον θεον

10

ου συ περιεφραξας τα εξω αυτου και τα εσω της οικιας αυτου και τα εξω παντων των οντων αυτω κυκλω τα εργα των χειρων αυτου ευλογησας και τα κτηνη αυτου πολλα επ
οιησας επι της γης

11

αλλα αποστειλον την χειρα σου και αψαι παντων ων εχει ει µην εις προσωπον σε ευλογησει

12

τοτε ειπεν ο κυριος τω διαβολω ιδου παντα οσα εστιν αυτω διδωµι εν τη χειρι σου αλλα αυτου µη αψη και εξηλθεν ο διαβολος παρα του κυριου

13

και ην ως η ηµερα αυτη οι υιοι ιωβ και αι θυγατερες αυτου επινον οινον εν τη οικια του αδελφου αυτων του πρεσβυτερου

14

και ιδου αγγελος ηλθεν προς ιωβ και ειπεν αυτω τα ζευγη των βοων ηροτρια και αι θηλειαι ονοι εβοσκοντο εχοµεναι αυτων

15

και ελθοντες οι αιχµαλωτευοντες ηχµαλωτευσαν αυτας και τους παιδας απεκτειναν εν µαχαιραις σωθεις δε εγω µονος ηλθον του απαγγειλαι σοι

16

ετι τουτου λαλουντος ηλθεν ετερος αγγελος και ειπεν προς ιωβ πυρ επεσεν εκ του ουρανου και κατεκαυσεν τα προβατα και τους ποιµενας κατεφαγεν οµοιως και σωθεις εγω
µονος ηλθον του απαγγειλαι σοι

17

ετι τουτου λαλουντος ηλθεν ετερος αγγελος και ειπεν προς ιωβ οι ιππεις εποιησαν ηµιν κεφαλας τρεις και εκυκλωσαν τας καµηλους και ηχµαλωτευσαν αυτας και τους παιδα
ς απεκτειναν εν µαχαιραις εσωθην δε εγω µονος και ηλθον του απαγγειλαι σοι

18

ετι τουτου λαλουντος αλλος αγγελος ερχεται λεγων τω ιωβ των υιων σου και των θυγατερων σου εσθιοντων και πινοντων παρα τω αδελφω αυτων τω πρεσβυτερω
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19

εξαιφνης πνευµα µεγα επηλθεν εκ της ερηµου και ηψατο των τεσσαρων γωνιων της οικιας και επεσεν η οικια επι τα παιδια σου και ετελευτησαν εσωθην δε εγω µονος και ηλ
θον του απαγγειλαι σοι

20

ουτως αναστας ιωβ διερρηξεν τα ιµατια αυτου και εκειρατο την κοµην της κεφαλης αυτου και πεσων χαµαι προσεκυνησεν και ειπεν

21

αυτος γυµνος εξηλθον εκ κοιλιας µητρος µου γυµνος και απελευσοµαι εκει ο κυριος εδωκεν ο κυριος αφειλατο ως τω κυριω εδοξεν ουτως και εγενετο ειη το ονοµα κυριου ευ
λογηµενον

22

εν τουτοις πασιν τοις συµβεβηκοσιν αυτω ουδεν ηµαρτεν ιωβ εναντιον του κυριου και ουκ εδωκεν αφροσυνην τω θεω

1

εγενετο δε ως η ηµερα αυτη και ηλθον οι αγγελοι του θεου παραστηναι εναντι κυριου και ο διαβολος ηλθεν εν µεσω αυτων παραστηναι εναντιον του κυριου

2

και ειπεν ο κυριος τω διαβολω ποθεν συ ερχη τοτε ειπεν ο διαβολος ενωπιον του κυριου διαπορευθεις την υπ' ουρανον και εµπεριπατησας την συµπασαν παρειµι

3

ειπεν δε ο κυριος προς τον διαβολον προσεσχες ουν τω θεραποντι µου ιωβ οτι ουκ εστιν κατ' αυτον των επι της γης ανθρωπος ακακος αληθινος αµεµπτος θεοσεβης απεχοµεν
ος απο παντος κακου ετι δε εχεται ακακιας συ δε ειπας τα υπαρχοντα αυτου δια κενης απολεσαι

4

υπολαβων δε ο διαβολος ειπεν τω κυριω δερµα υπερ δερµατος οσα υπαρχει ανθρωπω υπερ της ψυχης αυτου εκτεισει

5

ου µην δε αλλα αποστειλας την χειρα σου αψαι των οστων αυτου και των σαρκων αυτου ει µην εις προσωπον σε ευλογησει

6

ειπεν δε ο κυριος τω διαβολω ιδου παραδιδωµι σοι αυτον µονον την ψυχην αυτου διαφυλαξον

7

εξηλθεν δε ο διαβολος απο του κυριου και επαισεν τον ιωβ ελκει πονηρω απο ποδων εως κεφαλης

8

και ελαβεν οστρακον ινα τον ιχωρα ξυη και εκαθητο επι της κοπριας εξω της πολεως

9

χρονου δε πολλου προβεβηκοτος ειπεν αυτω η γυνη αυτου µεχρι τινος καρτερησεις λεγων [9α] ιδου αναµενω χρονον ετι µικρον προσδεχοµενος την ελπιδα της σωτηριας µου
[9β] ιδου γαρ ηφανισται σου το µνηµοσυνον απο της γης υιοι και θυγατερες εµης κοιλιας ωδινες και πονοι ους εις το κενον εκοπιασα µετα µοχθων [9χ] συ τε αυτος εν σαπρια
σκωληκων καθησαι διανυκτερευων αιθριος [9δ] καγω πλανητις και λατρις τοπον εκ τοπου περιερχοµενη και οικιαν εξ οικιας προσδεχοµενη τον ηλιον ποτε δυσεται ινα αναπ
αυσωµαι των µοχθων και των οδυνων αι µε νυν συνεχουσιν [9ε] αλλα ειπον τι ρηµα εις κυριον και τελευτα

10

ο δε εµβλεψας ειπεν αυτη ωσπερ µια των αφρονων γυναικων ελαλησας ει τα αγαθα εδεξαµεθα εκ χειρος κυριου τα κακα ουχ υποισοµεν εν πασιν τουτοις τοις συµβεβηκοσιν α
υτω ουδεν ηµαρτεν ιωβ τοις χειλεσιν εναντιον του θεου

11

ακουσαντες δε οι τρεις φιλοι αυτου τα κακα παντα τα επελθοντα αυτω παρεγενοντο εκαστος εκ της ιδιας χωρας προς αυτον ελιφας ο θαιµανων βασιλευς βαλδαδ ο σαυχαιων
τυραννος σωφαρ ο µιναιων βασιλευς και παρεγενοντο προς αυτον οµοθυµαδον του παρακαλεσαι και επισκεψασθαι αυτον

12

ιδοντες δε αυτον πορρωθεν ουκ επεγνωσαν και βοησαντες φωνη µεγαλη εκλαυσαν ρηξαντες εκαστος την εαυτου στολην και καταπασαµενοι γην

13

παρεκαθισαν αυτω επτα ηµερας και επτα νυκτας και ουδεις αυτων ελαλησεν εωρων γαρ την πληγην δεινην ουσαν και µεγαλην σφοδρα

1

µετα τουτο ηνοιξεν ιωβ το στοµα αυτου

2

και κατηρασατο την ηµεραν αυτου λεγων

3

απολοιτο η ηµερα εν η εγεννηθην και η νυξ εν η ειπαν ιδου αρσεν

4

η ηµερα εκεινη ειη σκοτος και µη αναζητησαι αυτην ο κυριος ανωθεν µηδε ελθοι εις αυτην φεγγος

5

εκλαβοι δε αυτην σκοτος και σκια θανατου επελθοι επ' αυτην γνοφος

6

καταραθειη η ηµερα και η νυξ εκεινη απενεγκαιτο αυτην σκοτος µη ειη εις ηµερας ενιαυτου µηδε αριθµηθειη εις ηµερας µηνων

7

αλλα η νυξ εκεινη ειη οδυνη και µη ελθοι επ' αυτην ευφροσυνη µηδε χαρµονη

8

αλλα καταρασαιτο αυτην ο καταρωµενος την ηµεραν εκεινην ο µελλων το µεγα κητος χειρωσασθαι

9

σκοτωθειη τα αστρα της νυκτος εκεινης υποµειναι και εις φωτισµον µη ελθοι και µη ιδοι εωσφορον ανατελλοντα

10

οτι ου συνεκλεισεν πυλας γαστρος µητρος µου απηλλαξεν γαρ αν πονον απο οφθαλµων µου

11

δια τι γαρ εν κοιλια ουκ ετελευτησα εκ γαστρος δε εξηλθον και ουκ ευθυς απωλοµην
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12

ινα τι δε συνηντησαν µοι γονατα ινα τι δε µαστους εθηλασα

13

νυν αν κοιµηθεις ησυχασα υπνωσας δε ανεπαυσαµην

14

µετα βασιλεων βουλευτων γης οι ηγαυριωντο επι ξιφεσιν

15

η µετα αρχοντων ων πολυς ο χρυσος οι επλησαν τους οικους αυτων αργυριου

16

η ωσπερ εκτρωµα εκπορευοµενον εκ µητρας µητρος η ωσπερ νηπιοι οι ουκ ειδον φως

17

εκει ασεβεις εξεκαυσαν θυµον οργης εκει ανεπαυσαντο κατακοποι τω σωµατι

18

οµοθυµαδον δε οι αιωνιοι ουκ ηκουσαν φωνην φορολογου

19

µικρος και µεγας εκει εστιν και θεραπων ου δεδοικως τον κυριον αυτου

20

ινα τι γαρ δεδοται τοις εν πικρια φως ζωη δε ταις εν οδυναις ψυχαις

21

οι οµειρονται του θανατου και ου τυγχανουσιν ανορυσσοντες ωσπερ θησαυρους

22

περιχαρεις δε εγενοντο εαν κατατυχωσιν

23

θανατος ανδρι αναπαυµα συνεκλεισεν γαρ ο θεος κατ' αυτου

24

προ γαρ των σιτων µου στεναγµος µοι ηκει δακρυω δε εγω συνεχοµενος φοβω

25

φοβος γαρ ον εφροντισα ηλθεν µοι και ον εδεδοικειν συνηντησεν µοι

26

ουτε ειρηνευσα ουτε ησυχασα ουτε ανεπαυσαµην ηλθεν δε µοι οργη

1

υπολαβων δε ελιφας ο θαιµανιτης λεγει

2

µη πολλακις σοι λελαληται εν κοπω ισχυν δε ρηµατων σου τις υποισει

3

ει γαρ συ ενουθετησας πολλους και χειρας ασθενους παρεκαλεσας

4

ασθενουντας τε εξανεστησας ρηµασιν γονασιν τε αδυνατουσιν θαρσος περιεθηκας

5

νυν δε ηκει επι σε πονος και ηψατο σου συ δε εσπουδασας

6

ποτερον ουχ ο φοβος σου εστιν εν αφροσυνη και η ελπις σου και η ακακια της οδου σου

7

µνησθητι ουν τις καθαρος ων απωλετο η ποτε αληθινοι ολορριζοι απωλοντο

8

καθ' ον τροπον ειδον τους αροτριωντας τα ατοπα οι δε σπειροντες αυτα οδυνας θεριουσιν εαυτοις

9

απο προσταγµατος κυριου απολουνται απο δε πνευµατος οργης αυτου αφανισθησονται

10

σθενος λεοντος φωνη δε λεαινης γαυριαµα δε δρακοντων εσβεσθη

11

µυρµηκολεων ωλετο παρα το µη εχειν βοραν σκυµνοι δε λεοντων ελιπον αλληλους

12

ει δε τι ρηµα αληθινον εγεγονει εν λογοις σου ουθεν αν σοι τουτων κακον απηντησεν ποτερον ου δεξεται µου το ους εξαισια παρ' αυτου

13

φοβοι δε και ηχω νυκτερινη επιπιπτων φοβος επ' ανθρωπους

14

φρικη δε µοι συνηντησεν και τροµος και µεγαλως µου τα οστα συνεσεισεν

15

και πνευµα επι προσωπον µου επηλθεν εφριξαν δε µου τριχες και σαρκες

16

ανεστην και ουκ επεγνων ειδον και ουκ ην µορφη προ οφθαλµων µου αλλ' η αυραν και φωνην ηκουον

17

τι γαρ µη καθαρος εσται βροτος εναντιον κυριου η απο των εργων αυτου αµεµπτος ανηρ

18

ει κατα παιδων αυτου ου πιστευει κατα δε αγγελων αυτου σκολιον τι επενοησεν
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19

τους δε κατοικουντας οικιας πηλινας εξ ων και αυτοι εκ του αυτου πηλου εσµεν επαισεν αυτους σητος τροπον

20

και απο πρωιθεν εως εσπερας ουκετι εισιν παρα το µη δυνασθαι αυτους εαυτοις βοηθησαι απωλοντο

21

ενεφυσησεν γαρ αυτοις και εξηρανθησαν απωλοντο παρα το µη εχειν αυτους σοφιαν

1

επικαλεσαι δε ει τις σοι υπακουσεται η ει τινα αγγελων αγιων οψη

2

και γαρ αφρονα αναιρει οργη πεπλανηµενον δε θανατοι ζηλος

3

εγω δε εωρακα αφρονας ριζαν βαλλοντας αλλ' ευθεως εβρωθη αυτων η διαιτα

4

πορρω γενοιντο οι υιοι αυτων απο σωτηριας κολαβρισθειησαν δε επι θυραις ησσονων και ουκ εσται ο εξαιρουµενος

5

α γαρ εκεινοι συνηγαγον δικαιοι εδονται αυτοι δε εκ κακων ουκ εξαιρετοι εσονται εκσιφωνισθειη αυτων η ισχυς

6

ου γαρ µη εξελθη εκ της γης κοπος ουδε εξ ορεων αναβλαστησει πονος

7

αλλα ανθρωπος γενναται κοπω νεοσσοι δε γυπος τα υψηλα πετονται

8

ου µην δε αλλα εγω δεηθησοµαι κυριου κυριον δε τον παντων δεσποτην επικαλεσοµαι

9

τον ποιουντα µεγαλα και ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµος

10

τον διδοντα υετον επι την γην αποστελλοντα υδωρ επι την υπ' ουρανον

11

τον ποιουντα ταπεινους εις υψος και απολωλοτας εξεγειροντα

12

διαλλασσοντα βουλας πανουργων και ου µη ποιησουσιν αι χειρες αυτων αληθες

13

ο καταλαµβανων σοφους εν τη φρονησει βουλην δε πολυπλοκων εξεστησεν

14

ηµερας συναντησεται αυτοις σκοτος το δε µεσηµβρινον ψηλαφησαισαν ισα νυκτι

15

απολοιντο δε εν πολεµω αδυνατος δε εξελθοι εκ χειρος δυναστου

16

ειη δε αδυνατω ελπις αδικου δε στοµα εµφραχθειη

17

µακαριος δε ανθρωπος ον ηλεγξεν ο κυριος νουθετηµα δε παντοκρατορος µη απαναινου

18

αυτος γαρ αλγειν ποιει και παλιν αποκαθιστησιν επαισεν και αι χειρες αυτου ιασαντο

19

εξακις εξ αναγκων σε εξελειται εν δε τω εβδοµω ου µη αψηται σου κακον

20

εν λιµω ρυσεται σε εκ θανατου εν πολεµω δε εκ χειρος σιδηρου λυσει σε

21

απο µαστιγος γλωσσης σε κρυψει και ου µη φοβηθης απο κακων ερχοµενων

22

αδικων και ανοµων καταγελαση απο δε θηριων αγριων ου µη φοβηθης

23

θηρες γαρ αγριοι ειρηνευσουσιν σοι

24

ειτα γνωση οτι ειρηνευσει σου ο οικος η δε διαιτα της σκηνης σου ου µη αµαρτη

25

γνωση δε οτι πολυ το σπερµα σου τα δε τεκνα σου εσται ωσπερ το παµβοτανον του αγρου

26

ελευση δε εν ταφω ωσπερ σιτος ωριµος κατα καιρον θεριζοµενος η ωσπερ θιµωνια αλωνος καθ' ωραν συγκοµισθεισα

27

ιδου ταυτα ουτως εξιχνιασαµεν ταυτα εστιν α ακηκοαµεν συ δε γνωθι σεαυτω ει τι επραξας

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

ει γαρ τις ιστων στησαι µου την οργην τας δε οδυνας µου αραι εν ζυγω οµοθυµαδον

3

και δη αµµου παραλιας βαρυτερα εσται αλλ' ως εοικεν τα ρηµατα µου εστιν φαυλα
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4

βελη γαρ κυριου εν τω σωµατι µου εστιν ων ο θυµος αυτων εκπινει µου το αιµα οταν αρξωµαι λαλειν κεντουσι µε

5

τι γαρ µη δια κενης κεκραξεται ονος αγριος αλλ' η τα σιτα ζητων ει δε και ρηξει φωνην βους επι φατνης εχων τα βρωµατα

6

ει βρωθησεται αρτος ανευ αλος ει δε και εστιν γευµα εν ρηµασιν κενοις

7

ου δυναται γαρ παυσασθαι µου η ψυχη βροµον γαρ ορω τα σιτα µου ωσπερ οσµην λεοντος

8

ει γαρ δωη και ελθοι µου η αιτησις και την ελπιδα µου δωη ο κυριος

9

αρξαµενος ο κυριος τρωσατω µε εις τελος δε µη µε ανελετω

10

ειη δε µου πολις ταφος εφ' ης επι τειχεων ηλλοµην επ' αυτης ου µη φεισωµαι ου γαρ εψευσαµην ρηµατα αγια θεου µου

11

τις γαρ µου η ισχυς οτι υποµενω η τις µου ο χρονος οτι ανεχεται µου η ψυχη

12

µη ισχυς λιθων η ισχυς µου η αι σαρκες µου εισιν χαλκειαι

13

η ουκ επ' αυτω επεποιθειν βοηθεια δε απ' εµου απεστιν

14

απειπατο µε ελεος επισκοπη δε κυριου υπερειδεν µε

15

ου προσειδον µε οι εγγυτατοι µου ωσπερ χειµαρρους εκλειπων η ωσπερ κυµα παρηλθον µε

16

οιτινες µε διευλαβουντο νυν επιπεπτωκασιν µοι ωσπερ χιων η κρυσταλλος πεπηγως

17

καθως τακεισα θερµης γενοµενης ουκ επεγνωσθη οπερ ην

18

ουτως καγω κατελειφθην υπο παντων απωλοµην δε και εξοικος εγενοµην

19

ιδετε οδους θαιµανων ατραπους σαβων οι διορωντες

20

και αισχυνην οφειλησουσιν οι επι πολεσιν και χρηµασιν πεποιθοτες

21

αταρ δε και υµεις επεβητε µοι ανελεηµονως ωστε ιδοντες το εµον τραυµα φοβηθητε

22

τι γαρ µη τι υµας ητησα η της παρ' υµων ισχυος επιδεοµαι

23

ωστε σωσαι µε εξ εχθρων η εκ χειρος δυναστων ρυσασθαι µε

24

διδαξατε µε εγω δε κωφευσω ει τι πεπλανηµαι φρασατε µοι

25

αλλ' ως εοικεν φαυλα αληθινου ρηµατα ου γαρ παρ' υµων ισχυν αιτουµαι

26

ουδε ο ελεγχος υµων ρηµασιν µε παυσει ουδε γαρ υµων φθεγµα ρηµατος ανεξοµαι

27

πλην οτι επ' ορφανω επιπιπτετε εναλλεσθε δε επι φιλω υµων

28

νυνι δε εισβλεψας εις προσωπα υµων ου ψευσοµαι

29

καθισατε δη και µη ειη αδικον και παλιν τω δικαιω συνερχεσθε

30

ου γαρ εστιν εν γλωσση µου αδικον η ο λαρυγξ µου ουχι συνεσιν µελετα

1

ποτερον ουχι πειρατηριον εστιν ο βιος ανθρωπου επι της γης και ωσπερ µισθιου αυθηµερινου η ζωη αυτου

2

η ωσπερ θεραπων δεδοικως τον κυριον αυτου και τετευχως σκιας η ωσπερ µισθωτος αναµενων τον µισθον αυτου

3

ουτως καγω υπεµεινα µηνας κενους νυκτες δε οδυνων δεδοµεναι µοι εισιν

4

εαν κοιµηθω λεγω ποτε ηµερα ως δ' αν αναστω παλιν ποτε εσπερα πληρης δε γινοµαι οδυνων απο εσπερας εως πρωι

5

φυρεται δε µου το σωµα εν σαπρια σκωληκων τηκω δε βωλακας γης απο ιχωρος ξυων

6

ο δε βιος µου εστιν ελαφροτερος λαλιας απολωλεν δε εν κενη ελπιδι
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7

µνησθητι ουν οτι πνευµα µου η ζωη και ουκετι επανελευσεται ο οφθαλµος µου ιδειν αγαθον

8

ου περιβλεψεται µε οφθαλµος ορωντος µε οι οφθαλµοι σου εν εµοι και ουκετι ειµι

9

ωσπερ νεφος αποκαθαρθεν απ' ουρανου εαν γαρ ανθρωπος καταβη εις αδην ουκετι µη αναβη

10

ουδ' ου µη επιστρεψη ετι εις τον ιδιον οικον ουδε µη επιγνω αυτον ετι ο τοπος αυτου

11

αταρ ουν ουδε εγω φεισοµαι τω στοµατι µου λαλησω εν αναγκη ων ανοιξω πικριαν ψυχης µου συνεχοµενος

12

ποτερον θαλασσα ειµι η δρακων οτι κατεταξας επ' εµε φυλακην

13

ειπα οτι παρακαλεσει µε η κλινη µου ανοισω δε προς εµαυτον ιδια λογον τη κοιτη µου

14

εκφοβεις µε ενυπνιοις και εν οραµασιν µε καταπλησσεις

15

απαλλαξεις απο πνευµατος µου την ψυχην µου απο δε θανατου τα οστα µου

16

ου γαρ εις τον αιωνα ζησοµαι ινα µακροθυµησω αποστα απ' εµου κενος γαρ µου ο βιος

17

τι γαρ εστιν ανθρωπος οτι εµεγαλυνας αυτον η οτι προσεχεις τον νουν εις αυτον

18

η επισκοπην αυτου ποιηση εως το πρωι και εις αναπαυσιν αυτον κρινεις

19

εως τινος ουκ εας µε ουδε προιη µε εως αν καταπιω τον πτυελον µου εν οδυνη

20

ει εγω ηµαρτον τι δυναµαι σοι πραξαι ο επισταµενος τον νουν των ανθρωπων δια τι εθου µε κατεντευκτην σου ειµι δε επι σοι φορτιον

21

και δια τι ουκ εποιησω της ανοµιας µου ληθην και καθαρισµον της αµαρτιας µου νυνι δε εις γην απελευσοµαι ορθριζων δε ουκετι ειµι

1

υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτης λεγει

2

µεχρι τινος λαλησεις ταυτα πνευµα πολυρηµον του στοµατος σου

3

µη ο κυριος αδικησει κρινων η ο τα παντα ποιησας ταραξει το δικαιον

4

ει οι υιοι σου ηµαρτον εναντιον αυτου απεστειλεν εν χειρι ανοµιας αυτων

5

συ δε ορθριζε προς κυριον παντοκρατορα δεοµενος

6

ει καθαρος ει και αληθινος δεησεως επακουσεται σου αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνης

7

εσται ουν τα µεν πρωτα σου ολιγα τα δε εσχατα σου αµυθητα

8

επερωτησον γαρ γενεαν πρωτην εξιχνιασον δε κατα γενος πατερων

9

χθιζοι γαρ εσµεν και ουκ οιδαµεν σκια γαρ εστιν ηµων επι της γης ο βιος

10

η ουχ ουτοι σε διδαξουσιν και αναγγελουσιν και εκ καρδιας εξαξουσιν ρηµατα

11

µη θαλλει παπυρος ανευ υδατος η υψωθησεται βουτοµον ανευ ποτου

12

ετι ον επι ριζης και ου µη θερισθη προ του πιειν πασα βοτανη ουχι ξηραινεται

13

ουτως τοινυν εσται τα εσχατα παντων των επιλανθανοµενων του κυριου ελπις γαρ ασεβους απολειται

14

αοικητος γαρ αυτου εσται ο οικος αραχνη δε αυτου αποβησεται η σκηνη

15

εαν υπερειση την οικιαν αυτου ου µη στη επιλαβοµενου δε αυτου ου µη υποµεινη

16

υγρος γαρ εστιν υπο ηλιου και εκ σαπριας αυτου ο ραδαµνος αυτου εξελευσεται

17

επι συναγωγην λιθων κοιµαται εν δε µεσω χαλικων ζησεται

18

εαν καταπιη ο τοπος ψευσεται αυτον ουχ εορακας τοιαυτα
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19

οτι καταστροφη ασεβους τοιαυτη εκ δε γης αλλον αναβλαστησει

20

ο γαρ κυριος ου µη αποποιησηται τον ακακον παν δε δωρον ασεβους ου δεξεται

21

αληθινων δε στοµα εµπλησει γελωτος τα δε χειλη αυτων εξοµολογησεως

22

οι δε εχθροι αυτων ενδυσονται αισχυνην διαιτα δε ασεβους ουκ εσται

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

επ' αληθειας οιδα οτι ουτως εστιν πως γαρ εσται δικαιος βροτος παρα κυριω

3

εαν γαρ βουληται κριθηναι αυτω ου µη υπακουση αυτω ινα µη αντειπη προς ενα λογον αυτου εκ χιλιων

4

σοφος γαρ εστιν διανοια κραταιος τε και µεγας τις σκληρος γενοµενος εναντιον αυτου υπεµεινεν

5

ο παλαιων ορη και ουκ οιδασιν ο καταστρεφων αυτα οργη

6

ο σειων την υπ' ουρανον εκ θεµελιων οι δε στυλοι αυτης σαλευονται

7

ο λεγων τω ηλιω και ουκ ανατελλει κατα δε αστρων κατασφραγιζει

8

ο τανυσας τον ουρανον µονος και περιπατων ως επ' εδαφους επι θαλασσης

9

ο ποιων πλειαδα και εσπερον και αρκτουρον και ταµιεια νοτου

10

ο ποιων µεγαλα και ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµος

11

εαν υπερβη µε ου µη ιδω και εαν παρελθη µε ουδ' ως εγνων

12

εαν απαλλαξη τις αποστρεψει η τις ερει αυτω τι εποιησας

13

αυτος γαρ απεστραπται οργην υπ' αυτου εκαµφθησαν κητη τα υπ' ουρανον

14

εαν δε µου υπακουσηται η διακρινει τα ρηµατα µου

15

εαν τε γαρ ω δικαιος ουκ εισακουσεται µου του κριµατος αυτου δεηθησοµαι

16

εαν τε καλεσω και υπακουση ου πιστευω οτι εισακηκοεν µου

17

µη γνοφω µε εκτριψη πολλα δε µου τα συντριµµατα πεποιηκεν δια κενης

18

ουκ εα γαρ µε αναπνευσαι ενεπλησεν δε µε πικριας

19

οτι µεν γαρ ισχυι κρατει τις ουν κριµατι αυτου αντιστησεται

20

εαν γαρ ω δικαιος το στοµα µου ασεβησει εαν τε ω αµεµπτος σκολιος αποβησοµαι

21

ειτε γαρ ησεβησα ουκ οιδα τη ψυχη πλην οτι αφαιρειται µου η ζωη

22

διο ειπον µεγαν και δυναστην απολλυει οργη

23

οτι φαυλοι εν θανατω εξαισιω αλλα δικαιοι καταγελωνται

24

παραδεδονται γαρ εις χειρας ασεβους προσωπα κριτων αυτης συγκαλυπτει ει δε µη αυτος τις εστιν

25

ο δε βιος µου εστιν ελαφροτερος δροµεως απεδρασαν και ουκ ειδοσαν

26

η και εστιν ναυσιν ιχνος οδου η αετου πετοµενου ζητουντος βοραν

27

εαν τε γαρ ειπω επιλησοµαι λαλων συγκυψας τω προσωπω στεναξω

28

σειοµαι πασιν τοις µελεσιν οιδα γαρ οτι ουκ αθωον µε εασεις

29

επειδη δε ειµι ασεβης δια τι ουκ απεθανον
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30

εαν γαρ απολουσωµαι χιονι και αποκαθαρωµαι χερσιν καθαραις

31

ικανως εν ρυπω µε εβαψας εβδελυξατο δε µε η στολη

32

ου γαρ ει ανθρωπος κατ' εµε ω αντικρινουµαι ινα ελθωµεν οµοθυµαδον εις κρισιν

33

ειθε ην ο µεσιτης ηµων και ελεγχων και διακουων ανα µεσον αµφοτερων

34

απαλλαξατω απ' εµου την ραβδον ο δε φοβος αυτου µη µε στροβειτω

35

και ου µη φοβηθω αλλα λαλησω ου γαρ ουτω συνεπισταµαι

1

καµνων τη ψυχη µου στενων επαφησω επ' αυτον τα ρηµατα µου λαλησω πικρια ψυχης µου συνεχοµενος

2

και ερω προς κυριον µη µε ασεβειν διδασκε και δια τι µε ουτως εκρινας

3

η καλον σοι εαν αδικησω οτι απειπω εργα χειρων σου βουλη δε ασεβων προσεσχες

4

η ωσπερ βροτος ορα καθορας η καθως ορα ανθρωπος βλεψη

5

η ο βιος σου ανθρωπινος εστιν η τα ετη σου ανδρος

6

οτι ανεζητησας την ανοµιαν µου και τας αµαρτιας µου εξιχνιασας

7

οιδας γαρ οτι ουκ ησεβησα αλλα τις εστιν ο εκ των χειρων σου εξαιρουµενος

8

αι χειρες σου επλασαν µε και εποιησαν µε µετα ταυτα µεταβαλων µε επαισας

9

µνησθητι οτι πηλον µε επλασας εις δε γην µε παλιν αποστρεφεις

10

η ουχ ωσπερ γαλα µε ηµελξας ετυρωσας δε µε ισα τυρω

11

δερµα και κρεας µε ενεδυσας οστεοις δε και νευροις µε ενειρας

12

ζωην δε και ελεος εθου παρ' εµοι η δε επισκοπη σου εφυλαξεν µου το πνευµα

13

ταυτα εχων εν σεαυτω οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν

14

εαν τε γαρ αµαρτω φυλασσεις µε απο δε ανοµιας ουκ αθωον µε πεποιηκας

15

εαν τε γαρ ασεβης ω οιµµοι εαν τε ω δικαιος ου δυναµαι ανακυψαι πληρης γαρ ατιµιας ειµι

16

αγρευοµαι γαρ ωσπερ λεων εις σφαγην παλιν δε µεταβαλων δεινως µε ολεκεις

17

επανακαινιζων επ' εµε την ετασιν µου οργη δε µεγαλη µοι εχρησω επηγαγες δε επ' εµε πειρατηρια

18

ινα τι ουν εκ κοιλιας µε εξηγαγες και ουκ απεθανον οφθαλµος δε µε ουκ ειδεν

19

και ωσπερ ουκ ων εγενοµην δια τι γαρ εκ γαστρος εις µνηµα ουκ απηλλαγην

20

η ουκ ολιγος εστιν ο χρονος του βιου µου εασον µε αναπαυσασθαι µικρον

21

προ του µε πορευθηναι οθεν ουκ αναστρεψω εις γην σκοτεινην και γνοφεραν

22

εις γην σκοτους αιωνιου ου ουκ εστιν φεγγος ουδε οραν ζωην βροτων

1

υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιος λεγει

2

ο τα πολλα λεγων και αντακουσεται η και ο ευλαλος οιεται ειναι δικαιος ευλογηµενος γεννητος γυναικος ολιγοβιος

3

µη πολυς εν ρηµασιν γινου ου γαρ εστιν ο αντικρινοµενος σοι

4

µη γαρ λεγε οτι καθαρος ειµι τοις εργοις και αµεµπτος εναντιον αυτου

5

αλλα πως αν ο κυριος λαλησαι προς σε και ανοιξει χειλη αυτου µετα σου
Job

Chapter

11

LXX / 1550 Stephanos

Page 477 of 1057

6

ειτα αναγγελει σοι δυναµιν σοφιας οτι διπλους εσται των κατα σε και τοτε γνωση οτι αξια σοι απεβη απο κυριου ων ηµαρτηκας

7

η ιχνος κυριου ευρησεις η εις τα εσχατα αφικου α εποιησεν ο παντοκρατωρ

8

υψηλος ο ουρανος και τι ποιησεις βαθυτερα δε των εν αδου τι οιδας

9

η µακροτερα µετρου γης η ευρους θαλασσης

10

εαν δε καταστρεψη τα παντα τις ερει αυτω τι εποιησας

11

αυτος γαρ οιδεν εργα ανοµων ιδων δε ατοπα ου παροψεται

12

ανθρωπος δε αλλως νηχεται λογοις βροτος δε γεννητος γυναικος ισα ονω ερηµιτη

13

ει γαρ συ καθαραν εθου την καρδιαν σου υπτιαζεις δε χειρας προς αυτον

14

ει ανοµον τι εστιν εν χερσιν σου πορρω ποιησον αυτο απο σου αδικια δε εν διαιτη σου µη αυλισθητω

15

ουτως γαρ αναλαµψει σου το προσωπον ωσπερ υδωρ καθαρον εκδυση δε ρυπον και ου µη φοβηθης

16

και τον κοπον επιληση ωσπερ κυµα παρελθον και ου πτοηθηση

17

η δε ευχη σου ωσπερ εωσφορος εκ δε µεσηµβριας ανατελει σοι ζωη

18

πεποιθως τε εση οτι εστιν σοι ελπις εκ δε µεριµνης και φροντιδος αναφανειται σοι ειρηνη

19

ησυχασεις γαρ και ουκ εσται ο πολεµων σε µεταβαλοµενοι δε πολλοι σου δεηθησονται

20

σωτηρια δε αυτους απολειψει η γαρ ελπις αυτων απωλεια οφθαλµοι δε ασεβων τακησονται

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

ειτα υµεις εστε ανθρωποι η µεθ' υµων τελευτησει σοφια

3

καµοι µεν καρδια καθ' υµας εστιν

4

δικαιος γαρ ανηρ και αµεµπτος εγενηθη εις χλευασµα

5

εις χρονον γαρ τακτον ητοιµαστο πεσειν υπο αλλους οικους τε αυτου εκπορθεισθαι υπο ανοµων

6

ου µην δε αλλα µηδεις πεποιθετω πονηρος ων αθωος εσεσθαι οσοι παροργιζουσιν τον κυριον ως ουχι και ετασις αυτων εσται

7

αλλα δη επερωτησον τετραποδα εαν σοι ειπωσιν πετεινα δε ουρανου εαν σοι απαγγειλωσιν

8

εκδιηγησαι δε γη εαν σοι φραση και εξηγησονται σοι οι ιχθυες της θαλασσης

9

τις ουκ εγνω εν πασι τουτοις οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα

10

ει µη εν χειρι αυτου ψυχη παντων των ζωντων και πνευµα παντος ανθρωπου

11

ους µεν γαρ ρηµατα διακρινει λαρυγξ δε σιτα γευεται

12

εν πολλω χρονω σοφια εν δε πολλω βιω επιστηµη

13

παρ' αυτω σοφια και δυναµις αυτω βουλη και συνεσις

14

εαν καταβαλη τις οικοδοµησει εαν κλειση κατα ανθρωπων τις ανοιξει

15

εαν κωλυση το ωδωρ ξηρανει την γην εαν δε επαφη απωλεσεν αυτην καταστρεψας

16

παρ' αυτω κρατος και ισχυς αυτω επιστηµη και συνεσις

17

διαγων βουλευτας αιχµαλωτους κριτας δε γης εξεστησεν

18

καθιζανων βασιλεις επι θρονους και περιεδησεν ζωνη οσφυας αυτων
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19

εξαποστελλων ιερεις αιχµαλωτους δυναστας δε γης κατεστρεψεν

20

διαλλασσων χειλη πιστων συνεσιν δε πρεσβυτερων εγνω

21

εκχεων ατιµιαν επ' αρχοντας ταπεινους δε ιασατο

22

ανακαλυπτων βαθεα εκ σκοτους εξηγαγεν δε εις φως σκιαν θανατου

23

πλανων εθνη και απολλυων αυτα καταστρωννυων εθνη και καθοδηγων αυτα

24

διαλλασσων καρδιας αρχοντων γης επλανησεν δε αυτους οδω η ουκ ηδεισαν

25

ψηλαφησαισαν σκοτος και µη φως πλανηθειησαν δε ωσπερ ο µεθυων

1

ιδου ταυτα εωρακεν µου ο οφθαλµος και ακηκοεν µου το ους

2

και οιδα οσα και υµεις επιστασθε και ουκ ασυνετωτερος ειµι υµων

3

ου µην δε αλλ' εγω προς κυριον λαλησω ελεγξω δε εναντιον αυτου εαν βουληται

4

υµεις δε εστε ιατροι αδικοι και ιαται κακων παντες

5

ειη δε υµιν κωφευσαι και αποβησεται υµιν εις σοφιαν

6

ακουσατε ελεγχον στοµατος µου κρισιν δε χειλεων µου προσεχετε

7

ποτερον ουκ εναντι κυριου λαλειτε εναντι δε αυτου φθεγγεσθε δολον

8

η υποστελεισθε υµεις δε αυτοι κριται γενεσθε

9

καλον γε εαν εξιχνιαση υµας ει γαρ τα παντα ποιουντες προστεθησεσθε αυτω

10

ουθεν ηττον ελεγξει υµας ει δε και κρυφη προσωπα θαυµασετε

11

ποτερον ουχι δεινα αυτου στροβησει υµας φοβος δε παρ' αυτου επιπεσειται υµιν

12

αποβησεται δε υµων το αγαυριαµα ισα σποδω το δε σωµα πηλινον

13

κωφευσατε ινα λαλησω και αναπαυσωµαι θυµου

14

αναλαβων τας σαρκας µου τοις οδουσιν ψυχην δε µου θησω εν χειρι

15

εαν µε χειρωσηται ο δυναστης επει και ηρκται η µην λαλησω και ελεγξω εναντιον αυτου

16

και τουτο µοι αποβησεται εις σωτηριαν ου γαρ εναντιον αυτου δολος εισελευσεται

17

ακουσατε ακουσατε τα ρηµατα µου αναγγελω γαρ υµων ακουοντων

18

ιδου εγω εγγυς ειµι του κριµατος µου οιδα εγω οτι δικαιος αναφανουµαι

19

τις γαρ εστιν ο κριθησοµενος µοι οτι νυν κωφευσω και εκλειψω

20

δυειν δε µοι χρηση τοτε απο του προσωπου σου ου κρυβησοµαι

21

την χειρα απ' εµου απεχου και ο φοβος σου µη µε καταπλησσετω

22

ειτα καλεσεις εγω δε σοι υπακουσοµαι η λαλησεις εγω δε σοι δωσω ανταποκρισιν

23

ποσαι εισιν αι αµαρτιαι µου και αι ανοµιαι µου διδαξον µε τινες εισιν

24

δια τι απ' εµου κρυπτη ηγησαι δε µε υπεναντιον σοι

25

η ως φυλλον κινουµενον υπο ανεµου ευλαβηθηση η ως χορτω φεροµενω υπο πνευµατος αντικεισαι µοι

26

οτι κατεγραψας κατ' εµου κακα περιεθηκας δε µοι νεοτητος αµαρτιας
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27

εθου δε µου τον ποδα εν κωλυµατι εφυλαξας δε µου παντα τα εργα εις δε ριζας των ποδων µου αφικου

28

ο παλαιουται ισα ασκω η ωσπερ ιµατιον σητοβρωτον

1

βροτος γαρ γεννητος γυναικος ολιγοβιος και πληρης οργης

2

η ωσπερ ανθος ανθησαν εξεπεσεν απεδρα δε ωσπερ σκια και ου µη στη

3

ουχι και τουτου λογον εποιησω και τουτον εποιησας εισελθειν εν κριµατι ενωπιον σου

4

τις γαρ καθαρος εσται απο ρυπου αλλ' ουθεις

5

εαν και µια ηµερα ο βιος αυτου επι της γης αριθµητοι δε µηνες αυτου παρα σοι εις χρονον εθου και ου µη υπερβη

6

αποστα απ' αυτου ινα ησυχαση και ευδοκηση τον βιον ωσπερ ο µισθωτος

7

εστιν γαρ δενδρω ελπις εαν γαρ εκκοπη ετι επανθησει και ο ραδαµνος αυτου ου µη εκλιπη

8

εαν γαρ γηραση εν γη η ριζα αυτου εν δε πετρα τελευτηση το στελεχος αυτου

9

απο οσµης υδατος ανθησει ποιησει δε θερισµον ωσπερ νεοφυτον

10

ανηρ δε τελευτησας ωχετο πεσων δε βροτος ουκετι εστιν

11

χρονω γαρ σπανιζεται θαλασσα ποταµος δε ερηµωθεις εξηρανθη

12

ανθρωπος δε κοιµηθεις ου µη αναστη εως αν ο ουρανος ου µη συρραφη και ουκ εξυπνισθησονται εξ υπνου αυτων

13

ει γαρ οφελον εν αδη µε εφυλαξας εκρυψας δε µε εως αν παυσηται σου η οργη και ταξη µοι χρονον εν ω µνειαν µου ποιηση

14

εαν γαρ αποθανη ανθρωπος ζησεται συντελεσας ηµερας του βιου αυτου υποµενω εως αν παλιν γενωµαι

15

ειτα καλεσεις εγω δε σοι υπακουσοµαι τα δε εργα των χειρων σου µη αποποιου

16

ηριθµησας δε µου τα επιτηδευµατα και ου µη παρελθη σε ουδεν των αµαρτιων µου

17

εσφραγισας δε µου τας ανοµιας εν βαλλαντιω επεσηµηνω δε ει τι ακων παρεβην

18

και πλην ορος πιπτον διαπεσειται και πετρα παλαιωθησεται εκ του τοπου αυτης

19

λιθους ελεαναν υδατα και κατεκλυσεν υδατα υπτια του χωµατος της γης και υποµονην ανθρωπου απωλεσας

20

ωσας αυτον εις τελος και ωχετο επεστησας αυτω το προσωπον και εξαπεστειλας

21

πολλων δε γενοµενων των υιων αυτου ουκ οιδεν εαν δε ολιγοι γενωνται ουκ επισταται

22

αλλ' η αι σαρκες αυτου ηλγησαν η δε ψυχη αυτου επενθησεν

1

υπολαβων δε ελιφας ο θαιµανιτης λεγει

2

ποτερον σοφος αποκρισιν δωσει συνεσεως πνευµατος και ενεπλησεν πονον γαστρος

3

ελεγχων εν ρηµασιν οις ου δει εν λογοις οις ουδεν οφελος

4

ου και συ απεποιησω φοβον συνετελεσω δε ρηµατα τοιαυτα εναντι του κυριου

5

ενοχος ει ρηµασιν στοµατος σου ουδε διεκρινας ρηµατα δυναστων

6

ελεγξαι σε το σον στοµα και µη εγω τα δε χειλη σου καταµαρτυρησουσιν σου

7

τι γαρ µη πρωτος ανθρωπων εγενηθης η προ θινων επαγης

8

η συνταγµα κυριου ακηκοας εις δε σε αφικετο σοφια

9

τι γαρ οιδας ο ουκ οιδαµεν η τι συνιεις ο ουχι και ηµεις
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10

και γε πρεσβυτης και γε παλαιος εν ηµιν βαρυτερος του πατρος σου ηµεραις

11

ολιγα ων ηµαρτηκας µεµαστιγωσαι µεγαλως υπερβαλλοντως λελαληκας

12

τι ετολµησεν η καρδια σου η τι επηνεγκαν οι οφθαλµοι σου

13

οτι θυµον ερρηξας εναντι κυριου εξηγαγες δε εκ στοµατος ρηµατα τοιαυτα

14

τις γαρ ων βροτος οτι εσται αµεµπτος η ως εσοµενος δικαιος γεννητος γυναικος

15

ει κατα αγιων ου πιστευει ουρανος δε ου καθαρος εναντιον αυτου

16

εα δε εβδελυγµενος και ακαθαρτος ανηρ πινων αδικιας ισα ποτω

17

αναγγελω δε σοι ακουε µου α δη εωρακα αναγγελω σοι

18

α σοφοι ερουσιν και ουκ εκρυψαν πατερας αυτων

19

αυτοις µονοις εδοθη η γη και ουκ επηλθεν αλλογενης επ' αυτους

20

πας ο βιος ασεβους εν φροντιδι ετη δε αριθµητα δεδοµενα δυναστη

21

ο δε φοβος αυτου εν ωσιν αυτου οταν δοκη ηδη ειρηνευειν ηξει αυτου η καταστροφη

22

µη πιστευετω αποστραφηναι απο σκοτους εντεταλται γαρ ηδη εις χειρας σιδηρου

23

κατατετακται δε εις σιτα γυψιν οιδεν δε εν εαυτω οτι µενει εις πτωµα ηµερα δε αυτον σκοτεινη στροβησει

24

αναγκη δε και θλιψις αυτον καθεξει ωσπερ στρατηγος πρωτοστατης πιπτων

25

οτι ηρκεν χειρας εναντιον του κυριου εναντι δε κυριου παντοκρατορος ετραχηλιασεν

26

εδραµεν δε εναντιον αυτου υβρει εν παχει νωτου ασπιδος αυτου

27

οτι εκαλυψεν το προσωπον αυτου εν στεατι αυτου και εποιησεν περιστοµιον επι των µηριων

28

αυλισθειη δε πολεις ερηµους εισελθοι δε εις οικους αοικητους α δε εκεινοι ητοιµασαν αλλοι αποισονται

29

ουτε µη πλουτισθη ουτε µη µεινη αυτου τα υπαρχοντα ου µη βαλη επι την γην σκιαν

30

ουδε µη εκφυγη το σκοτος τον βλαστον αυτου µαραναι ανεµος εκπεσοι δε αυτου το ανθος

31

µη πιστευετω οτι υποµενει κενα γαρ αποβησεται αυτω

32

η τοµη αυτου προ ωρας φθαρησεται και ο ραδαµνος αυτου ου µη πυκαση

33

τρυγηθειη δε ωσπερ οµφαξ προ ωρας εκπεσοι δε ως ανθος ελαιας

34

µαρτυριον γαρ ασεβους θανατος πυρ δε καυσει οικους δωροδεκτων

35

εν γαστρι δε ληµψεται οδυνας αποβησεται δε αυτω κενα η δε κοιλια αυτου υποισει δολον

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

ακηκοα τοιαυτα πολλα παρακλητορες κακων παντες

3

τι γαρ µη ταξις εστιν ρηµασιν πνευµατος η τι παρενοχλησει σοι οτι αποκρινη

4

καγω καθ' υµας λαλησω ει υπεκειτο γε η ψυχη υµων αντι της εµης ειτ' εναλουµαι υµιν ρηµασιν κινησω δε καθ' υµων κεφαλην

5

ειη δε ισχυς εν τω στοµατι µου κινησιν δε χειλεων ου φεισοµαι

6

εαν γαρ λαλησω ουκ αλγησω το τραυµα εαν δε και σιωπησω τι ελαττον τρωθησοµαι

7

νυν δε κατακοπον µε πεποιηκεν µωρον σεσηποτα
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8

και επελαβου µου εις µαρτυριον εγενηθη και ανεστη εν εµοι το ψευδος µου κατα προσωπον µου ανταπεκριθη

9

οργη χρησαµενος κατεβαλεν µε εβρυξεν επ' εµε τους οδοντας βελη πειρατων αυτου επ' εµοι επεσεν

10

ακισιν οφθαλµων ενηλατο οξει επαισεν µε εις σιαγονα οµοθυµαδον δε κατεδραµον επ' εµοι

11

παρεδωκεν γαρ µε ο κυριος εις χειρας αδικου επι δε ασεβεσιν ερριψεν µε

12

ειρηνευοντα διεσκεδασεν µε λαβων µε της κοµης διετιλεν κατεστησεν µε ωσπερ σκοπον

13

εκυκλωσαν µε λογχαις βαλλοντες εις νεφρους µου ου φειδοµενοι εξεχεαν εις την γην την χολην µου

14

κατεβαλον µε πτωµα επι πτωµατι εδραµον προς µε δυναµενοι

15

σακκον ερραψα επι βυρσης µου το δε σθενος µου εν γη εσβεσθη

16

η γαστηρ µου συγκεκαυται απο κλαυθµου επι δε βλεφαροις µου σκια

17

αδικον δε ουδεν ην εν χερσιν µου ευχη δε µου καθαρα

18

γη µη επικαλυψης εφ' αιµατι της σαρκος µου µηδε ειη τοπος τη κραυγη µου

19

και νυν ιδου εν ουρανοις ο µαρτυς µου ο δε συνιστωρ µου εν υψιστοις

20

αφικοιτο µου η δεησις προς κυριον εναντι δε αυτου σταζοι µου ο οφθαλµος

21

ειη δε ελεγχος ανδρι εναντι κυριου και υιος ανθρωπου τω πλησιον αυτου

22

ετη δε αριθµητα ηκασιν οδω δε η ουκ επαναστραφησοµαι πορευσοµαι

1

ολεκοµαι πνευµατι φεροµενος δεοµαι δε ταφης και ου τυγχανω

2

λισσοµαι καµνων και τι ποιησας

3

εκλεψαν δε µου τα υπαρχοντα αλλοτριοι τις εστιν ουτος τη χειρι µου συνδεθητω

4

οτι καρδιαν αυτων εκρυψας απο φρονησεως δια τουτο ου µη υψωσης αυτους

5

τη µεριδι αναγγελει κακιας οφθαλµοι δε µου εφ' υιοις ετακησαν

6

εθου δε µε θρυληµα εν εθνεσιν γελως δε αυτοις απεβην

7

πεπωρωνται γαρ απο οργης οι οφθαλµοι µου πεπολιορκηµαι µεγαλως υπο παντων

8

θαυµα εσχεν αληθινους επι τουτω δικαιος δε επι παρανοµω επανασταιη

9

σχοιη δε πιστος την εαυτου οδον καθαρος δε χειρας αναλαβοι θαρσος

10

ου µην δε αλλα παντες ερειδετε και δευτε δη ου γαρ ευρισκω εν υµιν αληθες

11

αι ηµεραι µου παρηλθον εν βροµω ερραγη δε τα αρθρα της καρδιας µου

12

νυκτα εις ηµεραν εθηκαν φως εγγυς απο προσωπου σκοτους

13

εαν γαρ υποµεινω αδης µου ο οικος εν δε γνοφω εστρωται µου η στρωµνη

14

θανατον επεκαλεσαµην πατερα µου ειναι µητερα δε µου και αδελφην σαπριαν

15

που ουν µου ετι εστιν η ελπις η τα αγαθα µου οψοµαι

16

η µετ' εµου εις αδην καταβησονται η οµοθυµαδον επι χωµατος καταβησοµεθα

1

υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτης λεγει

2

µεχρι τινος ου παυση επισχες ινα και αυτοι λαλησωµεν
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3

δια τι ωσπερ τετραποδα σεσιωπηκαµεν εναντιον σου

4

κεχρηται σοι οργη τι γαρ εαν συ αποθανης αοικητος η υπ' ουρανον η καταστραφησεται ορη εκ θεµελιων

5

και φως ασεβων σβεσθησεται και ουκ αποβησεται αυτων η φλοξ

6

το φως αυτου σκοτος εν διαιτη ο δε λυχνος επ' αυτω σβεσθησεται

7

θηρευσαισαν ελαχιστοι τα υπαρχοντα αυτου σφαλαι δε αυτου η βουλη

8

εµβεβληται δε ο πους αυτου εν παγιδι εν δικτυω ελιχθειη

9

ελθοισαν δε επ' αυτον παγιδες κατισχυσει επ' αυτον διψωντας

10

κεκρυπται εν τη γη σχοινιον αυτου και η συλληµψις αυτου επι τριβων

11

κυκλω ολεσαισαν αυτον οδυναι πολλοι δε περι ποδας αυτου ελθοισαν εν λιµω στενω

12

πτωµα δε αυτω ητοιµασται εξαισιον

13

βρωθειησαν αυτου κλωνες ποδων κατεδεται δε τα ωραια αυτου θανατος

14

εκραγειη δε εκ διαιτης αυτου ιασις σχοιη δε αυτον αναγκη αιτια βασιλικη

15

κατασκηνωσει εν τη σκηνη αυτου εν νυκτι αυτου κατασπαρησονται τα ευπρεπη αυτου θειω

16

υποκατωθεν αι ριζαι αυτου ξηρανθησονται και επανωθεν επιπεσειται θερισµος αυτου

17

το µνηµοσυνον αυτου απολοιτο εκ γης και υπαρχει ονοµα αυτω επι προσωπον εξωτερω

18

απωσειεν αυτον εκ φωτος εις σκοτος

19

ουκ εσται επιγνωστος εν λαω αυτου ουδε σεσωσµενος εν τη υπ' ουρανον ο οικος αυτου αλλ' εν τοις αυτου ζησονται ετεροι

20

επ' αυτω εστεναξαν εσχατοι πρωτους δε εσχεν θαυµα

21

ουτοι εισιν οικοι αδικων ουτος δε ο τοπος των µη ειδοτων τον κυριον

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

εως τινος εγκοπον ποιησετε ψυχην µου και καθαιρειτε µε λογοις

3

γνωτε µονον οτι ο κυριος εποιησε µε ουτως καταλαλειτε µου ουκ αισχυνοµενοι µε επικεισθε µοι

4

ναι δη επ' αληθειας εγω επλανηθην παρ' εµοι δε αυλιζεται πλανος [4α] λαλησαι ρηµα ο ουκ εδει τα δε ρηµατα µου πλαναται και ουκ επι καιρου

5

εα δε οτι επ' εµοι µεγαλυνεσθε εναλλεσθε δε µοι ονειδει

6

γνωτε ουν οτι ο κυριος εστιν ο ταραξας οχυρωµα δε αυτου επ' εµε υψωσεν

7

ιδου γελω ονειδει και ου λαλησω κεκραξοµαι και ουδαµου κριµα

8

κυκλω περιωκοδοµηµαι και ου µη διαβω επι προσωπον µου σκοτος εθετο

9

την δε δοξαν απ' εµου εξεδυσεν αφειλεν δε στεφανον απο κεφαλης µου

10

διεσπασεν µε κυκλω και ωχοµην εξεκοψεν δε ωσπερ δενδρον την ελπιδα µου

11

δεινως δε µοι οργη εχρησατο ηγησατο δε µε ωσπερ εχθρον

12

οµοθυµαδον δε ηλθον τα πειρατηρια αυτου επ' εµοι ταις οδοις µου εκυκλωσαν µε εγκαθετοι

13

απ' εµου δε αδελφοι µου απεστησαν εγνωσαν αλλοτριους η εµε φιλοι δε µου ανελεηµονες γεγονασιν

14

ου προσεποιησαντο µε οι εγγυτατοι µου και οι ειδοτες µου το ονοµα επελαθοντο µου
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15

γειτονες οικιας θεραπαιναι τε µου αλλογενης ηµην εναντιον αυτων

16

θεραποντα µου εκαλεσα και ουχ υπηκουσεν στοµα δε µου εδεετο

17

και ικετευον την γυναικα µου προσεκαλουµην δε κολακευων υιους παλλακιδων µου

18

οι δε εις τον αιωνα µε απεποιησαντο οταν αναστω κατ' εµου λαλουσιν

19

εβδελυξαντο δε µε οι ειδοτες µε ους δη ηγαπηκειν επανεστησαν µοι

20

εν δερµατι µου εσαπησαν αι σαρκες µου τα δε οστα µου εν οδουσιν εχεται

21

ελεησατε µε ελεησατε µε ω φιλοι χειρ γαρ κυριου η αψαµενη µου εστιν

22

δια τι δε µε διωκετε ωσπερ και ο κυριος απο δε σαρκων µου ουκ εµπιπλασθε

23

τις γαρ αν δωη γραφηναι τα ρηµατα µου τεθηναι δε αυτα εν βιβλιω εις τον αιωνα

24

εν γραφειω σιδηρω και µολιβω η εν πετραις εγγλυφηναι

25

οιδα γαρ οτι αεναος εστιν ο εκλυειν µε µελλων επι γης

26

αναστησαι το δερµα µου το ανατλων ταυτα παρα γαρ κυριου ταυτα µοι συνετελεσθη

27

α εγω εµαυτω συνεπισταµαι α ο οφθαλµος µου εορακεν και ουκ αλλος παντα δε µοι συντετελεσται εν κολπω

28

ει δε και ερειτε τι ερουµεν εναντι αυτου και ριζαν λογου ευρησοµεν εν αυτω

29

ευλαβηθητε δη και υµεις απο επικαλυµµατος θυµος γαρ επ' ανοµους επελευσεται και τοτε γνωσονται που εστιν αυτων η υλη

1

υπολαβων δε σωφαρ ο µιναιος λεγει

2

ουχ ουτως υπελαµβανον αντερειν σε ταυτα και ουχι συνιετε µαλλον η και εγω

3

παιδειαν εντροπης µου ακουσοµαι και πνευµα εκ της συνεσεως αποκρινεται µοι

4

µη ταυτα εγνως απο του ετι αφ' ου ετεθη ανθρωπος επι της γης

5

ευφροσυνη γαρ ασεβων πτωµα εξαισιον χαρµονη δε παρανοµων απωλεια

6

εαν αναβη εις ουρανον αυτου τα δωρα η δε θυσια αυτου νεφων αψηται

7

οταν γαρ δοκη ηδη κατεστηριχθαι τοτε εις τελος απολειται οι δε ιδοντες αυτον ερουσιν που εστιν

8

ωσπερ ενυπνιον εκπετασθεν ου µη ευρεθη επτη δε ωσπερ φασµα νυκτερινον

9

οφθαλµος παρεβλεψεν και ου προσθησει και ουκετι προσνοησει αυτον ο τοπος αυτου

10

τους υιους αυτου ολεσαισαν ηττονες αι δε χειρες αυτου πυρσευσαισαν οδυνας

11

οστα αυτου ενεπλησθησαν νεοτητος αυτου και µετ' αυτου επι χωµατος κοιµηθησεται

12

εαν γλυκανθη εν στοµατι αυτου κακια κρυψει αυτην υπο την γλωσσαν αυτου

13

ου φεισεται αυτης και ουκ εγκαταλειψει αυτην και συνεξει αυτην εν µεσω του λαρυγγος αυτου

14

και ου µη δυνηθη βοηθησαι εαυτω χολη ασπιδος εν γαστρι αυτου

15

πλουτος αδικως συναγοµενος εξεµεσθησεται εξ οικιας αυτου εξελκυσει αυτον αγγελος

16

θυµον δε δρακοντων θηλασειεν ανελοι δε αυτον γλωσσα οφεως

17

µη ιδοι αµελξιν νοµαδων µηδε νοµας µελιτος και βουτυρου

18

εις κενα και µαταια εκοπιασεν πλουτον εξ ου ου γευσεται ωσπερ στριφνος αµασητος ακαταποτος
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19

πολλων γαρ αδυνατων οικους εθλασεν διαιταν δε ηρπασεν και ουκ εστησεν

20

ουκ εστιν αυτου σωτηρια τοις υπαρχουσιν εν επιθυµια αυτου ου σωθησεται

21

ουκ εστιν υπολειµµα τοις βρωµασιν αυτου δια τουτο ουκ ανθησει αυτου τα αγαθα

22

οταν δε δοκη ηδη πεπληρωσθαι θλιβησεται πασα δε αναγκη επ' αυτον επελευσεται

23

ει πως πληρωσαι γαστερα αυτου επαποστειλαι επ' αυτον θυµον οργης νιψαι επ' αυτον οδυνας

24

και ου µη σωθη εκ χειρος σιδηρου τρωσαι αυτον τοξον χαλκειον

25

διεξελθοι δε δια σωµατος αυτου βελος αστραπαι δε εν διαιταις αυτου περιπατησαισαν επ' αυτω φοβοι

26

παν δε σκοτος αυτω υποµειναι κατεδεται αυτον πυρ ακαυστον κακωσαι δε αυτου επηλυτος τον οικον

27

ανακαλυψαι δε αυτου ο ουρανος τας ανοµιας γη δε επανασταιη αυτω

28

ελκυσαι τον οικον αυτου απωλεια εις τελος ηµερα οργης επελθοι αυτω

29

αυτη η µερις ανθρωπου ασεβους παρα κυριου και κτηµα υπαρχοντων αυτω παρα του επισκοπου

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

ακουσατε ακουσατε µου των λογων ινα µη η µοι παρ' υµων αυτη η παρακλησις

3

αρατε µε εγω δε λαλησω ειτ' ου καταγελασετε µου

4

τι γαρ µη ανθρωπου µου η ελεγξις η δια τι ου θυµωθησοµαι

5

εισβλεψαντες εις εµε θαυµασατε χειρα θεντες επι σιαγονι

6

εαν τε γαρ µνησθω εσπουδακα εχουσιν δε µου τας σαρκας οδυναι

7

δια τι ασεβεις ζωσιν πεπαλαιωνται δε και εν πλουτω

8

ο σπορος αυτων κατα ψυχην τα δε τεκνα αυτων εν οφθαλµοις

9

οι οικοι αυτων ευθηνουσιν φοβος δε ουδαµου µαστιξ δε παρα κυριου ουκ εστιν επ' αυτοις

10

η βους αυτων ουκ ωµοτοκησεν διεσωθη δε αυτων εν γαστρι εχουσα και ουκ εσφαλεν

11

µενουσιν δε ως προβατα αιωνια τα δε παιδια αυτων προσπαιζουσιν

12

αναλαβοντες ψαλτηριον και κιθαραν και ευφραινονται φωνη ψαλµου

13

συνετελεσαν δε εν αγαθοις τον βιον αυτων εν δε αναπαυσει αδου εκοιµηθησαν

14

λεγει δε κυριω αποστα απ' εµου οδους σου ειδεναι ου βουλοµαι

15

τι ικανος οτι δουλευσοµεν αυτω και τις ωφελεια οτι απαντησοµεν αυτω

16

εν χερσιν γαρ ην αυτων τα αγαθα εργα δε ασεβων ουκ εφορα

17

ου µην δε αλλα και ασεβων λυχνος σβεσθησεται επελευσεται δε αυτοις η καταστροφη ωδινες δε αυτους εξουσιν απο οργης

18

εσονται δε ωσπερ αχυρα προ ανεµου η ωσπερ κονιορτος ον υφειλατο λαιλαψ

19

εκλιποι υιους τα υπαρχοντα αυτου ανταποδωσει προς αυτον και γνωσεται

20

ιδοισαν οι οφθαλµοι αυτου την εαυτου σφαγην απο δε κυριου µη διασωθειη

21

οτι τι θεληµα αυτου εν οικω αυτου µετ' αυτον και αριθµοι µηνων αυτου διηρεθησαν

22

ποτερον ουχι ο κυριος εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστηµην αυτος δε φονους διακρινει
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23

ουτος αποθανειται εν κρατει απλοσυνης αυτου ολος δε ευπαθων και ευθηνων

24

τα δε εγκατα αυτου πληρη στεατος µυελος δε αυτου διαχειται

25

ο δε τελευτα υπο πικριας ψυχης ου φαγων ουδεν αγαθον

26

οµοθυµαδον δε επι γης κοιµωνται σαπρια δε αυτους εκαλυψεν

27

ωστε οιδα υµας οτι τολµη επικεισθε µοι

28

οτι ερειτε που εστιν οικος αρχοντος και που εστιν η σκεπη των σκηνωµατων των ασεβων

29

ερωτησατε παραπορευοµενους οδον και τα σηµεια αυτων ουκ απαλλοτριωσετε

30

οτι εις ηµεραν απωλειας κουφιζεται ο πονηρος εις ηµεραν οργης αυτου απαχθησονται

31

τις απαγγελει επι προσωπου αυτου την οδον αυτου και αυτος εποιησεν τις ανταποδωσει αυτω

32

και αυτος εις ταφους απηνεχθη και επι σορω ηγρυπνησεν

33

εγλυκανθησαν αυτω χαλικες χειµαρρου και οπισω αυτου πας ανθρωπος απελευσεται και εµπροσθεν αυτου αναριθµητοι

34

πως δε παρακαλειτε µε κενα το δε εµε καταπαυσασθαι αφ' υµων ουδεν

1

υπολαβων δε ελιφας ο θαιµανιτης λεγει

2

ποτερον ουχι ο κυριος εστιν ο διδασκων συνεσιν και επιστηµην

3

τι γαρ µελει τω κυριω εαν συ ησθα τοις εργοις αµεµπτος η ωφελεια οτι απλωσης την οδον σου

4

η λογον σου ποιουµενος ελεγξει σε και συνεισελευσεται σοι εις κρισιν

5

ποτερον ουχ η κακια σου εστιν πολλη αναριθµητοι δε σου εισιν αι αµαρτιαι

6

ηνεχυραζες δε τους αδελφους σου δια κενης αµφιασιν δε γυµνων αφειλου

7

ουδε υδωρ διψωντας εποτισας αλλα πεινωντων εστερησας ψωµον

8

εθαυµασας δε τινων προσωπον ωκισας δε τους επι της γης

9

χηρας δε εξαπεστειλας κενας ορφανους δε εκακωσας

10

τοιγαρουν εκυκλωσαν σε παγιδες και εσπουδασεν σε πολεµος εξαισιος

11

το φως σοι σκοτος απεβη κοιµηθεντα δε υδωρ σε εκαλυψεν

12

µη ουχι ο τα υψηλα ναιων εφορα τους δε υβρει φεροµενους εταπεινωσεν

13

και ειπας τι εγνω ο ισχυρος η κατα του γνοφου κρινει

14

νεφη αποκρυφη αυτου και ουχ οραθησεται και γυρον ουρανου διαπορευσεται

15

µη τριβον αιωνιον φυλαξεις ην επατησαν ανδρες αδικοι

16

οι συνεληµφθησαν αωροι ποταµος επιρρεων οι θεµελιοι αυτων

17

οι λεγοντες κυριος τι ποιησει ηµιν η τι επαξεται ηµιν ο παντοκρατωρ

18

ος δε ενεπλησεν τους οικους αυτων αγαθων βουλη δε ασεβων πορρω απ' αυτου

19

ιδοντες δικαιοι εγελασαν αµεµπτος δε εµυκτηρισεν

20

ει µη ηφανισθη η υποστασις αυτων και το καταλειµµα αυτων καταφαγεται πυρ

21

γενου δη σκληρος εαν υποµεινης ειτ' ο καρπος σου εσται εν αγαθοις
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22

εκλαβε δε εκ στοµατος αυτου εξηγοριαν και αναλαβε τα ρηµατα αυτου εν καρδια σου

23

εαν δε επιστραφης και ταπεινωσης σεαυτον εναντι κυριου πορρω εποιησας απο διαιτης σου το αδικον

24

θηση επι χωµατι εν πετρα και ως πετρα χειµαρρους ωφιρ

25

εσται ουν σου ο παντοκρατωρ βοηθος απο εχθρων καθαρον δε αποδωσει σε ωσπερ αργυριον πεπυρωµενον

26

ειτα παρρησιασθηση εναντι κυριου αναβλεψας εις τον ουρανον ιλαρως

27

ευξαµενου δε σου προς αυτον εισακουσεται σου δωσει δε σοι αποδουναι τας ευχας

28

αποκαταστησει δε σοι διαιταν δικαιοσυνης επι δε οδοις σου εσται φεγγος

29

οτι εταπεινωσεν αυτον και ερεις υπερηφανευσατο και κυφοντα οφθαλµοις σωσει

30

ρυσεται αθωον και διασωθητι εν καθαραις χερσιν σου

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

και δη οιδα οτι εκ χειρος µου η ελεγξις εστιν και η χειρ αυτου βαρεια γεγονεν επ' εµω στεναγµω

3

τις δ' αρα γνοιη οτι ευροιµι αυτον και ελθοιµι εις τελος

4

ειποιµι δε εµαυτου κριµα το δε στοµα µου εµπλησαιµι ελεγχων

5

γνωην δε ρηµατα α µοι ερει αισθοιµην δε τινα µοι απαγγελει

6

και ει εν πολλη ισχυι επελευσεται µοι ειτα εν απειλη µοι ου χρησεται

7

αληθεια γαρ και ελεγχος παρ' αυτου εξαγαγοι δε εις τελος το κριµα µου

8

εις γαρ πρωτα πορευσοµαι και ουκετι ειµι τα δε επ' εσχατοις τι οιδα

9

αριστερα ποιησαντος αυτου και ου κατεσχον περιβαλει δεξια και ουκ οψοµαι

10

οιδεν γαρ ηδη οδον µου διεκρινεν δε µε ωσπερ το χρυσιον

11

εξελευσοµαι δε εν ενταλµασιν αυτου οδους γαρ αυτου εφυλαξα και ου µη εκκλινω

12

απο ενταλµατων αυτου και ου µη παρελθω εν δε κολπω µου εκρυψα ρηµατα αυτου

13

ει δε και αυτος εκρινεν ουτως τις εστιν ο αντειπων αυτω ο γαρ αυτος ηθελησεν και εποιησεν

14
15

δια τουτο επ' αυτω εσπουδακα νουθετουµενος δε εφροντισα αυτου [15α] επι τουτω απο προσωπου αυτου κατασπουδασθω κατανοησω και πτοηθησοµαι εξ αυτου

16

κυριος δε εµαλακυνεν την καρδιαν µου ο δε παντοκρατωρ εσπουδασεν µε

17

ου γαρ ηδειν οτι επελευσεται µοι σκοτος προ προσωπου δε µου εκαλυψεν γνοφος

1

δια τι δε κυριον ελαθον ωραι

2

ασεβεις δε οριον υπερεβησαν ποιµνιον συν ποιµενι αρπασαντες

3

υποζυγιον ορφανων απηγαγον και βουν χηρας ηνεχυρασαν

4

εξεκλιναν αδυνατους εξ οδου δικαιας οµοθυµαδον εκρυβησαν πραεις γης

5

απεβησαν δε ωσπερ ονοι εν αγρω υπερ εµου εξελθοντες την εαυτων πραξιν ηδυνθη αυτω αρτος εις νεωτερους

6

αγρον προ ωρας ουκ αυτων οντα εθερισαν αδυνατοι δε αµπελωνας ασεβων αµισθι και ασιτι ηργασαντο

7

γυµνους πολλους εκοιµισαν ανευ ιµατιων αµφιασιν δε ψυχης αυτων αφειλαντο
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8

απο ψεκαδων ορεων υγραινονται παρα το µη εχειν αυτους σκεπην πετραν περιεβαλοντο

9

ηρπασαν ορφανον απο µαστου εκπεπτωκοτα δε εταπεινωσαν

10

γυµνους δε εκοιµισαν αδικως πεινωντων δε τον ψωµον αφειλαντο

11

εν στενοις αδικως ενηδρευσαν οδον δε δικαιαν ουκ ηδεισαν

12

οι εκ πολεως και οικων ιδιων εξεβαλλοντο ψυχη δε νηπιων εστεναξεν µεγα αυτος δε δια τι τουτων επισκοπην ου πεποιηται

13

επι γης οντων αυτων και ουκ επεγνωσαν οδον δε δικαιοσυνης ουκ ηδεισαν ουδε ατραπους αυτης επορευθησαν

14

γνους δε αυτων τα εργα παρεδωκεν αυτους εις σκοτος και νυκτος εσται ως κλεπτης

15

και οφθαλµος µοιχου εφυλαξεν σκοτος λεγων ου προσνοησει µε οφθαλµος και αποκρυβην προσωπου εθετο

16

διωρυξεν εν σκοτει οικιας ηµερας εσφραγισαν εαυτους ουκ επεγνωσαν φως

17

οτι οµοθυµαδον το πρωι αυτοις σκια θανατου οτι επιγνωσεται ταραχας σκιας θανατου

18

ελαφρος εστιν επι προσωπον υδατος καταραθειη η µερις αυτων επι γης

19

αναφανειη δε τα φυτα αυτων επι γης ξηρα αγκαλιδα γαρ ορφανων ηρπασαν

20

ειτ' ανεµνησθη αυτου η αµαρτια ωσπερ δε οµιχλη δροσου αφανης εγενετο αποδοθειη δε αυτω α επραξεν συντριβειη δε πας αδικος ισα ξυλω ανιατω

21

στειραν γαρ ουκ ευ εποιησεν και γυναιον ουκ ηλεησεν

22

θυµω δε κατεστρεψεν αδυνατους αναστας τοιγαρουν ου µη πιστευση κατα της εαυτου ζωης

23

µαλακισθεις µη ελπιζετω υγιασθηναι αλλα πεσειται νοσω

24

πολλους γαρ εκακωσεν το υψωµα αυτου εµαρανθη δε ωσπερ µολοχη εν καυµατι η ωσπερ σταχυς απο καλαµης αυτοµατος αποπεσων

25

ει δε µη τις εστιν ο φαµενος ψευδη µε λεγειν και θησει εις ουδεν τα ρηµατα µου

1

υπολαβων δε βαλδαδ ο σαυχιτης λεγει

2

τι γαρ προοιµιον η φοβος παρ' αυτου ο ποιων την συµπασαν εν υψιστω

3

µη γαρ τις υπολαβοι οτι εστιν παρελκυσις πειραταις επι τινας δε ουκ επελευσεται ενεδρα παρ' αυτου

4

πως γαρ εσται δικαιος βροτος εναντι κυριου η τις αν αποκαθαρισαι εαυτον γεννητος γυναικος

5

ει σεληνη συντασσει και ουκ επιφαυσκει αστρα δε ου καθαρα εναντιον αυτου

6

εα δε ανθρωπος σαπρια και υιος ανθρωπου σκωληξ

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει

2

τινι προσκεισαι η τινι µελλεις βοηθειν ποτερον ουχ ω πολλη ισχυς και ω βραχιων κραταιος εστιν

3

τινι συµβεβουλευσαι ουχ ω πασα σοφια η τινι επακολουθησεις ουχ ω µεγιστη δυναµις

4

τινι ανηγγειλας ρηµατα πνοη δε τινος εστιν η εξελθουσα εκ σου

5

µη γιγαντες µαιωθησονται υποκατωθεν υδατος και των γειτονων αυτου

6

γυµνος ο αδης επωπιον αυτου και ουκ εστιν περιβολαιον τη απωλεια

7

εκτεινων βορεαν επ' ουδεν κρεµαζων γην επι ουδενος

8

δεσµευων υδωρ εν νεφελαις αυτου και ουκ ερραγη νεφος υποκατω αυτου

9

ο κρατων προσωπον θρονου εκπεταζων επ' αυτον νεφος αυτου
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10

προσταγµα εγυρωσεν επι προσωπον υδατος µεχρι συντελειας φωτος µετα σκοτους

11

στυλοι ουρανου επετασθησαν και εξεστησαν απο της επιτιµησεως αυτου

12

ισχυι κατεπαυσεν την θαλασσαν επιστηµη δε ετρωσε το κητος

13

κλειθρα δε ουρανου δεδοικασιν αυτον προσταγµατι δε εθανατωσεν δρακοντα αποστατην

14

ιδου ταυτα µερη οδου αυτου και επι ικµαδα λογου ακουσοµεθα εν αυτω σθενος δε βροντης αυτου τις οιδεν οποτε ποιησει

1

ετι δε προσθεις ιωβ ειπεν τω προοιµιω

2

ζη κυριος ος ουτω µε κεκρικεν και ο παντοκρατωρ ο πικρανας µου την ψυχην

3

η µην ετι της πνοης µου ενουσης πνευµα δε θειον το περιον µοι εν ρισιν

4

µη λαλησειν τα χειλη µου ανοµα ουδε η ψυχη µου µελετησει αδικα

5

µη µοι ειη δικαιους υµας αποφηναι εως αν αποθανω ου γαρ απαλλαξω µου την ακακιαν

6

δικαιοσυνη δε προσεχων ου µη προωµαι ου γαρ συνοιδα εµαυτω ατοπα πραξας

7

ου µην δε αλλα ειησαν οι εχθροι µου ωσπερ η καταστροφη των ασεβων και οι επ' εµε επανιστανοµενοι ωσπερ η απωλεια των παρανοµων

8

και τις γαρ εστιν ελπις ασεβει οτι επεχει πεποιθως επι κυριον αρα σωθησεται

9

η την δεησιν αυτου εισακουσεται κυριος η επελθουσης αυτω αναγκης

10

µη εχει τινα παρρησιαν εναντι αυτου η ως επικαλεσαµενου αυτου εισακουσεται αυτου

11

αλλα δη αναγγελω υµιν τι εστιν εν χειρι κυριου α εστιν παρα παντοκρατορι ου ψευσοµαι

12

ιδου δη παντες οιδατε οτι κενα κενοις επιβαλλετε

13

αυτη η µερις ανθρωπου ασεβους παρα κυριου κτηµα δε δυναστων ελευσεται παρα παντοκρατορος επ' αυτους

14

εαν δε πολλοι γενωνται οι υιοι αυτου εις σφαγην εσονται εαν δε και ανδρωθωσιν προσαιτησουσιν

15

οι δε περιοντες αυτου εν θανατω τελευτησουσιν χηρας δε αυτων ουθεις ελεησει

16

εαν συναγαγη ωσπερ γην αργυριον ισα δε πηλω ετοιµαση χρυσιον

17

ταυτα παντα δικαιοι περιποιησονται τα δε χρηµατα αυτου αληθινοι καθεξουσιν

18

απεβη δε ο οικος αυτου ωσπερ σητες και ωσπερ αραχνη

19

πλουσιος κοιµηθεις και ου προσθησει οφθαλµους αυτου διηνοιξεν και ουκ εστιν

20

συνηντησαν αυτω ωσπερ υδωρ αι οδυναι νυκτι δε υφειλατο αυτον γνοφος

21

αναληµψεται αυτον καυσων και απελευσεται και λικµησει αυτον εκ του τοπου αυτου

22

και επιρριψει επ' αυτον και ου φεισεται εκ χειρος αυτου φυγη φευξεται

23

κροτησει επ' αυτου χειρας αυτου και συριει αυτον εκ του τοπου αυτου

1

εστιν γαρ αργυριω τοπος οθεν γινεται τοπος δε χρυσιω οθεν διηθειται

2

σιδηρος µεν γαρ εκ γης γινεται χαλκος δε ισα λιθω λατοµειται

3

ταξιν εθετο σκοτει και παν περας αυτος εξακριβαζεται λιθος σκοτια και σκια θανατου

4

διακοπη χειµαρρου απο κονιας οι δε επιλανθανοµενοι οδον δικαιαν ησθενησαν εκ βροτων

5

γη εξ αυτης εξελευσεται αρτος υποκατω αυτης εστραφη ωσει πυρ
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6

τοπος σαπφειρου οι λιθοι αυτης και χωµα χρυσιον αυτω

7

τριβος ουκ εγνω αυτην πετεινον και ου παρεβλεψεν αυτην οφθαλµος γυπος

8

ουκ επατησαν αυτην υιοι αλαζονων ου παρηλθεν επ' αυτης λεων

9

εν ακροτοµω εξετεινεν χειρα αυτου κατεστρεψεν δε εκ ριζων ορη

10

δινας δε ποταµων ερρηξεν παν δε εντιµον ειδεν µου ο οφθαλµος

11

βαθη δε ποταµων ανεκαλυψεν εδειξεν δε εαυτου δυναµιν εις φως

12

η δε σοφια ποθεν ευρεθη ποιος δε τοπος εστιν της επιστηµης

13

ουκ οιδεν βροτος οδον αυτης ουδε µη ευρεθη εν ανθρωποις

14

αβυσσος ειπεν ουκ εστιν εν εµοι και θαλασσα ειπεν ουκ εστιν µετ' εµου

15

ου δωσει συγκλεισµον αντ' αυτης και ου σταθησεται αργυριον ανταλλαγµα αυτης

16

και ου συµβασταχθησεται χρυσιω ωφιρ εν ονυχι τιµιω και σαπφειρω

17

ουκ ισωθησεται αυτη χρυσιον και υαλος και το αλλαγµα αυτης σκευη χρυσα

18

µετεωρα και γαβις ου µνησθησεται και ελκυσον σοφιαν υπερ τα εσωτατα

19

ουκ ισωθησεται αυτη τοπαζιον αιθιοπιας χρυσιω καθαρω ου συµβασταχθησεται

20

η δε σοφια ποθεν ευρεθη ποιος δε τοπος εστιν της συνεσεως

21

λεληθεν παντα ανθρωπον και απο πετεινων του ουρανου εκρυβη

22

η απωλεια και ο θανατος ειπαν ακηκοαµεν δε αυτης το κλεος

23

ο θεος ευ συνεστησεν αυτης την οδον αυτος δε οιδεν τον τοπον αυτης

24

αυτος γαρ την υπ' ουρανον πασαν εφορα ειδως τα εν τη γη παντα α εποιησεν

25

ανεµων σταθµον υδατος τε µετρα

26

οτε εποιησεν ουτως υετον ηριθµησεν και οδον εν τιναγµατι φωνας

27

τοτε ειδεν αυτην και εξηγησατο αυτην ετοιµασας εξιχνιασεν

28

ειπεν δε ανθρωπω ιδου η θεοσεβεια εστιν σοφια το δε απεχεσθαι απο κακων εστιν επιστηµη

1

ετι δε προσθεις ιωβ ειπεν τω προοιµιω

2

τις αν µε θειη κατα µηνα εµπροσθεν ηµερων ων µε ο θεος εφυλαξεν

3

ως οτε ηυγει ο λυχνος αυτου υπερ κεφαλης µου οτε τω φωτι αυτου επορευοµην εν σκοτει

4

οτε ηµην επιβριθων οδοις οτε ο θεος επισκοπην εποιειτο του οικου µου

5

οτε ηµην υλωδης λιαν κυκλω δε µου οι παιδες

6

οτε εχεοντο µου αι οδοι βουτυρω τα δε ορη µου εχεοντο γαλακτι

7

οτε εξεπορευοµην ορθριος εν πολει εν δε πλατειαις ετιθετο µου ο διφρος

8

ιδοντες µε νεανισκοι εκρυβησαν πρεσβυται δε παντες εστησαν

9

αδροι δε επαυσαντο λαλουντες δακτυλον επιθεντες επι στοµατι

10

οι δε ακουσαντες εµακαρισαν µε και γλωσσα αυτων τω λαρυγγι αυτων εκολληθη
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11

οτι ους ηκουσεν και εµακαρισεν µε οφθαλµος δε ιδων µε εξεκλινεν

12

διεσωσα γαρ πτωχον εκ χειρος δυναστου και ορφανω ω ουκ ην βοηθος εβοηθησα

13

ευλογια απολλυµενου επ' εµε ελθοι στοµα δε χηρας µε ευλογησεν

14

δικαιοσυνην δε ενεδεδυκειν ηµφιασαµην δε κριµα ισα διπλοιδι

15

οφθαλµος ηµην τυφλων πους δε χωλων

16

εγω ηµην πατηρ αδυνατων δικην δε ην ουκ ηδειν εξιχνιασα

17

συνετριψα δε µυλας αδικων εκ δε µεσου των οδοντων αυτων αρπαγµα εξεσπασα

18

ειπα δε η ηλικια µου γηρασει ωσπερ στελεχος φοινικος πολυν χρονον βιωσω

19

η ριζα µου διηνοικται επι υδατος και δροσος αυλισθησεται εν τω θερισµω µου

20

η δοξα µου καινη µετ' εµου και το τοξον µου εν χειρι αυτου πορευσεται

21

εµου ακουσαντες προσεσχον εσιωπησαν δε επι τη εµη βουλη

22

επι δε τω εµω ρηµατι ου προσεθεντο περιχαρεις δε εγινοντο οποταν αυτοις ελαλουν

23

ωσπερ γη διψωσα προσδεχοµενη τον υετον ουτως ουτοι την εµην λαλιαν

24

εαν γελασω προς αυτους ου µη πιστευσωσιν και φως του προσωπου µου ουκ απεπιπτεν

25

εξελεξαµην οδον αυτων και εκαθισα αρχων και κατεσκηνουν ωσει βασιλευς εν µονοζωνοις ον τροπον παθεινους παρακαλων

1

νυνι δε κατεγελασαν µου ελαχιστοι νυν νουθετουσιν µε εν µερει ων εξουδενουν πατερας αυτων ους ουχ ηγησαµην ειναι αξιους κυνων των εµων νοµαδων

2

και γε ισχυς χειρων αυτων ινα τι µοι επ' αυτους απωλετο συντελεια

3

εν ενδεια και λιµω αγονος οι φευγοντες ανυδρον εχθες συνοχην και ταλαιπωριαν

4

οι περικλωντες αλιµα επι ηχουντι οιτινες αλιµα ην αυτων τα σιτα ατιµοι δε και πεφαυλισµενοι ενδεεις παντος αγαθου οι και ριζας ξυλων εµασωντο υπο λιµου µεγαλου

5

επανεστησαν µοι κλεπται

6

ων οι οικοι αυτων ησαν τρωγλαι πετρων

7

ανα µεσον ευηχων βοησονται οι υπο φρυγανα αγρια διητωντο

8

αφρονων υιοι και ατιµων ονοµα και κλεος εσβεσµενον απο γης

9

νυνι δε κιθαρα εγω ειµι αυτων και εµε θρυληµα εχουσιν

10

εβδελυξαντο δε µε αποσταντες µακραν απο δε προσωπου µου ουκ εφεισαντο πτυελον

11

ανοιξας γαρ φαρετραν αυτου εκακωσεν µε και χαλινον του προσωπου µου εξαπεστειλαν

12

επι δεξιων βλαστου επανεστησαν ποδα αυτων εξετειναν και ωδοποιησαν επ' εµε τριβους απωλειας αυτων

13

εξετριβησαν τριβοι µου εξεδυσεν γαρ µου την στολην

14

βελεσιν αυτου κατηκοντισεν µε κεχρηται µοι ως βουλεται εν οδυναις πεφυρµαι

15

επιστρεφονται δε µου αι οδυναι ωχετο µου η ελπις ωσπερ πνευµα και ωσπερ νεφος η σωτηρια µου

16

και νυν επ' εµε εκχυθησεται η ψυχη µου εχουσιν δε µε ηµεραι οδυνων

17

νυκτι δε µου τα οστα συγκεκαυται τα δε νευρα µου διαλελυται

18

εν πολλη ισχυι επελαβετο µου της στολης ωσπερ το περιστοµιον του χιτωνος µου περιεσχεν µε
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19

ηγησαι δε µε ισα πηλω εν γη και σποδω µου η µερις

20

κεκραγα δε προς σε και ουκ εισακουεις µου εστησαν και κατενοησαν µε

21

επεβης δε µοι ανελεηµονως χειρι κραταια µε εµαστιγωσας

22

εταξας δε µε εν οδυναις και απερριψας µε απο σωτηριας

23

οιδα γαρ οτι θανατος µε εκτριψει οικια γαρ παντι θνητω γη

24

ει γαρ οφελον δυναιµην εµαυτον χειρωσασθαι η δεηθεις γε ετερου και ποιησει µοι τουτο

25

εγω δε επι παντι αδυνατω εκλαυσα εστεναξα δε ιδων ανδρα εν αναγκαις

26

εγω δε επεχων αγαθοις ιδου συνηντησαν µοι µαλλον ηµεραι κακων

27

η κοιλια µου εξεζεσεν και ου σιωπησεται προεφθασαν µε ηµεραι πτωχειας

28

στενων πεπορευµαι ανευ φιµου εστηκα δε εν εκκλησια κεκραγως

29

αδελφος γεγονα σειρηνων εταιρος δε στρουθων

30

το δε δερµα µου εσκοτωται µεγαλως τα δε οστα µου απο καυµατος

31

απεβη δε εις παθος µου η κιθαρα ο δε ψαλµος µου εις κλαυθµον εµοι

1

διαθηκην εθεµην τοις οφθαλµοις µου και ου συνησω επι παρθενον

2

και τι εµερισεν ο θεος απανωθεν και κληρονοµια ικανου εξ υψιστων

3

ουχι απωλεια τω αδικω και απαλλοτριωσις τοις ποιουσιν ανοµιαν

4

ουχι αυτος οψεται οδον µου και παντα τα διαβηµατα µου εξαριθµησεται

5

ει δε ηµην πεπορευµενος µετα γελοιαστων ει δε και εσπουδασεν ο πους µου εις δολον

6

ισταιη µε αρα εν ζυγω δικαιω οιδεν δε ο κυριος την ακακιαν µου

7

ει εξεκλινεν ο πους µου εκ της οδου ει δε και τω οφθαλµω επηκολουθησεν η καρδια µου ει δε και ταις χερσιν µου ηψαµην δωρων

8

σπειραιµι αρα και αλλοι φαγοισαν αρριζος δε γενοιµην επι γης

9

ει εξηκολουθησεν η καρδια µου γυναικι ανδρος ετερου ει και εγκαθετος εγενοµην επι θυραις αυτης

10

αρεσαι αρα και η γυνη µου ετερω τα δε νηπια µου ταπεινωθειη

11

θυµος γαρ οργης ακατασχετος το µιαναι ανδρος γυναικα

12

πυρ γαρ εστιν καιοµενον επι παντων των µερων ου δ' αν επελθη εκ ριζων απωλεσεν

13

ει δε και εφαυλισα κριµα θεραποντος µου η θεραπαινης κρινοµενων αυτων προς µε

14

τι γαρ ποιησω εαν ετασιν µου ποιησηται ο κυριος εαν δε και επισκοπην τινα αποκρισιν ποιησοµαι

15

ποτερον ουχ ως και εγω εγενοµην εν γαστρι και εκεινοι γεγονασιν γεγοναµεν δε εν τη αυτη κοιλια

16

αδυνατοι δε χρειαν ην ποτ' ειχον ουκ απετυχον χηρας δε τον οφθαλµον ουκ εξετηξα

17

ει δε και τον ψωµον µου εφαγον µονος και ουχι ορφανω µετεδωκα

18

οτι εκ νεοτητος µου εξετρεφον ως πατηρ και εκ γαστρος µητρος µου ωδηγησα

19

ει δε και υπερειδον γυµνον απολλυµενον και ουκ ηµφιασα

20

αδυνατοι δε ει µη ευλογησαν µε απο δε κουρας αµνων µου εθερµανθησαν οι ωµοι αυτων
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21

ει επηρα ορφανω χειρα πεποιθως οτι πολλη µοι βοηθεια περιεστιν

22

αποσταιη αρα ο ωµος µου απο της κλειδος ο δε βραχιων µου απο του αγκωνος µου συντριβειη

23

φοβος γαρ κυριου συνεσχεν µε και απο του ληµµατος αυτου ουχ υποισω

24

ει εταξα χρυσιον ισχυν µου ει δε και λιθω πολυτελει επεποιθησα

25

ει δε και ευφρανθην πολλου πλουτου µοι γενοµενου ει δε και επ' αναριθµητοις εθεµην χειρα µου

26

η ουχ ορω µεν ηλιον τον επιφαυσκοντα εκλειποντα σεληνην δε φθινουσαν ου γαρ επ' αυτοις εστιν

27

και ει ηπατηθη λαθρα η καρδια µου ει δε και χειρα µου επιθεις επι στοµατι µου εφιλησα

28

και τουτο µοι αρα ανοµια η µεγιστη λογισθειη οτι εψευσαµην εναντιον κυριου του υψιστου

29

ει δε και επιχαρης εγενοµην πτωµατι εχθρων µου και ειπεν η καρδια µου ευγε

30

ακουσαι αρα το ους µου την καταραν µου θρυληθειην δε αρα υπο λαου µου κακουµενος

31

ει δε και πολλακις ειπον αι θεραπαιναι µου τις αν δωη ηµιν των σαρκων αυτου πλησθηναι λιαν µου χρηστου οντος

32

εξω δε ουκ ηυλιζετο ξενος η δε θυρα µου παντι ελθοντι ανεωκτο

33

ει δε και αµαρτων ακουσιως εκρυψα την αµαρτιαν µου

34

ου γαρ διετραπην πολυοχλιαν πληθους του µη εξαγορευσαι ενωπιον αυτων ει δε και ειασα αδυνατον εξελθειν θυραν µου κολπω κενω

35

τις δωη ακουοντα µου χειρα δε κυριου ει µη εδεδοικειν συγγραφην δε ην ειχον κατα τινος

36

επ' ωµοις αν περιθεµενος στεφανον ανεγινωσκον

37

και ει µη ρηξας αυτην απεδωκα ουθεν λαβων παρα χρεοφειλετου

38

ει επ' εµοι ποτε η γη εστεναξεν ει δε και οι αυλακες αυτης εκλαυσαν οµοθυµαδον

39

ει δε και την ισχυν αυτης εφαγον µονος ανευ τιµης ει δε και ψυχην κυριου της γης εκβαλων ελυπησα

40

αντι πυρου αρα εξελθοι µοι κνιδη αντι δε κριθης βατος και επαυσατο ιωβ ρηµασιν

1

ησυχασαν δε και οι τρεις φιλοι αυτου ετι αντειπειν ιωβ ην γαρ ιωβ δικαιος εναντιον αυτων

2

ωργισθη δε ελιους ο του βαραχιηλ ο βουζιτης εκ της συγγενειας ραµ της αυσιτιδος χωρας ωργισθη δε τω ιωβ σφοδρα διοτι απεφηνεν εαυτον δικαιον εναντιον κυριου

3

και κατα των τριων δε φιλων ωργισθη σφοδρα διοτι ουκ ηδυνηθησαν αποκριθηναι αντιθετα ιωβ και εθεντο αυτον ειναι ασεβη

4

ελιους δε υπεµεινεν δουναι αποκρισιν ιωβ οτι πρεσβυτεροι αυτου εισιν ηµεραις

5

και ειδεν ελιους οτι ουκ εστιν αποκρισις εν στοµατι των τριων ανδρων και εθυµωθη οργη αυτου

6

υπολαβων δε ελιους ο του βαραχιηλ ο βουζιτης ειπεν νεωτερος µεν ειµι τω χρονω υµεις δε εστε πρεσβυτεροι διο ησυχασα φοβηθεις του υµιν αναγγειλαι την εµαυτου επιστηµ
ην

7

ειπα δε οτι ο χρονος εστιν ο λαλων εν πολλοις δε ετεσιν οιδασιν σοφιαν

8

αλλα πνευµα εστιν εν βροτοις πνοη δε παντοκρατορος εστιν η διδασκουσα

9

ουχ οι πολυχρονιοι εισιν σοφοι ουδ' οι γεροντες οιδασιν κριµα

10

διο ειπα ακουσατε µου και αναγγελω υµιν α οιδα

11

ενωτιζεσθε µου τα ρηµατα ερω γαρ υµων ακουοντων αχρι ου ετασητε λογους

12

και µεχρι υµων συνησω και ιδου ουκ ην τω ιωβ ελεγχων ανταποκρινοµενος ρηµατα αυτου εξ υµων

13

ινα µη ειπητε ευροµεν σοφιαν κυριω προσθεµενοι
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14

ανθρωπω δε επετρεψατε λαλησαι τοιαυτα ρηµατα

15

επτοηθησαν ουκ απεκριθησαν ετι επαλαιωσαν εξ αυτων λογους

16

υπεµεινα ου γαρ ελαλησαν οτι εστησαν ουκ απεκριθησαν

17

υπολαβων δε ελιους λεγει

18

παλιν λαλησω πληρης γαρ ειµι ρηµατων ολεκει γαρ µε το πνευµα της γαστρος

19

η δε γαστηρ µου ωσπερ ασκος γλευκους ζεων δεδεµενος η ωσπερ φυσητηρ χαλκεως ερρηγως

20

λαλησω ινα αναπαυσωµαι ανοιξας τα χειλη

21

ανθρωπον γαρ ου µη αισχυνθω αλλα µην ουδε βροτον ου µη εντραπω

22

ου γαρ επισταµαι θαυµασαι προσωπον ει δε µη και εµε σητες εδονται

1

ου µην δε αλλα ακουσον ιωβ τα ρηµατα µου και λαλιαν ενωτιζου µου

2

ιδου γαρ ηνοιξα το στοµα µου και ελαλησεν η γλωσσα µου

3

καθαρα µου η καρδια ρηµασιν συνεσις δε χειλεων µου καθαρα νοησει

4

πνευµα θειον το ποιησαν µε πνοη δε παντοκρατορος η διδασκουσα µε

5

εαν δυνη δος µοι αποκρισιν προς ταυτα υποµεινον στηθι κατ' εµε και εγω κατα σε

6

εκ πηλου διηρτισαι συ ως και εγω εκ του αυτου διηρτισµεθα

7

ουχ ο φοβος µου σε στροβησει ουδε η χειρ µου βαρεια εσται επι σοι

8

πλην ειπας εν ωσιν µου φωνην ρηµατων σου ακηκοα

9

διοτι λεγεις καθαρος ειµι ουχ αµαρτων αµεµπτος δε ειµι ου γαρ ηνοµησα

10

µεµψιν δε κατ' εµου ευρεν ηγηται δε µε ωσπερ υπεναντιον

11

εθετο δε εν ξυλω τον ποδα µου εφυλαξεν δε µου πασας τας οδους

12

πως γαρ λεγεις δικαιος ειµι και ουκ επακηκοεν µου αιωνιος γαρ εστιν ο επανω βροτων

13

λεγεις δε δια τι της δικης µου ουκ επακηκοεν παν ρηµα

14

εν γαρ τω απαξ λαλησαι ο κυριος εν δε τω δευτερω ενυπνιον

15

η εν µελετη νυκτερινη ως οταν επιπιπτη δεινος φοβος επ' ανθρωπους επι νυσταγµατων επι κοιτης

16

τοτε ανακαλυπτει νουν ανθρωπων εν ειδεσιν φοβου τοιουτοις αυτους εξεφοβησεν

17

αποστρεψαι ανθρωπον εξ αδικιας το δε σωµα αυτου απο πτωµατος ερρυσατο

18

εφεισατο δε της ψυχης αυτου απο θανατου και µη πεσειν αυτον εν πολεµω

19

παλιν δε ηλεγξεν αυτον εν µαλακια επι κοιτης και πληθος οστων αυτου εναρκησεν

20

παν δε βρωτον σιτου ου µη δυνηται προσδεξασθαι και η ψυχη αυτου βρωσιν επιθυµησει

21

εως αν σαπωσιν αυτου αι σαρκες και αποδειξη τα οστα αυτου κενα

22

ηγγισεν δε εις θανατον η ψυχη αυτου η δε ζωη αυτου εν αδη

23

εαν ωσιν χιλιοι αγγελοι θανατηφοροι εις αυτων ου µη τρωση αυτον εαν νοηση τη καρδια επιστραφηναι επι κυριον αναγγειλη δε ανθρωπω την εαυτου µεµψιν την δε ανοιαν α
υτου δειξη

24

ανθεξεται του µη πεσειν αυτον εις θανατον ανανεωσει δε αυτου το σωµα ωσπερ αλοιφην επι τοιχου τα δε οστα αυτου εµπλησει µυελου
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25

απαλυνει δε αυτου τας σαρκας ωσπερ νηπιου αποκαταστησει δε αυτον ανδρωθεντα εν ανθρωποις

26

ευξαµενος δε προς κυριον και δεκτα αυτω εσται εισελευσεται δε προσωπω καθαρω συν εξηγορια αποδωσει δε ανθρωποις δικαιοσυνην

27

ειτα τοτε αποµεµψεται ανθρωπος αυτος εαυτω λεγων οια συνετελουν και ουκ αξια ητασεν µε ων ηµαρτον

28

σωσον ψυχην µου του µη ελθειν εις διαφθοραν και η ζωη µου φως οψεται

29

ιδου παντα ταυτα εργαται ο ισχυρος οδους τρεις µετα ανδρος

30

αλλ' ερρυσατο την ψυχην µου εκ θανατου ινα η ζωη µου εν φωτι αινη αυτον

31

ενωτιζου ιωβ και ακουε µου κωφευσον και εγω ειµι λαλησω

32

ει εισιν λογοι αποκριθητι µοι λαλησον θελω γαρ δικαιωθηναι σε

33

ει µη συ ακουσον µου κωφευσον και διδαξω σε σοφιαν

1

υπολαβων δε ελιους λεγει

2

ακουσατε µου σοφοι επισταµενοι ενωτιζεσθε το καλον

3

οτι ους λογους δοκιµαζει και λαρυγξ γευεται βρωσιν

4

κρισιν ελωµεθα εαυτοις γνωµεν ανα µεσον εαυτων ο τι καλον

5

οτι ειρηκεν ιωβ δικαιος ειµι ο κυριος απηλλαξεν µου το κριµα

6

εψευσατο δε τω κριµατι µου βιαιον το βελος µου ανευ αδικιας

7

τις ανηρ ωσπερ ιωβ πινων µυκτηρισµον ωσπερ υδωρ

8

ουχ αµαρτων ουδε ασεβησας η οδου κοινωνησας µετα ποιουντων τα ανοµα του πορευθηναι µετα ασεβων

9

µη γαρ ειπης οτι ουκ εσται επισκοπη ανδρος και επισκοπη αυτω παρα κυριου

10

διο συνετοι καρδιας ακουσατε µου µη µοι ειη εναντι κυριου ασεβησαι και εναντι παντοκρατορος ταραξαι το δικαιον

11

αλλα αποδιδοι ανθρωπω καθα ποιει εκαστος αυτων και εν τριβω ανδρος ευρησει αυτον

12

οιη δε τον κυριον ατοπα ποιησειν η ο παντοκρατωρ ταραξει κρισιν

13

ος εποιησεν την γην τις δε εστιν ο ποιων την υπ' ουρανον και τα ενοντα παντα

14

ει γαρ βουλοιτο συνεχειν και το πνευµα παρ' αυτω κατασχειν

15

τελευτησει πασα σαρξ οµοθυµαδον πας δε βροτος εις γην απελευσεται οθεν και επλασθη

16

ει δε µη νουθετη ακουε ταυτα ενωτιζου φωνην ρηµατων

17

ιδε συ τον µισουντα ανοµα και τον ολλυντα τους πονηρους οντα αιωνιον δικαιον

18

ασεβης ο λεγων βασιλει παρανοµεις ασεβεστατε τοις αρχουσιν

19

ος ουκ επησχυνθη προσωπον εντιµου ουδε οιδεν τιµην θεσθαι αδροις θαυµασθηναι προσωπα αυτων

20

κενα δε αυτοις αποβησεται το κεκραγεναι και δεισθαι ανδρος εχρησαντο γαρ παρανοµως εκκλινοµενων αδυνατων

21

αυτος γαρ ορατης εστιν εργων ανθρωπων λεληθεν δε αυτον ουδεν ων πρασσουσιν

22

ουδε εσται τοπος του κρυβηναι τους ποιουντας τα ανοµα

23

οτι ουκ επ' ανδρα θησει ετι ο γαρ κυριος παντας εφορα

24

ο καταλαµβανων ανεξιχνιαστα ενδοξα τε και εξαισια ων ουκ εστιν αριθµος
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25

ο γνωριζων αυτων τα εργα και στρεψει νυκτα και ταπεινωθησονται

26

εσβεσεν δε ασεβεις ορατοι δε εναντιον αυτου

27

οτι εξεκλιναν εκ νοµου θεου δικαιωµατα δε αυτου ουκ επεγνωσαν

28

του επαγαγειν επ' αυτον κραυγην πενητος και κραυγην πτωχων εισακουσεται

29

και αυτος ησυχιαν παρεξει και τις καταδικασεται και κρυψει προσωπον και τις οψεται αυτον και κατα εθνους και κατα ανθρωπου οµου

30

βασιλευων ανθρωπον υποκριτην απο δυσκολιας λαου

31

οτι προς τον ισχυρον ο λεγων ειληφα ουκ ενεχυρασω

32

ανευ εµαυτου οψοµαι συ δειξον µοι ει αδικιαν ηργασαµην ου µη προσθησω

33

µη παρα σου αποτεισει αυτην οτι απωση οτι συ εκλεξη και ουκ εγω και τι εγνως λαλησον

34

διο συνετοι καρδιας ερουσιν ταυτα ανηρ δε σοφος ακηκοεν µου το ρηµα

35

ιωβ δε ουκ εν συνεσει ελαλησεν τα δε ρηµατα αυτου ουκ εν επιστηµη

36

ου µην δε αλλα µαθε ιωβ µη δως ετι ανταποκρισιν ωσπερ οι αφρονες

37

ινα µη προσθωµεν εφ' αµαρτιαις ηµων ανοµια δε εφ' ηµιν λογισθησεται πολλα λαλουντων ρηµατα εναντιον του κυριου

1

υπολαβων δε ελιους λεγει

2

τι τουτο ηγησω εν κρισει συ τις ει οτι ειπας δικαιος ειµι εναντι κυριου

3

η ερεις τι ποιησω αµαρτων

4

εγω σοι δωσω αποκρισιν και τοις τρισιν φιλοις σου

5

αναβλεψον εις τον ουρανον και ιδε καταµαθε δε νεφη ως υψηλα απο σου

6

ει ηµαρτες τι πραξεις ει δε και πολλα ηνοµησας τι δυνασαι ποιησαι

7

επει δε ουν δικαιος ει τι δωσεις αυτω η τι εκ χειρος σου ληµψεται

8

ανδρι τω οµοιω σου η ασεβεια σου και υιω ανθρωπου η δικαιοσυνη σου

9

απο πληθους συκοφαντουµενοι κεκραξονται βοησονται απο βραχιονος πολλων

10

και ουκ ειπεν που εστιν ο θεος ο ποιησας µε ο κατατασσων φυλακας νυκτερινας

11

ο διοριζων µε απο τετραποδων γης απο δε πετεινων ουρανου

12

εκει κεκραξονται και ου µη εισακουση και απο υβρεως πονηρων

13

ατοπα γαρ ου βουλεται ο κυριος ιδειν αυτος γαρ ο παντοκρατωρ ορατης εστιν

14

των συντελουντων τα ανοµα και σωσει µε κριθητι δε εναντιον αυτου ει δυνασαι αινεσαι αυτον ως εστιν

15

και νυν οτι ουκ εστιν επισκεπτοµενος οργην αυτου και ουκ εγνω παραπτωµατι σφοδρα

16

και ιωβ µαταιως ανοιγει το στοµα αυτου εν αγνωσια ρηµατα βαρυνει

1

προσθεις δε ελιους ετι λεγει

2

µεινον µε µικρον ετι ινα διδαξω σε ετι γαρ εν εµοι εστιν λεξις

3

αναλαβων την επιστηµην µου µακραν εργοις δε µου δικαια ερω

4

επ' αληθειας και ουκ αδικα ρηµατα αδικως συνιεις
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5

γιγνωσκε δε οτι ο κυριος ου µη αποποιησηται τον ακακον δυνατος ισχυι καρδιας

6

ασεβη ου µη ζωοποιησει και κριµα πτωχων δωσει

7

ουκ αφελει απο δικαιου οφθαλµους αυτου και µετα βασιλεων εις θρονον και καθιει αυτους εις νεικος και υψωθησονται

8

και ει πεπεδηµενοι εν χειροπεδαις συσχεθησονται εν σχοινιοις πενιας

9

και αναγγελει αυτοις τα εργα αυτων και τα παραπτωµατα αυτων οτι ισχυσουσιν

10

αλλα του δικαιου εισακουσεται και ειπεν οτι επιστραφησονται εξ αδικιας

11

εαν ακουσωσιν και δουλευσωσιν συντελεσουσιν τας ηµερας αυτων εν αγαθοις και τα ετη αυτων εν ευπρεπειαις

12

ασεβεις δε ου διασωζει παρα το µη βουλεσθαι ειδεναι αυτους τον κυριον και διοτι νουθετουµενοι ανηκοοι ησαν

13

και υποκριται καρδια ταξουσιν θυµον ου βοησονται οτι εδησεν αυτους

14

αποθανοι τοινυν εν νεοτητι η ψυχη αυτων η δε ζωη αυτων τιτρωσκοµενη υπο αγγελων

15

ανθ' ων εθλιψαν ασθενη και αδυνατον κριµα δε πραεων εκθησει

16

και προσετι ηπατησεν σε εκ στοµατος εχθρου αβυσσος καταχυσις υποκατω αυτης και κατεβη τραπεζα σου πληρης πιοτητος

17

ουχ υστερησει δε απο δικαιων κριµα

18

θυµος δε επ' ασεβεις εσται δι' ασεβειαν δωρων ων εδεχοντο επ' αδικιαις

19

µη σε εκκλινατω εκων ο νους δεησεως εν αναγκη οντων αδυνατων και παντας τους κραταιουντας ισχυν

20

µη εξελκυσης την νυκτα του αναβηναι λαους αντ' αυτων

21

αλλα φυλαξαι µη πραξης ατοπα επι τουτον γαρ εξειλω απο πτωχειας

22

ιδου ο ισχυρος κραταιωσει εν ισχυι αυτου τις γαρ εστιν κατ' αυτον δυναστης

23

τις δε εστιν ο εταζων αυτου τα εργα η τις ο ειπας επραξεν αδικα

24

µνησθητι οτι µεγαλα εστιν αυτου τα εργα ων ηρξαν ανδρες

25

πας ανθρωπος ειδεν εν εαυτω οσοι τιτρωσκοµενοι εισιν βροτοι

26

ιδου ο ισχυρος πολυς και ου γνωσοµεθα αριθµος ετων αυτου και απεραντος

27

αριθµηται δε αυτω σταγονες υετου και επιχυθησονται υετω εις νεφελην

28

ρυησονται παλαιωµατα εσκιασεν δε νεφη επι αµυθητων βροτων [8α] ωραν εθετο κτηνεσιν οιδασιν δε κοιτης ταξιν [8β] επι τουτοις πασιν ουκ εξισταται σου η διανοια ουδε δι
αλλασσεται σου η καρδια απο σωµατος

29

και εαν συνη απεκτασεις νεφελης ισοτητα σκηνης αυτου

30

ιδου εκτεινει επ' αυτον ηδω και ριζωµατα της θαλασσης εκαλυψεν

31

εν γαρ αυτοις κρινει λαους δωσει τροφην τω ισχυοντι

32

επι χειρων εκαλυψεν φως και ενετειλατο περι αυτης εν απαντωντι

33

αναγγελει περι αυτου φιλον αυτου κτησις και περι αδικιας

1

και ταυτης εταραχθη η καρδια µου και απερρυη εκ του τοπου αυτης

2

ακουε ακοην εν οργη θυµου κυριου και µελετη εκ στοµατος αυτου εξελευσεται

3

υποκατω παντος του ουρανου αρχη αυτου και το φως αυτου επι πτερυγων της γης

4

οπισω αυτου βοησεται φωνη βροντησει εν φωνη υβρεως αυτου και ουκ ανταλλαξει αυτους οτι ακουσει φωνην αυτου
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5

βροντησει ο ισχυρος εν φωνη αυτου θαυµασια εποιησεν γαρ µεγαλα α ουκ ηδειµεν

6

συντασσων χιονι γινου επι της γης και χειµων υετος και χειµων υετων δυναστειας αυτου

7

εν χειρι παντος ανθρωπου κατασφραγιζει ινα γνω πας ανθρωπος την εαυτου ασθενειαν

8

εισηλθεν δε θηρια υπο σκεπην ησυχασαν δε επι κοιτης

9

εκ ταµιειων επερχονται διναι απο δε ακρωτηριων ψυχος

10

και απο πνοης ισχυρου δωσει παγος οιακιζει δε το υδωρ ως εαν βουληται

11

και εκλεκτον καταπλασσει νεφελη διασκορπιει νεφος φως αυτου

12

και αυτος κυκλωµατα διαστρεψει εν θεεβουλαθω εις εργα αυτων παντα οσα αν εντειληται αυτοις ταυτα συντετακται παρ' αυτου επι της γης

13

εαν εις παιδειαν εαν εις την γην αυτου εαν εις ελεος ευρησει αυτον

14

ενωτιζου ταυτα ιωβ στηθι νουθετου δυναµιν κυριου

15

οιδαµεν οτι ο θεος εθετο εργα αυτου φως ποιησας εκ σκοτους

16

επισταται δε διακρισιν νεφων εξαισια δε πτωµατα πονηρων

17

σου δε η στολη θερµη ησυχαζεται δε επι της γης

18

στερεωσεις µετ' αυτου εις παλαιωµατα ισχυραι ως ορασις επιχυσεως

19

δια τι διδαξον µε τι ερουµεν αυτω και παυσωµεθα πολλα λεγοντες

20

µη βιβλος η γραµµατευς µοι παρεστηκεν ινα ανθρωπον εστηκως κατασιωπησω

21

πασιν δ' ουχ ορατον το φως τηλαυγες εστιν εν τοις παλαιωµασιν ωσπερ το παρ' αυτου επι νεφων

22

απο βορρα νεφη χρυσαυγουντα επι τουτοις µεγαλη η δοξα και τιµη παντοκρατορος

23

και ουχ ευρισκοµεν αλλον οµοιον τη ισχυι αυτου ο τα δικαια κρινων ουκ οιει επακουειν αυτον

24

διο φοβηθησονται αυτον οι ανθρωποι φοβηθησονται δε αυτον και οι σοφοι καρδια

1

µετα δε το παυσασθαι ελιουν της λεξεως ειπεν ο κυριος τω ιωβ δια λαιλαπος και νεφων

2

τις ουτος ο κρυπτων µε βουλην συνεχων δε ρηµατα εν καρδια εµε δε οιεται κρυπτειν

3

ζωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι

4

που ης εν τω θεµελιουν µε την γην απαγγειλον δε µοι ει επιστη συνεσιν

5

τις εθετο τα µετρα αυτης ει οιδας η τις ο επαγαγων σπαρτιον επ' αυτης

6

επι τινος οι κρικοι αυτης πεπηγασιν τις δε εστιν ο βαλων λιθον γωνιαιον επ' αυτης

7

οτε εγενηθησαν αστρα ηνεσαν µε φωνη µεγαλη παντες αγγελοι µου

8

εφραξα δε θαλασσαν πυλαις οτε εµαιµασσεν εκ κοιλιας µητρος αυτης εκπορευοµενη

9

εθεµην δε αυτη νεφος αµφιασιν οµιχλη δε αυτην εσπαργανωσα

10

εθεµην δε αυτη ορια περιθεις κλειθρα και πυλας

11

ειπα δε αυτη µεχρι τουτου ελευση και ουχ υπερβηση αλλ' εν σεαυτη συντριβησεται σου τα κυµατα

12

η επι σου συντεταχα φεγγος πρωινον εωσφορος δε ειδεν την εαυτου ταξιν

13

επιλαβεσθαι πτερυγων γης εκτιναξαι ασεβεις εξ αυτης
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14

η συ λαβων γην πηλον επλασας ζωον και λαλητον αυτον εθου επι γης

15

αφειλας δε απο ασεβων το φως βραχιονα δε υπερηφανων συνετριψας

16

ηλθες δε επι πηγην θαλασσης εν δε ιχνεσιν αβυσσου περιεπατησας

17

ανοιγονται δε σοι φοβω πυλαι θανατου πυλωροι δε αδου ιδοντες σε επτηξαν

18

νενουθετησαι δε το ευρος της υπ' ουρανον αναγγειλον δη µοι ποση τις εστιν

19

ποια δε γη αυλιζεται το φως σκοτους δε ποιος ο τοπος

20

ει αγαγοις µε εις ορια αυτων ει δε και επιστασαι τριβους αυτων

21

οιδα αρα οτι τοτε γεγεννησαι αριθµος δε ετων σου πολυς

22

ηλθες δε επι θησαυρους χιονος θησαυρους δε χαλαζης εορακας

23

αποκειται δε σοι εις ωραν εχθρων εις ηµεραν πολεµου και µαχης

24

ποθεν δε εκπορευεται παχνη η διασκεδαννυται νοτος εις την υπ' ουρανον

25

τις δε ητοιµασεν υετω λαβρω ρυσιν οδον δε κυδοιµων

26

του υετισαι επι γην ου ουκ ανηρ ερηµον ου ουχ υπαρχει ανθρωπος εν αυτη

27

του χορτασαι αβατον και αοικητον και του εκβλαστησαι εξοδον χλοης

28

τις εστιν υετου πατηρ τις δε εστιν ο τετοκως βωλους δροσου

29

εκ γαστρος δε τινος εκπορευεται ο κρυσταλλος παχνην δε εν ουρανω τις τετοκεν

30

η καταβαινει ωσπερ υδωρ ρεον προσωπον δε αβυσσου τις επηξεν

31

συνηκας δε δεσµον πλειαδος και φραγµον ωριωνος ηνοιξας

32

η διανοιξεις µαζουρωθ εν καιρω αυτου και εσπερον επι κοµης αυτου αξεις αυτα

33

επιστασαι δε τροπας ουρανου η τα υπ' ουρανον οµοθυµαδον γινοµενα

34

καλεσεις δε νεφος φωνη και τροµω υδατος λαβρω υπακουσεται σου

35

αποστελεις δε κεραυνους και πορευσονται ερουσιν δε σοι τι εστιν

36

τις δε εδωκεν γυναιξιν υφασµατος σοφιαν η ποικιλτικην επιστηµην

37

τις δε ο αριθµων νεφη σοφια ουρανον δε εις γην εκλινεν

38

κεχυται δε ωσπερ γη κονια κεκολληκα δε αυτον ωσπερ λιθω κυβον

39

θηρευσεις δε λεουσιν βοραν ψυχας δε δρακοντων εµπλησεις

40

δεδοικασιν γαρ εν κοιταις αυτων καθηνται δε εν υλαις ενεδρευοντες

41

τις δε ητοιµασεν κορακι βοραν νεοσσοι γαρ αυτου προς κυριον κεκραγασιν πλανωµενοι τα σιτα ζητουντες

1

ει εγνως καιρον τοκετου τραγελαφων πετρας εφυλαξας δε ωδινας ελαφων

2

ηριθµησας δε αυτων µηνας πληρεις τοκετου ωδινας δε αυτων ελυσας

3

εξεθρεψας δε αυτων τα παιδια εξω φοβου ωδινας αυτων εξαποστελεις

4

απορρηξουσιν τα τεκνα αυτων πληθυνθησονται εν γενηµατι εξελευσονται και ου µη ανακαµψουσιν αυτοις

5

τις δε εστιν ο αφεις ονον αγριον ελευθερον δεσµους δε αυτου τις ελυσεν
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6

εθεµην δε την διαιταν αυτου ερηµον και τα σκηνωµατα αυτου αλµυριδα

7

καταγελων πολυοχλιας πολεως µεµψιν δε φορολογου ουκ ακουων

8

κατασκεψεται ορη νοµην αυτου και οπισω παντος χλωρου ζητει

9

βουλησεται δε σοι µονοκερως δουλευσαι η κοιµηθηναι επι φατνης σου

10

δησεις δε εν ιµασι ζυγον αυτου η ελκυσει σου αυλακας εν πεδιω

11

πεποιθας δε επ' αυτω οτι πολλη η ισχυς αυτου επαφησεις δε αυτω τα εργα σου

12

πιστευσεις δε οτι αποδωσει σοι τον σπορον εισοισει δε σου τον αλωνα

13

πτερυξ τερποµενων νεελασα εαν συλλαβη ασιδα και νεσσα

14

οτι αφησει εις γην τα ωα αυτης και επι χουν θαλψει

15

και επελαθετο οτι πους σκορπιει και θηρια αγρου καταπατησει

16

απεσκληρυνεν τα τεκνα αυτης ωστε µη εαυτη εις κενον εκοπιασεν ανευ φοβου

17

οτι κατεσιωπησεν αυτη ο θεος σοφιαν και ουκ εµερισεν αυτη εν τη συνεσει

18

κατα καιρον εν υψει υψωσει καταγελασεται ιππου και του επιβατου αυτου

19

η συ περιεθηκας ιππω δυναµιν ενεδυσας δε τραχηλω αυτου φοβον

20

περιεθηκας δε αυτω πανοπλιαν δοξαν δε στηθεων αυτου τολµη

21

ανορυσσων εν πεδιω γαυρια εκπορευεται δε εις πεδιον εν ισχυι

22

συναντων βελει καταγελα και ου µη αποστραφη απο σιδηρου

23

επ' αυτω γαυρια τοξον και µαχαιρα

24

και οργη αφανιει την γην και ου µη πιστευση εως αν σηµανη σαλπιγξ

25

σαλπιγγος δε σηµαινουσης λεγει ευγε πορρωθεν δε οσφραινεται πολεµου συν αλµατι και κραυγη

26

εκ δε της σης επιστηµης εστηκεν ιεραξ αναπετασας τας πτερυγας ακινητος καθορων τα προς νοτον

27

επι δε σω προσταγµατι υψουται αετος γυψ δε επι νοσσιας αυτου καθεσθεις αυλιζεται

28

επ' εξοχη πετρας και αποκρυφω

29

εκεισε ων ζητει τα σιτα πορρωθεν οι οφθαλµοι αυτου σκοπευουσιν

30

νεοσσοι δε αυτου φυρονται εν αιµατι ου δ' αν ωσι τεθνεωτες παραχρηµα ευρισκονται

1

και απεκριθη κυριος ο θεος τω ιωβ και ειπεν

2

µη κρισιν µετα ικανου εκκλινει ελεγχων θεον αποκριθησεται αυτην

3

υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω

4

τι ετι εγω κρινοµαι νουθετουµενος και ελεγχων κυριον ακουων τοιαυτα ουθεν ων εγω δε τινα αποκρισιν δω προς ταυτα χειρα θησω επι στοµατι µου

5

απαξ λελαληκα επι δε τω δευτερω ου προσθησω

6

ετι δε υπολαβων ο κυριος ειπεν τω ιωβ εκ του νεφους

7

µη αλλα ζωσαι ωσπερ ανηρ την οσφυν σου ερωτησω δε σε συ δε µοι αποκριθητι

8

µη αποποιου µου το κριµα οιει δε µε αλλως σοι κεχρηµατικεναι η ινα αναφανης δικαιος
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9

η βραχιων σοι εστιν κατα του κυριου η φωνη κατ' αυτον βροντας

10

αναλαβε δη υψος και δυναµιν δοξαν δε και τιµην αµφιεσαι

11

αποστειλον δε αγγελους οργη παν δε υβριστην ταπεινωσον

12

υπερηφανον δε σβεσον σηψον δε ασεβεις παραχρηµα

13

κρυψον δε εις γην εξω οµοθυµαδον τα δε προσωπα αυτων ατιµιας εµπλησον

14

οµολογησω αρα οτι δυναται η δεξια σου σωσαι

15

αλλα δη ιδου θηρια παρα σοι χορτον ισα βουσιν εσθιει

16

ιδου δη ισχυς αυτου επ' οσφυι η δε δυναµις επ' οµφαλου γαστρος

17

εστησεν ουραν ως κυπαρισσον τα δε νευρα αυτου συµπεπλεκται

18

αι πλευραι αυτου πλευραι χαλκειαι η δε ραχις αυτου σιδηρος χυτος

19

τουτ' εστιν αρχη πλασµατος κυριου πεποιηµενον εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων αυτου

20

επελθων δε επ' ορος ακροτοµον εποιησεν χαρµονην τετραποσιν εν τω ταρταρω

21

υπο παντοδαπα δενδρα κοιµαται παρα παπυρον και καλαµον και βουτοµον

22

σκιαζονται δε εν αυτω δενδρα µεγαλα συν ραδαµνοις και κλωνες αγνου

23

εαν γενηται πληµµυρα ου µη αισθηθη πεποιθεν οτι προσκρουσει ο ιορδανης εις το στοµα αυτου

24

εν τω οφθαλµω αυτου δεξεται αυτον ενσκολιευοµενος τρησει ρινα

25

αξεις δε δρακοντα εν αγκιστρω περιθησεις δε φορβεαν περι ρινα αυτου

26

ει δησεις κρικον εν τω µυκτηρι αυτου ψελιω δε τρυπησεις το χειλος αυτου

27

λαλησει δε σοι δεησει ικετηρια µαλακως

28

θησεται δε διαθηκην µετα σου ληµψη δε αυτον δουλον αιωνιον

29

παιξη δε εν αυτω ωσπερ ορνεω η δησεις αυτον ωσπερ στρουθιον παιδιω

30

ενσιτουνται δε εν αυτω εθνη µεριτευονται δε αυτον φοινικων γενη

31

παν δε πλωτον συνελθον ου µη ενεγκωσιν βυρσαν µιαν ουρας αυτου και εν πλοιοις αλιεων κεφαλην αυτου

32

επιθησεις δε αυτω χειρα µνησθεις πολεµον τον γινοµενον εν σωµατι αυτου και µηκετι γινεσθω

1

ουχ εορακας αυτον ουδε επι τοις λεγοµενοις τεθαυµακας

2

ου δεδοικας οτι ητοιµασται µοι τις γαρ εστιν ο εµοι αντιστας

3

η τις αντιστησεται µοι και υποµενει ει πασα η υπ' ουρανον εµη εστιν

4

ου σιωπησοµαι δι' αυτον και λογον δυναµεως ελεησει τον ισον αυτου

5

τις αποκαλυψει προσωπον ενδυσεως αυτου εις δε πτυξιν θωρακος αυτου τις αν εισελθοι

6

πυλας προσωπου αυτου τις ανοιξει κυκλω οδοντων αυτου φοβος

7

τα εγκατα αυτου ασπιδες χαλκειαι συνδεσµος δε αυτου ωσπερ σµιριτης λιθος

8

εις του ενος κολλωνται πνευµα δε ου µη διελθη αυτον

9

ανηρ τω αδελφω αυτου προσκολληθησεται συνεχονται και ου µη αποσπασθωσιν
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10

εν πταρµω αυτου επιφαυσκεται φεγγος οι δε οφθαλµοι αυτου ειδος εωσφορου

11

εκ στοµατος αυτου εκπορευονται λαµπαδες καιοµεναι και διαρριπτουνται εσχαραι πυρος

12

εκ µυκτηρων αυτου εκπορευεται καπνος καµινου καιοµενης πυρι ανθρακων

13

η ψυχη αυτου ανθρακες φλοξ δε εκ στοµατος αυτου εκπορευεται

14

εν δε τραχηλω αυτου αυλιζεται δυναµις εµπροσθεν αυτου τρεχει απωλεια

15

σαρκες δε σωµατος αυτου κεκολληνται καταχεει επ' αυτον ου σαλευθησεται

16

η καρδια αυτου πεπηγεν ως λιθος εστηκεν δε ωσπερ ακµων ανηλατος

17

στραφεντος δε αυτου φοβος θηριοις τετραποσιν επι γης αλλοµενοις

18

εαν συναντησωσιν αυτω λογχαι ουδεν µη ποιησωσιν δορυ επηρµενον και θωρακα

19

ηγηται µεν γαρ σιδηρον αχυρα χαλκον δε ωσπερ ξυλον σαθρον

20

ου µη τρωση αυτον τοξον χαλκειον ηγηται µεν πετροβολον χορτον

21

ως καλαµη ελογισθησαν σφυραι καταγελα δε σεισµου πυρφορου

22

η στρωµνη αυτου οβελισκοι οξεις πας δε χρυσος θαλασσης υπ' αυτον ωσπερ πηλος αµυθητος

23

αναζει την αβυσσον ωσπερ χαλκειον ηγηται δε την θαλασσαν ωσπερ εξαλειπτρον

24

τον δε ταρταρον της αβυσσου ωσπερ αιχµαλωτον ελογισατο αβυσσον εις περιπατον

25

ουκ εστιν ουδεν επι της γης οµοιον αυτω πεποιηµενον εγκαταπαιζεσθαι υπο των αγγελων µου

26

παν υψηλον ορα αυτος δε βασιλευς παντων των εν τοις υδασιν

1

υπολαβων δε ιωβ λεγει τω κυριω

2

οιδα οτι παντα δυνασαι αδυνατει δε σοι ουθεν

3

τις γαρ εστιν ο κρυπτων σε βουλην φειδοµενος δε ρηµατων και σε οιεται κρυπτειν τις δε αναγγελει µοι α ουκ ηδειν µεγαλα και θαυµαστα α ουκ ηπισταµην

4

ακουσον δε µου κυριε ινα καγω λαλησω ερωτησω δε σε συ δε µε διδαξον

5

ακοην µεν ωτος ηκουον σου το προτερον νυνι δε ο οφθαλµος µου εορακεν σε

6

διο εφαυλισα εµαυτον και ετακην ηγηµαι δε εµαυτον γην και σποδον

7

εγενετο δε µετα το λαλησαι τον κυριον παντα τα ρηµατα ταυτα τω ιωβ ειπεν ο κυριος ελιφας τω θαιµανιτη ηµαρτες συ και οι δυο φιλοι σου ου γαρ ελαλησατε ενωπιον µου α
ληθες ουδεν ωσπερ ο θεραπων µου ιωβ

8

νυν δε λαβετε επτα µοσχους και επτα κριους και πορευθητε προς τον θεραποντα µου ιωβ και ποιησει καρπωσιν περι υµων ιωβ δε ο θεραπων µου ευξεται περι υµων οτι ει µη
προσωπον αυτου ληµψοµαι ει µη γαρ δι' αυτον απωλεσα αν υµας ου γαρ ελαλησατε αληθες κατα του θεραποντος µου ιωβ

9

επορευθη δε ελιφας ο θαιµανιτης και βαλδαδ ο σαυχιτης και σωφαρ ο µιναιος και εποιησαν καθως συνεταξεν αυτοις ο κυριος και ελυσεν την αµαρτιαν αυτοις δια ιωβ

10

ο δε κυριος ηυξησεν τον ιωβ ευξαµενου δε αυτου και περι των φιλων αυτου αφηκεν αυτοις την αµαρτιαν εδωκεν δε ο κυριος διπλα οσα ην εµπροσθεν ιωβ εις διπλασιασµον

11

ηκουσαν δε παντες οι αδελφοι αυτου και αι αδελφαι αυτου παντα τα συµβεβηκοτα αυτω και ηλθον προς αυτον και παντες οσοι ηδεισαν αυτον εκ πρωτου φαγοντες δε και πιο
ντες παρ' αυτω παρεκαλεσαν αυτον και εθαυµασαν επι πασιν οις επηγαγεν αυτω ο κυριος εδωκεν δε αυτω εκαστος αµναδα µιαν και τετραδραχµον χρυσουν ασηµον

12

ο δε κυριος ευλογησεν τα εσχατα ιωβ η τα εµπροσθεν ην δε τα κτηνη αυτου προβατα µυρια τετρακισχιλια καµηλοι εξακισχιλιαι ζευγη βοων χιλια ονοι θηλειαι νοµαδες χιλιαι

13

γεννωνται δε αυτω υιοι επτα και θυγατερες τρεις

14

και εκαλεσεν την µεν πρωτην ηµεραν την δε δευτεραν κασιαν την δε τριτην αµαλθειας κερας
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15

και ουχ ευρεθησαν κατα τας θυγατερας ιωβ βελτιους αυτων εν τη υπ' ουρανον εδωκεν δε αυταις ο πατηρ κληρονοµιαν εν τοις αδελφοις

16

εζησεν δε ιωβ µετα την πληγην ετη εκατον εβδοµηκοντα τα δε παντα εζησεν ετη διακοσια τεσσαρακοντα οκτω και ειδεν ιωβ τους υιους αυτου και τους υιους των υιων αυτο
υ τεταρτην γενεαν

17

και ετελευτησεν ιωβ πρεσβυτερος και πληρης ηµερων [17α] γεγραπται δε αυτον παλιν αναστησεσθαι µεθ' ων ο κυριος ανιστησιν [17β] ουτος ερµηνευεται εκ της συριακης βι
βλου εν µεν γη κατοικων τη αυσιτιδι επι τοις οριοις της ιδουµαιας και αραβιας προυπηρχεν δε αυτω ονοµα ιωβαβ [17χ] λαβων δε γυναικα αραβισσαν γεννα υιον ω ονοµα ενν
ων ην δε αυτος πατρος µεν ζαρε των ησαυ υιων υιος µητρος δε βοσορρας ωστε ειναι αυτον πεµπτον απο αβρααµ [17δ] και ουτοι οι βασιλεις οι βασιλευσαντες εν εδωµ ης και
αυτος ηρξεν χωρας πρωτος βαλακ ο του βεωρ και ονοµα τη πολει αυτου δενναβα µετα δε βαλακ ιωβαβ ο καλουµενος ιωβ µετα δε τουτον ασοµ ο υπαρχων ηγεµων εκ της θαι
µανιτιδος χωρας µετα δε τουτον αδαδ υιος βαραδ ο εκκοψας µαδιαµ εν τω πεδιω µωαβ και ονοµα τη πολει αυτου γεθθαιµ [17ε] οι δε ελθοντες προς αυτον φιλοι ελιφας των η
σαυ υιων θαιµανων βασιλευς βαλδαδ ο σαυχαιων τυραννος σωφαρ ο µιναιων βασιλευς .

1

µακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδραν λοιµων ουκ εκαθισεν

2

αλλ' η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει ηµερας και νυκτος

3

και εσται ως το ξυλον το πεφυτευµενον παρα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυτου δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν
ποιη κατευοδωθησεται

4

ουχ ουτως οι ασεβεις ουχ ουτως αλλ' η ως ο χνους ον εκριπτει ο ανεµος απο προσωπου της γης

5

δια τουτο ουκ αναστησονται ασεβεις εν κρισει ουδε αµαρτωλοι εν βουλη δικαιων

6

οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος ασεβων απολειται

1

ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα

2

παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλµα

3

διαρρηξωµεν τους δεσµους αυτων και απορριψωµεν αφ' ηµων τον ζυγον αυτων

4

ο κατοικων εν ουρανοις εκγελασεται αυτους και ο κυριος εκµυκτηριει αυτους

5

τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου και εν τω θυµω αυτου ταραξει αυτους

6

εγω δε κατεσταθην βασιλευς υπ' αυτου επι σιων ορος το αγιον αυτου

7

διαγγελλων το προσταγµα κυριου κυριος ειπεν προς µε υιος µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε

8

αιτησαι παρ' εµου και δωσω σοι εθνη την κληρονοµιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα της γης

9

ποιµανεις αυτους εν ραβδω σιδηρα ως σκευος κεραµεως συντριψεις αυτους

10

και νυν βασιλεις συνετε παιδευθητε παντες οι κρινοντες την γην

11

δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τροµω

12

δραξασθε παιδειας µηποτε οργισθη κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυµος αυτου µακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω

1

ψαλµος τω δαυιδ οποτε απεδιδρασκεν απο προσωπου αβεσσαλωµ του υιου αυτου

2

κυριε τι επληθυνθησαν οι θλιβοντες µε πολλοι επανιστανται επ' εµε

3

πολλοι λεγουσιν τη ψυχη µου ουκ εστιν σωτηρια αυτω εν τω θεω αυτου διαψαλµα

4

συ δε κυριε αντιληµπτωρ µου ει δοξα µου και υψων την κεφαλην µου

5

φωνη µου προς κυριον εκεκραξα και επηκουσεν µου εξ ορους αγιου αυτου διαψαλµα

6

εγω εκοιµηθην και υπνωσα εξηγερθην οτι κυριος αντιληµψεται µου

7

ου φοβηθησοµαι απο µυριαδων λαου των κυκλω συνεπιτιθεµενων µοι

8

αναστα κυριε σωσον µε ο θεος µου οτι συ επαταξας παντας τους εχθραινοντας µοι µαταιως οδοντας αµαρτωλων συνετριψας
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9

του κυριου η σωτηρια και επι τον λαον σου η ευλογια σου

1

εις το τελος εν ψαλµοις ωδη τω δαυιδ

2

εν τω επικαλεισθαι µε εισηκουσεν µου ο θεος της δικαιοσυνης µου εν θλιψει επλατυνας µοι οικτιρησον µε και εισακουσον της προσευχης µου

3

υιοι ανθρωπων εως ποτε βαρυκαρδιοι ινα τι αγαπατε µαταιοτητα και ζητειτε ψευδος διαψαλµα

4

και γνωτε οτι εθαυµαστωσεν κυριος τον οσιον αυτου κυριος εισακουσεται µου εν τω κεκραγεναι µε προς αυτον

5

οργιζεσθε και µη αµαρτανετε λεγετε εν ταις καρδιαις υµων και επι ταις κοιταις υµων κατανυγητε διαψαλµα

6

θυσατε θυσιαν δικαιοσυνης και ελπισατε επι κυριον

7

πολλοι λεγουσιν τις δειξει ηµιν τα αγαθα εσηµειωθη εφ' ηµας το φως του προσωπου σου κυριε

8

εδωκας ευφροσυνην εις την καρδιαν µου απο καιρου σιτου και οινου και ελαιου αυτων επληθυνθησαν

9

εν ειρηνη επι το αυτο κοιµηθησοµαι και υπνωσω οτι συ κυριε κατα µονας επ' ελπιδι κατωκισας µε

1

εις το τελος υπερ της κληρονοµουσης ψαλµος τω δαυιδ

2

τα ρηµατα µου ενωτισαι κυριε συνες της κραυγης µου

3

προσχες τη φωνη της δεησεως µου ο βασιλευς µου και ο θεος µου οτι προς σε προσευξοµαι κυριε

4

το πρωι εισακουση της φωνης µου το πρωι παραστησοµαι σοι και εποψοµαι

5

οτι ουχι θεος θελων ανοµιαν συ ει ουδε παροικησει σοι πονηρευοµενος

6

ου διαµενουσιν παρανοµοι κατεναντι των οφθαλµων σου εµισησας παντας τους εργαζοµενους την ανοµιαν

7

απολεις παντας τους λαλουντας το ψευδος ανδρα αιµατων και δολιον βδελυσσεται κυριος

8

εγω δε εν τω πληθει του ελεους σου εισελευσοµαι εις τον οικον σου προσκυνησω προς ναον αγιον σου εν φοβω σου

9

κυριε οδηγησον µε εν τη δικαιοσυνη σου ενεκα των εχθρων µου κατευθυνον ενωπιον µου την οδον σου

10

οτι ουκ εστιν εν τω στοµατι αυτων αληθεια η καρδια αυτων µαταια ταφος ανεωγµενος ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν

11

κρινον αυτους ο θεος αποπεσατωσαν απο των διαβουλιων αυτων κατα το πληθος των ασεβειων αυτων εξωσον αυτους οτι παρεπικραναν σε κυριε

12

και ευφρανθητωσαν παντες οι ελπιζοντες επι σε εις αιωνα αγαλλιασονται και κατασκηνωσεις εν αυτοις και καυχησονται εν σοι παντες οι αγαπωντες το ονοµα σου

13

οτι συ ευλογησεις δικαιον κυριε ως οπλω ευδοκιας εστεφανωσας ηµας

1

εις το τελος εν υµνοις υπερ της ογδοης ψαλµος τω δαυιδ

2

κυριε µη τω θυµω σου ελεγξης µε µηδε τη οργη σου παιδευσης µε

3

ελεησον µε κυριε οτι ασθενης ειµι ιασαι µε κυριε οτι εταραχθη τα οστα µου

4

και η ψυχη µου εταραχθη σφοδρα και συ κυριε εως ποτε

5

επιστρεψον κυριε ρυσαι την ψυχην µου σωσον µε ενεκεν του ελεους σου

6

οτι ουκ εστιν εν τω θανατω ο µνηµονευων σου εν δε τω αδη τις εξοµολογησεται σοι

7

εκοπιασα εν τω στεναγµω µου λουσω καθ' εκαστην νυκτα την κλινην µου εν δακρυσιν µου την στρωµνην µου βρεξω

8

εταραχθη απο θυµου ο οφθαλµος µου επαλαιωθην εν πασιν τοις εχθροις µου

9

αποστητε απ' εµου παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οτι εισηκουσεν κυριος της φωνης του κλαυθµου µου

10

εισηκουσεν κυριος της δεησεως µου κυριος την προσευχην µου προσεδεξατο
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11

αισχυνθειησαν και ταραχθειησαν σφοδρα παντες οι εχθροι µου αποστραφειησαν και καταισχυνθειησαν σφοδρα δια ταχους

1

ψαλµος τω δαυιδ ον ησεν τω κυριω υπερ των λογων χουσι υιου ιεµενι

2

κυριε ο θεος µου επι σοι ηλπισα σωσον µε εκ παντων των διωκοντων µε και ρυσαι µε

3

µηποτε αρπαση ως λεων την ψυχην µου µη οντος λυτρουµενου µηδε σωζοντος

4

κυριε ο θεος µου ει εποιησα τουτο ει εστιν αδικια εν χερσιν µου

5

ει ανταπεδωκα τοις ανταποδιδουσιν µοι κακα αποπεσοιν αρα απο των εχθρων µου κενος

6

καταδιωξαι αρα ο εχθρος την ψυχην µου και καταλαβοι και καταπατησαι εις γην την ζωην µου και την δοξαν µου εις χουν κατασκηνωσαι διαψαλµα

7

αναστηθι κυριε εν οργη σου υψωθητι εν τοις περασι των εχθρων µου εξεγερθητι κυριε ο θεος µου εν προσταγµατι ω ενετειλω

8

και συναγωγη λαων κυκλωσει σε και υπερ ταυτης εις υψος επιστρεψον

9

κυριος κρινει λαους κρινον µε κυριε κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την ακακιαν µου επ' εµοι

10

συντελεσθητω δη πονηρια αµαρτωλων και κατευθυνεις δικαιον εταζων καρδιας και νεφρους ο θεος

11

δικαια η βοηθεια µου παρα του θεου του σωζοντος τους ευθεις τη καρδια

12

ο θεος κριτης δικαιος και ισχυρος και µακροθυµος µη οργην επαγων καθ' εκαστην ηµεραν

13

εαν µη επιστραφητε την ροµφαιαν αυτου στιλβωσει το τοξον αυτου ενετεινεν και ητοιµασεν αυτο

14

και εν αυτω ητοιµασεν σκευη θανατου τα βελη αυτου τοις καιοµενοις εξειργασατο

15

ιδου ωδινησεν αδικιαν συνελαβεν πονον και ετεκεν ανοµιαν

16

λακκον ωρυξεν και ανεσκαψεν αυτον και εµπεσειται εις βοθρον ον ειργασατο

17

επιστρεψει ο πονος αυτου εις κεφαλην αυτου και επι κορυφην αυτου η αδικια αυτου καταβησεται

18

εξοµολογησοµαι κυριω κατα την δικαιοσυνην αυτου και ψαλω τω ονοµατι κυριου του υψιστου

1

εις το τελος υπερ των ληνων ψαλµος τω δαυιδ

2

κυριε ο κυριος ηµων ως θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη γη οτι επηρθη η µεγαλοπρεπεια σου υπερανω των ουρανων

3

εκ στοµατος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον ενεκα των εχθρων σου του καταλυσαι εχθρον και εκδικητην

4

οτι οψοµαι τους ουρανους εργα των δακτυλων σου σεληνην και αστερας α συ εθεµελιωσας

5

τι εστιν ανθρωπος οτι µιµνησκη αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον

6

ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ' αγγελους δοξη και τιµη εστεφανωσας αυτον

7

και κατεστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου παντα υπεταξας υποκατω των ποδων αυτου

8

προβατα και βοας πασας ετι δε και τα κτηνη του πεδιου

9

τα πετεινα του ουρανου και τους ιχθυας της θαλασσης τα διαπορευοµενα τριβους θαλασσων

10

κυριε ο κυριος ηµων ως θαυµαστον το ονοµα σου εν παση τη γη

1

εις το τελος υπερ των κρυφιων του υιου ψαλµος τω δαυιδ

2

εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου

3

ευφρανθησοµαι και αγαλλιασοµαι εν σοι ψαλω τω ονοµατι σου υψιστε

4

εν τω αποστραφηναι τον εχθρον µου εις τα οπισω ασθενησουσιν και απολουνται απο προσωπου σου
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5

οτι εποιησας την κρισιν µου και την δικην µου εκαθισας επι θρονου ο κρινων δικαιοσυνην

6

επετιµησας εθνεσιν και απωλετο ο ασεβης το ονοµα αυτων εξηλειψας εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

7

του εχθρου εξελιπον αι ροµφαιαι εις τελος και πολεις καθειλες απωλετο το µνηµοσυνον αυτων µετ' ηχους

8

και ο κυριος εις τον αιωνα µενει ητοιµασεν εν κρισει τον θρονον αυτου

9

και αυτος κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη κρινει λαους εν ευθυτητι

10

και εγενετο κυριος καταφυγη τω πενητι βοηθος εν ευκαιριαις εν θλιψει

11

και ελπισατωσαν επι σε οι γινωσκοντες το ονοµα σου οτι ουκ εγκατελιπες τους εκζητουντας σε κυριε

12

ψαλατε τω κυριω τω κατοικουντι εν σιων αναγγειλατε εν τοις εθνεσιν τα επιτηδευµατα αυτου

13

οτι εκζητων τα αιµατα αυτων εµνησθη ουκ επελαθετο της κραυγης των πενητων

14

ελεησον µε κυριε ιδε την ταπεινωσιν µου εκ των εχθρων µου ο υψων µε εκ των πυλων του θανατου

15

οπως αν εξαγγειλω πασας τας αινεσεις σου εν ταις πυλαις της θυγατρος σιων αγαλλιασοµαι επι τω σωτηριω σου

16

ενεπαγησαν εθνη εν διαφθορα η εποιησαν εν παγιδι ταυτη η εκρυψαν συνεληµφθη ο πους αυτων

17

γινωσκεται κυριος κριµατα ποιων εν τοις εργοις των χειρων αυτου συνεληµφθη ο αµαρτωλος ωδη διαψαλµατος

18

αποστραφητωσαν οι αµαρτωλοι εις τον αδην παντα τα εθνη τα επιλανθανοµενα του θεου

19

οτι ουκ εις τελος επιλησθησεται ο πτωχος η υποµονη των πενητων ουκ απολειται εις τον αιωνα

20

αναστηθι κυριε µη κραταιουσθω ανθρωπος κριθητωσαν εθνη ενωπιον σου

21

καταστησον κυριε νοµοθετην επ' αυτους γνωτωσαν εθνη οτι ανθρωποι εισιν διαψαλµα

22

ινα τι κυριε αφεστηκας µακροθεν υπερορας εν ευκαιριαις εν θλιψει

23

εν τω υπερηφανευεσθαι τον ασεβη εµπυριζεται ο πτωχος συλλαµβανονται εν διαβουλιοις οις διαλογιζονται

24

οτι επαινειται ο αµαρτωλος εν ταις επιθυµιαις της ψυχης αυτου και ο αδικων ενευλογειται

25

παρωξυνεν τον κυριον ο αµαρτωλος κατα το πληθος της οργης αυτου ουκ εκζητησει ουκ εστιν ο θεος ενωπιον αυτου

26

βεβηλουνται αι οδοι αυτου εν παντι καιρω ανταναιρειται τα κριµατα σου απο προσωπου αυτου παντων των εχθρων αυτου κατακυριευσει

27

ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ου µη σαλευθω απο γενεας εις γενεαν ανευ κακου

28

ου αρας το στοµα αυτου γεµει και πικριας και δολου υπο την γλωσσαν αυτου κοπος και πονος

29

εγκαθηται ενεδρα µετα πλουσιων εν αποκρυφοις αποκτειναι αθωον οι οφθαλµοι αυτου εις τον πενητα αποβλεπουσιν

30

ενεδρευει εν αποκρυφω ως λεων εν τη µανδρα αυτου ενεδρευει του αρπασαι πτωχον αρπασαι πτωχον εν τω ελκυσαι αυτον

31

εν τη παγιδι αυτου ταπεινωσει αυτον κυψει και πεσειται εν τω αυτον κατακυριευσαι των πενητων

32

ειπεν γαρ εν καρδια αυτου επιλελησται ο θεος απεστρεψεν το προσωπον αυτου του µη βλεπειν εις τελος

33

αναστηθι κυριε ο θεος υψωθητω η χειρ σου µη επιλαθη των πενητων

34

ενεκεν τινος παρωξυνεν ο ασεβης τον θεον ειπεν γαρ εν καρδια αυτου ουκ εκζητησει

35

βλεπεις οτι συ πονον και θυµον κατανοεις του παραδουναι αυτους εις χειρας σου σοι ουν εγκαταλελειπται ο πτωχος ορφανω συ ησθα βοηθων

36

συντριψον τον βραχιονα του αµαρτωλου και πονηρου ζητηθησεται η αµαρτια αυτου και ου µη ευρεθη δι' αυτην

37

βασιλευσει κυριος εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος απολεισθε εθνη εκ της γης αυτου
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38

την επιθυµιαν των πενητων εισηκουσεν κυριος την ετοιµασιαν της καρδιας αυτων προσεσχεν το ους σου

39

κριναι ορφανω και ταπεινω ινα µη προσθη ετι του µεγαλαυχειν ανθρωπος επι της γης

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ επι τω κυριω πεποιθα πας ερειτε τη ψυχη µου µεταναστευου επι τα ορη ως στρουθιον

2

οτι ιδου οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον ητοιµασαν βελη εις φαρετραν του κατατοξευσαι εν σκοτοµηνη τους ευθεις τη καρδια

3

οτι α κατηρτισω καθειλον ο δε δικαιος τι εποιησεν

4

κυριος εν ναω αγιω αυτου κυριος εν ουρανω ο θρονος αυτου οι οφθαλµοι αυτου εις τον πενητα αποβλεπουσιν τα βλεφαρα αυτου εξεταζει τους υιους των ανθρωπων

5

κυριος εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη ο δε αγαπων αδικιαν µισει την εαυτου ψυχην

6

επιβρεξει επι αµαρτωλους παγιδας πυρ και θειον και πνευµα καταιγιδος η µερις του ποτηριου αυτων

7

οτι δικαιος κυριος και δικαιοσυνας ηγαπησεν ευθυτητα ειδεν το προσωπον αυτου

1

εις το τελος υπερ της ογδοης ψαλµος τω δαυιδ

2

σωσον µε κυριε οτι εκλελοιπεν οσιος οτι ωλιγωθησαν αι αληθειαι απο των υιων των ανθρωπων

3

µαταια ελαλησεν εκαστος προς τον πλησιον αυτου χειλη δολια εν καρδια και εν καρδια ελαλησαν

4

εξολεθρευσαι κυριος παντα τα χειλη τα δολια και γλωσσαν µεγαλορηµονα

5

τους ειποντας την γλωσσαν ηµων µεγαλυνουµεν τα χειλη ηµων παρ' ηµων εστιν τις ηµων κυριος εστιν

6

απο της ταλαιπωριας των πτωχων και απο του στεναγµου των πενητων νυν αναστησοµαι λεγει κυριος θησοµαι εν σωτηρια παρρησιασοµαι εν αυτω

7

τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωµενον δοκιµιον τη γη κεκαθαρισµενον επταπλασιως

8

συ κυριε φυλαξεις ηµας και διατηρησεις ηµας απο της γενεας ταυτης και εις τον αιωνα

9

κυκλω οι ασεβεις περιπατουσιν κατα το υψος σου επολυωρησας τους υιους των ανθρωπων

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

εως ποτε κυριε επιληση µου εις τελος εως ποτε αποστρεψεις το προσωπον σου απ' εµου

3

εως τινος θησοµαι βουλας εν ψυχη µου οδυνας εν καρδια µου ηµερας εως ποτε υψωθησεται ο εχθρος µου επ' εµε

4

επιβλεψον εισακουσον µου κυριε ο θεος µου φωτισον τους οφθαλµους µου µηποτε υπνωσω εις θανατον

5

µηποτε ειπη ο εχθρος µου ισχυσα προς αυτον οι θλιβοντες µε αγαλλιασονται εαν σαλευθω

6

εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια µου επι τω σωτηριω σου ασω τω κυριω τω ευεργετησαντι µε και ψαλω τω ονοµατι κυριου του υψιστου

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεος διεφθειραν και εβδελυχθησαν εν επιτηδευµασιν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος

2

κυριος εκ του ουρανου διεκυψεν επι τους υιους των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον

3

παντες εξεκλιναν αµα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος ταφος ανεωγµενος ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν ιος ασπιδων υπο τα
χειλη αυτων ων το στοµα αρας και πικριας γεµει οξεις οι ποδες αυτων εκχεαι αιµα συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν ουκ εστιν φ
οβος θεου απεναντι των οφθαλµων αυτων

4

ουχι γνωσονται παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οι κατεσθιοντες τον λαον µου βρωσει αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο

5

εκει εδειλιασαν φοβω ου ουκ ην φοβος οτι ο θεος εν γενεα δικαια

6

βουλην πτωχου κατησχυνατε οτι κυριος ελπις αυτου εστιν

7

τις δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν του λαου αυτου αγαλλιασθω ιακωβ και ευφρανθητω ισραηλ

1

ψαλµος τω δαυιδ κυριε τις παροικησει εν τω σκηνωµατι σου και τις κατασκηνωσει εν τω ορει τω αγιω σου
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2

πορευοµενος αµωµος και εργαζοµενος δικαιοσυνην λαλων αληθειαν εν καρδια αυτου

3

ος ουκ εδολωσεν εν γλωσση αυτου ουδε εποιησεν τω πλησιον αυτου κακον και ονειδισµον ουκ ελαβεν επι τους εγγιστα αυτου

4

εξουδενωται ενωπιον αυτου πονηρευοµενος τους δε φοβουµενους κυριον δοξαζει ο οµνυων τω πλησιον αυτου και ουκ αθετων

5

το αργυριον αυτου ουκ εδωκεν επι τοκω και δωρα επ' αθωοις ουκ ελαβεν ο ποιων ταυτα ου σαλευθησεται εις τον αιωνα

1

στηλογραφια τω δαυιδ φυλαξον µε κυριε οτι επι σοι ηλπισα

2

ειπα τω κυριω κυριος µου ει συ οτι των αγαθων µου ου χρειαν εχεις

3

τοις αγιοις τοις εν τη γη αυτου εθαυµαστωσεν παντα τα θεληµατα αυτου εν αυτοις

4

επληθυνθησαν αι ασθενειαι αυτων µετα ταυτα εταχυναν ου µη συναγαγω τας συναγωγας αυτων εξ αιµατων ουδε µη µνησθω των ονοµατων αυτων δια χειλεων µου

5

κυριος η µερις της κληρονοµιας µου και του ποτηριου µου συ ει ο αποκαθιστων την κληρονοµιαν µου εµοι

6

σχοινια επεπεσαν µοι εν τοις κρατιστοις και γαρ η κληρονοµια µου κρατιστη µοι εστιν

7

ευλογησω τον κυριον τον συνετισαντα µε ετι δε και εως νυκτος επαιδευσαν µε οι νεφροι µου

8

προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δια παντος οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευθω

9

δια τουτο ηυφρανθη η καρδια µου και ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου κατασκηνωσει επ' ελπιδι

10

οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην µου εις αδην ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν

11

εγνωρισας µοι οδους ζωης πληρωσεις µε ευφροσυνης µετα του προσωπου σου τερπνοτητες εν τη δεξια σου εις τελος

1

προσευχη του δαυιδ εισακουσον κυριε της δικαιοσυνης µου προσχες τη δεησει µου ενωτισαι της προσευχης µου ουκ εν χειλεσιν δολιοις

2

εκ προσωπου σου το κριµα µου εξελθοι οι οφθαλµοι µου ιδετωσαν ευθυτητας

3

εδοκιµασας την καρδιαν µου επεσκεψω νυκτος επυρωσας µε και ουχ ευρεθη εν εµοι αδικια

4

οπως αν µη λαληση το στοµα µου τα εργα των ανθρωπων δια τους λογους των χειλεων σου εγω εφυλαξα οδους σκληρας

5

καταρτισαι τα διαβηµατα µου εν ταις τριβοις σου ινα µη σαλευθωσιν τα διαβηµατα µου

6

εγω εκεκραξα οτι επηκουσας µου ο θεος κλινον το ους σου εµοι και εισακουσον των ρηµατων µου

7

θαυµαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη δεξια σου

8

φυλαξον µε ως κοραν οφθαλµου εν σκεπη των πτερυγων σου σκεπασεις µε

9

απο προσωπου ασεβων των ταλαιπωρησαντων µε οι εχθροι µου την ψυχην µου περιεσχον

10

το στεαρ αυτων συνεκλεισαν το στοµα αυτων ελαλησεν υπερηφανιαν

11

εκβαλλοντες µε νυνι περιεκυκλωσαν µε τους οφθαλµους αυτων εθεντο εκκλιναι εν τη γη

12

υπελαβον µε ωσει λεων ετοιµος εις θηραν και ωσει σκυµνος οικων εν αποκρυφοις

13

αναστηθι κυριε προφθασον αυτους και υποσκελισον αυτους ρυσαι την ψυχην µου απο ασεβους ροµφαιαν σου απο εχθρων της χειρος σου

14

κυριε απο ολιγων απο γης διαµερισον αυτους εν τη ζωη αυτων και των κεκρυµµενων σου επλησθη η γαστηρ αυτων εχορτασθησαν υιων και αφηκαν τα καταλοιπα τοις νηπιο
ις αυτων

15

εγω δε εν δικαιοσυνη οφθησοµαι τω προσωπω σου χορτασθησοµαι εν τω οφθηναι την δοξαν σου

1

εις το τελος τω παιδι κυριου τω δαυιδ α ελαλησεν τω κυριω τους λογους της ωδης ταυτης εν ηµερα η ερρυσατο αυτον κυριος εκ χειρος παντων των εχθρων αυτου και εκ χει
ρος σαουλ

2

και ειπεν αγαπησω σε κυριε η ισχυς µου
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3

κυριος στερεωµα µου και καταφυγη µου και ρυστης µου ο θεος µου βοηθος µου και ελπιω επ' αυτον υπερασπιστης µου και κερας σωτηριας µου αντιληµπτωρ µου

4

αινων επικαλεσοµαι κυριον και εκ των εχθρων µου σωθησοµαι

5

περιεσχον µε ωδινες θανατου και χειµαρροι ανοµιας εξεταραξαν µε

6

ωδινες αδου περιεκυκλωσαν µε προεφθασαν µε παγιδες θανατου

7

και εν τω θλιβεσθαι µε επεκαλεσαµην τον κυριον και προς τον θεον µου εκεκραξα ηκουσεν εκ ναου αγιου αυτου φωνης µου και η κραυγη µου ενωπιον αυτου εισελευσεται εις
τα ωτα αυτου

8

και εσαλευθη και εντροµος εγενηθη η γη και τα θεµελια των ορεων εταραχθησαν και εσαλευθησαν οτι ωργισθη αυτοις ο θεος

9

ανεβη καπνος εν οργη αυτου και πυρ απο προσωπου αυτου κατεφλογισεν ανθρακες ανηφθησαν απ' αυτου

10

και εκλινεν ουρανον και κατεβη και γνοφος υπο τους ποδας αυτου

11

και επεβη επι χερουβιν και επετασθη επετασθη επι πτερυγων ανεµων

12

και εθετο σκοτος αποκρυφην αυτου κυκλω αυτου η σκηνη αυτου σκοτεινον υδωρ εν νεφελαις αερων

13

απο της τηλαυγησεως ενωπιον αυτου αι νεφελαι διηλθον χαλαζα και ανθρακες πυρος

14

και εβροντησεν εξ ουρανου κυριος και ο υψιστος εδωκεν φωνην αυτου

15

και εξαπεστειλεν βελη και εσκορπισεν αυτους και αστραπας επληθυνεν και συνεταραξεν αυτους

16

και ωφθησαν αι πηγαι των υδατων και ανεκαλυφθη τα θεµελια της οικουµενης απο επιτιµησεως σου κυριε απο εµπνευσεως πνευµατος οργης σου

17

εξαπεστειλεν εξ υψους και ελαβεν µε προσελαβετο µε εξ υδατων πολλων

18

ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισουντων µε οτι εστερεωθησαν υπερ εµε

19

προεφθασαν µε εν ηµερα κακωσεως µου και εγενετο κυριος αντιστηριγµα µου

20

και εξηγαγεν µε εις πλατυσµον ρυσεται µε οτι ηθελησεν µε ρυσεται µε εξ εχθρων µου δυνατων και εκ των µισουντων µε

21

και ανταποδωσει µοι κυριος κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ανταποδωσει µοι

22

οτι εφυλαξα τας οδους κυριου και ουκ ησεβησα απο του θεου µου

23

οτι παντα τα κριµατα αυτου ενωπιον µου και τα δικαιωµατα αυτου ουκ απεστησα απ' εµου

24

και εσοµαι αµωµος µετ' αυτου και φυλαξοµαι απο της ανοµιας µου

25

και ανταποδωσει µοι κυριος κατα την δικαιοσυνην µου και κατα την καθαριοτητα των χειρων µου ενωπιον των οφθαλµων αυτου

26

µετα οσιου οσιωθηση και µετα ανδρος αθωου αθωος εση

27

και µετα εκλεκτου εκλεκτος εση και µετα στρεβλου διαστρεψεις

28

οτι συ λαον ταπεινον σωσεις και οφθαλµους υπερηφανων ταπεινωσεις

29

οτι συ φωτιεις λυχνον µου κυριε ο θεος µου φωτιεις το σκοτος µου

30

οτι εν σοι ρυσθησοµαι απο πειρατηριου και εν τω θεω µου υπερβησοµαι τειχος

31

ο θεος µου αµωµος η οδος αυτου τα λογια κυριου πεπυρωµενα υπερασπιστης εστιν παντων των ελπιζοντων επ' αυτον

32

οτι τις θεος πλην του κυριου και τις θεος πλην του θεου ηµων

33

ο θεος ο περιζωννυων µε δυναµιν και εθετο αµωµον την οδον µου

34

ο καταρτιζοµενος τους ποδας µου ως ελαφου και επι τα υψηλα ιστων µε

35

διδασκων χειρας µου εις πολεµον και εθου τοξον χαλκουν τους βραχιονας µου
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36

και εδωκας µοι υπερασπισµον σωτηριας µου και η δεξια σου αντελαβετο µου και η παιδεια σου ανωρθωσεν µε εις τελος και η παιδεια σου αυτη µε διδαξει

37

επλατυνας τα διαβηµατα µου υποκατω µου και ουκ ησθενησαν τα ιχνη µου

38

καταδιωξω τους εχθρους µου και καταληµψοµαι αυτους και ουκ αποστραφησοµαι εως αν εκλιπωσιν

39

εκθλιψω αυτους και ου µη δυνωνται στηναι πεσουνται υπο τους ποδας µου

40

και περιεζωσας µε δυναµιν εις πολεµον συνεποδισας παντας τους επανιστανοµενους επ' εµε υποκατω µου

41

και τους εχθρους µου εδωκας µοι νωτον και τους µισουντας µε εξωλεθρευσας

42

εκεκραξαν και ουκ ην ο σωζων προς κυριον και ουκ εισηκουσεν αυτων

43

και λεπτυνω αυτους ως χουν κατα προσωπον ανεµου ως πηλον πλατειων λεανω αυτους

44

ρυση µε εξ αντιλογιων λαου καταστησεις µε εις κεφαλην εθνων λαος ον ουκ εγνων εδουλευσεν µοι

45

εις ακοην ωτιου υπηκουσεν µοι υιοι αλλοτριοι εψευσαντο µοι

46

υιοι αλλοτριοι επαλαιωθησαν και εχωλαναν απο των τριβων αυτων

47

ζη κυριος και ευλογητος ο θεος µου και υψωθητω ο θεος της σωτηριας µου

48

ο θεος ο διδους εκδικησεις εµοι και υποταξας λαους υπ' εµε

49

ο ρυστης µου εξ εχθρων µου οργιλων απο των επανιστανοµενων επ' εµε υψωσεις µε απο ανδρος αδικου ρυση µε

50

δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι εν εθνεσιν κυριε και τω ονοµατι σου ψαλω

51

µεγαλυνων τας σωτηριας του βασιλεως αυτου και ποιων ελεος τω χριστω αυτου τω δαυιδ και τω σπερµατι αυτου εως αιωνος

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλει το στερεωµα

3

ηµερα τη ηµερα ερευγεται ρηµα και νυξ νυκτι αναγγελλει γνωσιν

4

ουκ εισιν λαλιαι ουδε λογοι ων ουχι ακουονται αι φωναι αυτων

5

εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις τα περατα της οικουµενης τα ρηµατα αυτων εν τω ηλιω εθετο το σκηνωµα αυτου

6

και αυτος ως νυµφιος εκπορευοµενος εκ παστου αυτου αγαλλιασεται ως γιγας δραµειν οδον αυτου

7

απ' ακρου του ουρανου η εξοδος αυτου και το καταντηµα αυτου εως ακρου του ουρανου και ουκ εστιν ος αποκρυβησεται την θερµην αυτου

8

ο νοµος του κυριου αµωµος επιστρεφων ψυχας η µαρτυρια κυριου πιστη σοφιζουσα νηπια

9

τα δικαιωµατα κυριου ευθεια ευφραινοντα καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγης φωτιζουσα οφθαλµους

10

ο φοβος κυριου αγνος διαµενων εις αιωνα αιωνος τα κριµατα κυριου αληθινα δεδικαιωµενα επι το αυτο

11

επιθυµητα υπερ χρυσιον και λιθον τιµιον πολυν και γλυκυτερα υπερ µελι και κηριον

12

και γαρ ο δουλος σου φυλασσει αυτα εν τω φυλασσειν αυτα ανταποδοσις πολλη

13

παραπτωµατα τις συνησει εκ των κρυφιων µου καθαρισον µε

14

και απο αλλοτριων φεισαι του δουλου σου εαν µη µου κατακυριευσωσιν τοτε αµωµος εσοµαι και καθαρισθησοµαι απο αµαρτιας µεγαλης

15

και εσονται εις ευδοκιαν τα λογια του στοµατος µου και η µελετη της καρδιας µου ενωπιον σου δια παντος κυριε βοηθε µου και λυτρωτα µου

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

επακουσαι σου κυριος εν ηµερα θλιψεως υπερασπισαι σου το ονοµα του θεου ιακωβ
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3

εξαποστειλαι σοι βοηθειαν εξ αγιου και εκ σιων αντιλαβοιτο σου

4

µνησθειη πασης θυσιας σου και το ολοκαυτωµα σου πιανατω διαψαλµα

5

δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν την βουλην σου πληρωσαι

6

αγαλλιασοµεθα εν τω σωτηριω σου και εν ονοµατι θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα πληρωσαι κυριος παντα τα αιτηµατα σου

7

νυν εγνων οτι εσωσεν κυριος τον χριστον αυτου επακουσεται αυτου εξ ουρανου αγιου αυτου εν δυναστειαις η σωτηρια της δεξιας αυτου

8

ουτοι εν αρµασιν και ουτοι εν ιπποις ηµεις δε εν ονοµατι κυριου θεου ηµων µεγαλυνθησοµεθα

9

αυτοι συνεποδισθησαν και επεσαν ηµεις δε ανεστηµεν και ανωρθωθηµεν

10

κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ηµων εν η αν ηµερα επικαλεσωµεθα σε

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

κυριε εν τη δυναµει σου ευφρανθησεται ο βασιλευς και επι τω σωτηριω σου αγαλλιασεται σφοδρα

3

την επιθυµιαν της ψυχης αυτου εδωκας αυτω και την θελησιν των χειλεων αυτου ουκ εστερησας αυτον διαψαλµα

4

οτι προεφθασας αυτον εν ευλογιαις χρηστοτητος εθηκας επι την κεφαλην αυτου στεφανον εκ λιθου τιµιου

5

ζωην ητησατο σε και εδωκας αυτω µακροτητα ηµερων εις αιωνα αιωνος

6

µεγαλη η δοξα αυτου εν τω σωτηριω σου δοξαν και µεγαλοπρεπειαν επιθησεις επ' αυτον

7

οτι δωσεις αυτω ευλογιαν εις αιωνα αιωνος ευφρανεις αυτον εν χαρα µετα του προσωπου σου

8

οτι ο βασιλευς ελπιζει επι κυριον και εν τω ελεει του υψιστου ου µη σαλευθη

9

ευρεθειη η χειρ σου πασιν τοις εχθροις σου η δεξια σου ευροι παντας τους µισουντας σε

10

θησεις αυτους ως κλιβανον πυρος εις καιρον του προσωπου σου κυριος εν οργη αυτου συνταραξει αυτους και καταφαγεται αυτους πυρ

11

τον καρπον αυτων απο γης απολεις και το σπερµα αυτων απο υιων ανθρωπων

12

οτι εκλιναν εις σε κακα διελογισαντο βουλην ην ου µη δυνωνται στησαι

13

οτι θησεις αυτους νωτον εν τοις περιλοιποις σου ετοιµασεις το προσωπον αυτων

14

υψωθητι κυριε εν τη δυναµει σου ασοµεν και ψαλουµεν τας δυναστειας σου

1

εις το τελος υπερ της αντιληµψεως της εωθινης ψαλµος τω δαυιδ

2

ο θεος ο θεος µου προσχες µοι ινα τι εγκατελιπες µε µακραν απο της σωτηριας µου οι λογοι των παραπτωµατων µου

3

ο θεος µου κεκραξοµαι ηµερας και ουκ εισακουση και νυκτος και ουκ εις ανοιαν εµοι

4

συ δε εν αγιοις κατοικεις ο επαινος ισραηλ

5

επι σοι ηλπισαν οι πατερες ηµων ηλπισαν και ερρυσω αυτους

6

προς σε εκεκραξαν και εσωθησαν επι σοι ηλπισαν και ου κατησχυνθησαν

7

εγω δε ειµι σκωληξ και ουκ ανθρωπος ονειδος ανθρωπου και εξουδενηµα λαου

8

παντες οι θεωρουντες µε εξεµυκτηρισαν µε ελαλησαν εν χειλεσιν εκινησαν κεφαλην

9

ηλπισεν επι κυριον ρυσασθω αυτον σωσατω αυτον οτι θελει αυτον

10

οτι συ ει ο εκσπασας µε εκ γαστρος η ελπις µου απο µαστων της µητρος µου

11

επι σε επερριφην εκ µητρας εκ κοιλιας µητρος µου θεος µου ει συ
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12

µη αποστης απ' εµου οτι θλιψις εγγυς οτι ουκ εστιν ο βοηθων

13

περιεκυκλωσαν µε µοσχοι πολλοι ταυροι πιονες περιεσχον µε

14

ηνοιξαν επ' εµε το στοµα αυτων ως λεων ο αρπαζων και ωρυοµενος

15

ωσει υδωρ εξεχυθην και διεσκορπισθη παντα τα οστα µου εγενηθη η καρδια µου ωσει κηρος τηκοµενος εν µεσω της κοιλιας µου

16

εξηρανθη ως οστρακον η ισχυς µου και η γλωσσα µου κεκολληται τω λαρυγγι µου και εις χουν θανατου κατηγαγες µε

17

οτι εκυκλωσαν µε κυνες πολλοι συναγωγη πονηρευοµενων περιεσχον µε ωρυξαν χειρας µου και ποδας

18

εξηριθµησα παντα τα οστα µου αυτοι δε κατενοησαν και επειδον µε

19

διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοις και επι τον ιµατισµον µου εβαλον κληρον

20

συ δε κυριε µη µακρυνης την βοηθειαν µου εις την αντιληµψιν µου προσχες

21

ρυσαι απο ροµφαιας την ψυχην µου και εκ χειρος κυνος την µονογενη µου

22

σωσον µε εκ στοµατος λεοντος και απο κερατων µονοκερωτων την ταπεινωσιν µου

23

διηγησοµαι το ονοµα σου τοις αδελφοις µου εν µεσω εκκλησιας υµνησω σε

24

οι φοβουµενοι κυριον αινεσατε αυτον απαν το σπερµα ιακωβ δοξασατε αυτον φοβηθητωσαν αυτον απαν το σπερµα ισραηλ

25

οτι ουκ εξουδενωσεν ουδε προσωχθισεν τη δεησει του πτωχου ουδε απεστρεψεν το προσωπον αυτου απ' εµου και εν τω κεκραγεναι µε προς αυτον εισηκουσεν µου

26

παρα σου ο επαινος µου εν εκκλησια µεγαλη τας ευχας µου αποδωσω ενωπιον των φοβουµενων αυτον

27

φαγονται πενητες και εµπλησθησονται και αινεσουσιν κυριον οι εκζητουντες αυτον ζησονται αι καρδιαι αυτων εις αιωνα αιωνος

28

µνησθησονται και επιστραφησονται προς κυριον παντα τα περατα της γης και προσκυνησουσιν ενωπιον σου πασαι αι πατριαι των εθνων

29

οτι του κυριου η βασιλεια και αυτος δεσποζει των εθνων

30

εφαγον και προσεκυνησαν παντες οι πιονες της γης ενωπιον αυτου προπεσουνται παντες οι καταβαινοντες εις την γην και η ψυχη µου αυτω ζη

31

και το σπερµα µου δουλευσει αυτω αναγγελησεται τω κυριω γενεα η ερχοµενη

32

και αναγγελουσιν την δικαιοσυνην αυτου λαω τω τεχθησοµενω οτι εποιησεν ο κυριος

1

ψαλµος τω δαυιδ κυριος ποιµαινει µε και ουδεν µε υστερησει

2

εις τοπον χλοης εκει µε κατεσκηνωσεν επι υδατος αναπαυσεως εξεθρεψεν µε

3

την ψυχην µου επεστρεψεν ωδηγησεν µε επι τριβους δικαιοσυνης ενεκεν του ονοµατος αυτου

4

εαν γαρ και πορευθω εν µεσω σκιας θανατου ου φοβηθησοµαι κακα οτι συ µετ' εµου ει η ραβδος σου και η βακτηρια σου αυται µε παρεκαλεσαν

5

ητοιµασας ενωπιον µου τραπεζαν εξ εναντιας των θλιβοντων µε ελιπανας εν ελαιω την κεφαλην µου και το ποτηριον σου µεθυσκον ως κρατιστον

6

και το ελεος σου καταδιωξεται µε πασας τας ηµερας της ζωης µου και το κατοικειν µε εν οικω κυριου εις µακροτητα ηµερων

1

ψαλµος τω δαυιδ της µιας σαββατων του κυριου η γη και το πληρωµα αυτης η οικουµενη και παντες οι κατοικουντες εν αυτη

2

αυτος επι θαλασσων εθεµελιωσεν αυτην και επι ποταµων ητοιµασεν αυτην

3

τις αναβησεται εις το ορος του κυριου και τις στησεται εν τοπω αγιω αυτου

4

αθωος χερσιν και καθαρος τη καρδια ος ουκ ελαβεν επι µαταιω την ψυχην αυτου και ουκ ωµοσεν επι δολω τω πλησιον αυτου

5

ουτος ληµψεται ευλογιαν παρα κυριου και ελεηµοσυνην παρα θεου σωτηρος αυτου

6

αυτη η γενεα ζητουντων αυτον ζητουντων το προσωπον του θεου ιακωβ διαψαλµα
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7

αρατε πυλας οι αρχοντες υµων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευς της δοξης

8

τις εστιν ουτος ο βασιλευς της δοξης κυριος κραταιος και δυνατος κυριος δυνατος εν πολεµω

9

αρατε πυλας οι αρχοντες υµων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευς της δοξης

10

τις εστιν ουτος ο βασιλευς της δοξης κυριος των δυναµεων αυτος εστιν ο βασιλευς της δοξης

1

ψαλµος τω δαυιδ προς σε κυριε ηρα την ψυχην µου ο θεος µου

2

επι σοι πεποιθα µη καταισχυνθειην µηδε καταγελασατωσαν µου οι εχθροι µου

3

και γαρ παντες οι υποµενοντες σε ου µη καταισχυνθωσιν αισχυνθητωσαν παντες οι ανοµουντες δια κενης

4

τας οδους σου κυριε γνωρισον µοι και τας τριβους σου διδαξον µε

5

οδηγησον µε επι την αληθειαν σου και διδαξον µε οτι συ ει ο θεος ο σωτηρ µου και σε υπεµεινα ολην την ηµεραν

6

µνησθητι των οικτιρµων σου κυριε και τα ελεη σου οτι απο του αιωνος εισιν

7

αµαρτιας νεοτητος µου και αγνοιας µου µη µνησθης κατα το ελεος σου µνησθητι µου συ ενεκα της χρηστοτητος σου κυριε

8

χρηστος και ευθης ο κυριος δια τουτο νοµοθετησει αµαρτανοντας εν οδω

9

οδηγησει πραεις εν κρισει διδαξει πραεις οδους αυτου

10

πασαι αι οδοι κυριου ελεος και αληθεια τοις εκζητουσιν την διαθηκην αυτου και τα µαρτυρια αυτου

11

ενεκα του ονοµατος σου κυριε και ιλαση τη αµαρτια µου πολλη γαρ εστιν

12

τις εστιν ανθρωπος ο φοβουµενος τον κυριον νοµοθετησει αυτω εν οδω η ηρετισατο

13

η ψυχη αυτου εν αγαθοις αυλισθησεται και το σπερµα αυτου κληρονοµησει γην

14

κραταιωµα κυριος των φοβουµενων αυτον και το ονοµα κυριου των φοβουµενων αυτον και η διαθηκη αυτου του δηλωσαι αυτοις

15

οι οφθαλµοι µου δια παντος προς τον κυριον οτι αυτος εκσπασει εκ παγιδος τους ποδας µου

16

επιβλεψον επ' εµε και ελεησον µε οτι µονογενης και πτωχος ειµι εγω

17

αι θλιψεις της καρδιας µου επλατυνθησαν εκ των αναγκων µου εξαγαγε µε

18

ιδε την ταπεινωσιν µου και τον κοπον µου και αφες πασας τας αµαρτιας µου

19

ιδε τους εχθρους µου οτι επληθυνθησαν και µισος αδικον εµισησαν µε

20

φυλαξον την ψυχην µου και ρυσαι µε µη καταισχυνθειην οτι ηλπισα επι σε

21

ακακοι και ευθεις εκολλωντο µοι οτι υπεµεινα σε κυριε

22

λυτρωσαι ο θεος τον ισραηλ εκ πασων των θλιψεων αυτου

1

του δαυιδ κρινον µε κυριε οτι εγω εν ακακια µου επορευθην και επι τω κυριω ελπιζων ου µη ασθενησω

2

δοκιµασον µε κυριε και πειρασον µε πυρωσον τους νεφρους µου και την καρδιαν µου

3

οτι το ελεος σου κατεναντι των οφθαλµων µου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληθεια σου

4

ουκ εκαθισα µετα συνεδριου µαταιοτητος και µετα παρανοµουντων ου µη εισελθω

5

εµισησα εκκλησιαν πονηρευοµενων και µετα ασεβων ου µη καθισω

6

νιψοµαι εν αθωοις τας χειρας µου και κυκλωσω το θυσιαστηριον σου κυριε

7

του ακουσαι φωνην αινεσεως και διηγησασθαι παντα τα θαυµασια σου
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8

κυριε ηγαπησα ευπρεπειαν οικου σου και τοπον σκηνωµατος δοξης σου

9

µη συναπολεσης µετα ασεβων την ψυχην µου και µετα ανδρων αιµατων την ζωην µου

10

ων εν χερσιν ανοµιαι η δεξια αυτων επλησθη δωρων

11

εγω δε εν ακακια µου επορευθην λυτρωσαι µε και ελεησον µε

12

ο γαρ πους µου εστη εν ευθυτητι εν εκκλησιαις ευλογησω σε κυριε

1

του δαυιδ προ του χρισθηναι κυριος φωτισµος µου και σωτηρ µου τινα φοβηθησοµαι κυριος υπερασπιστης της ζωης µου απο τινος δειλιασω

2

εν τω εγγιζειν επ' εµε κακουντας του φαγειν τας σαρκας µου οι θλιβοντες µε και οι εχθροι µου αυτοι ησθενησαν και επεσαν

3

εαν παραταξηται επ' εµε παρεµβολη ου φοβηθησεται η καρδια µου εαν επαναστη επ' εµε πολεµος εν ταυτη εγω ελπιζω

4

µιαν ητησαµην παρα κυριου ταυτην εκζητησω του κατοικειν µε εν οικω κυριου πασας τας ηµερας της ζωης µου του θεωρειν µε την τερπνοτητα του κυριου και επισκεπτεσθ
αι τον ναον αυτου

5

οτι εκρυψεν µε εν σκηνη εν ηµερα κακων µου εσκεπασεν µε εν αποκρυφω της σκηνης αυτου εν πετρα υψωσεν µε

6

και νυν ιδου υψωσεν την κεφαλην µου επ' εχθρους µου εκυκλωσα και εθυσα εν τη σκηνη αυτου θυσιαν αλαλαγµου ασοµαι και ψαλω τω κυριω

7

εισακουσον κυριε της φωνης µου ης εκεκραξα ελεησον µε και εισακουσον µου

8

σοι ειπεν η καρδια µου εζητησεν το προσωπον µου το προσωπον σου κυριε ζητησω

9

µη αποστρεψης το προσωπον σου απ' εµου µη εκκλινης εν οργη απο του δουλου σου βοηθος µου γενου µη αποσκορακισης µε και µη εγκαταλιπης µε ο θεος ο σωτηρ µου

10

οτι ο πατηρ µου και η µητηρ µου εγκατελιπον µε ο δε κυριος προσελαβετο µε

11

νοµοθετησον µε κυριε τη οδω σου και οδηγησον µε εν τριβω ευθεια ενεκα των εχθρων µου

12

µη παραδως µε εις ψυχας θλιβοντων µε οτι επανεστησαν µοι µαρτυρες αδικοι και εψευσατο η αδικια εαυτη

13

πιστευω του ιδειν τα αγαθα κυριου εν γη ζωντων

14

υποµεινον τον κυριον ανδριζου και κραταιουσθω η καρδια σου και υποµεινον τον κυριον

1

του δαυιδ προς σε κυριε εκεκραξα ο θεος µου µη παρασιωπησης απ' εµου µηποτε παρασιωπησης απ' εµου και οµοιωθησοµαι τοις καταβαινουσιν εις λακκον

2

εισακουσον της φωνης της δεησεως µου εν τω δεεσθαι µε προς σε εν τω µε αιρειν χειρας µου προς ναον αγιον σου

3

µη συνελκυσης µετα αµαρτωλων την ψυχην µου και µετα εργαζοµενων αδικιαν µη συναπολεσης µε των λαλουντων ειρηνην µετα των πλησιον αυτων κακα δε εν ταις καρδια
ις αυτων

4

δος αυτοις κατα τα εργα αυτων και κατα την πονηριαν των επιτηδευµατων αυτων κατα τα εργα των χειρων αυτων δος αυτοις αποδος το ανταποδοµα αυτων αυτοις

5

οτι ου συνηκαν εις τα εργα κυριου και εις τα εργα των χειρων αυτου καθελεις αυτους και ου µη οικοδοµησεις αυτους

6

ευλογητος κυριος οτι εισηκουσεν της φωνης της δεησεως µου

7

κυριος βοηθος µου και υπερασπιστης µου επ' αυτω ηλπισεν η καρδια µου και εβοηθηθην και ανεθαλεν η σαρξ µου και εκ θεληµατος µου εξοµολογησοµαι αυτω

8

κυριος κραταιωµα του λαου αυτου και υπερασπιστης των σωτηριων του χριστου αυτου εστιν

9

σωσον τον λαον σου και ευλογησον την κληρονοµιαν σου και ποιµανον αυτους και επαρον αυτους εως του αιωνος

1

ψαλµος τω δαυιδ εξοδιου σκηνης ενεγκατε τω κυριω υιοι θεου ενεγκατε τω κυριω υιους κριων ενεγκατε τω κυριω δοξαν και τιµην

2

ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια αυτου

3

φωνη κυριου επι των υδατων ο θεος της δοξης εβροντησεν κυριος επι υδατων πολλων

4

φωνη κυριου εν ισχυι φωνη κυριου εν µεγαλοπρεπεια
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5

φωνη κυριου συντριβοντος κεδρους και συντριψει κυριος τας κεδρους του λιβανου

6

και λεπτυνει αυτας ως τον µοσχον τον λιβανον και ο ηγαπηµενος ως υιος µονοκερωτων

7

φωνη κυριου διακοπτοντος φλογα πυρος

8

φωνη κυριου συσσειοντος ερηµον και συσσεισει κυριος την ερηµον καδης

9

φωνη κυριου καταρτιζοµενου ελαφους και αποκαλυψει δρυµους και εν τω ναω αυτου πας τις λεγει δοξαν

10

κυριος τον κατακλυσµον κατοικιει και καθιεται κυριος βασιλευς εις τον αιωνα

11

κυριος ισχυν τω λαω αυτου δωσει κυριος ευλογησει τον λαον αυτου εν ειρηνη

1

εις το τελος ψαλµος ωδης του εγκαινισµου του οικου τω δαυιδ

2

υψωσω σε κυριε οτι υπελαβες µε και ουκ ηυφρανας τους εχθρους µου επ' εµε

3

κυριε ο θεος µου εκεκραξα προς σε και ιασω µε

4

κυριε ανηγαγες εξ αδου την ψυχην µου εσωσας µε απο των καταβαινοντων εις λακκον

5

ψαλατε τω κυριω οι οσιοι αυτου και εξοµολογεισθε τη µνηµη της αγιωσυνης αυτου

6

οτι οργη εν τω θυµω αυτου και ζωη εν τω θεληµατι αυτου το εσπερας αυλισθησεται κλαυθµος και εις το πρωι αγαλλιασις

7

εγω δε ειπα εν τη ευθηνια µου ου µη σαλευθω εις τον αιωνα

8

κυριε εν τω θεληµατι σου παρεσχου τω καλλει µου δυναµιν απεστρεψας δε το προσωπον σου και εγενηθην τεταραγµενος

9

προς σε κυριε κεκραξοµαι και προς τον θεον µου δεηθησοµαι

10

τις ωφελεια εν τω αιµατι µου εν τω καταβηναι µε εις διαφθοραν µη εξοµολογησεται σοι χους η αναγγελει την αληθειαν σου

11

ηκουσεν κυριος και ηλεησεν µε κυριος εγενηθη βοηθος µου

12

εστρεψας τον κοπετον µου εις χορον εµοι διερρηξας τον σακκον µου και περιεζωσας µε ευφροσυνην

13

οπως αν ψαλη σοι η δοξα µου και ου µη κατανυγω κυριε ο θεος µου εις τον αιωνα εξοµολογησοµαι σοι

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ εκστασεως

2

επι σοι κυριε ηλπισα µη καταισχυνθειην εις τον αιωνα εν τη δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε

3

κλινον προς µε το ους σου ταχυνον του εξελεσθαι µε γενου µοι εις θεον υπερασπιστην και εις οικον καταφυγης του σωσαι µε

4

οτι κραταιωµα µου και καταφυγη µου ει συ και ενεκεν του ονοµατος σου οδηγησεις µε και διαθρεψεις µε

5

εξαξεις µε εκ παγιδος ταυτης ης εκρυψαν µοι οτι συ ει ο υπερασπιστης µου

6

εις χειρας σου παραθησοµαι το πνευµα µου ελυτρωσω µε κυριε ο θεος της αληθειας

7

εµισησας τους διαφυλασσοντας µαταιοτητας δια κενης εγω δε επι τω κυριω ηλπισα

8

αγαλλιασοµαι και ευφρανθησοµαι επι τω ελεει σου οτι επειδες την ταπεινωσιν µου εσωσας εκ των αναγκων την ψυχην µου

9

και ου συνεκλεισας µε εις χειρας εχθρου εστησας εν ευρυχωρω τους ποδας µου

10

ελεησον µε κυριε οτι θλιβοµαι εταραχθη εν θυµω ο οφθαλµος µου η ψυχη µου και η γαστηρ µου

11

οτι εξελιπεν εν οδυνη η ζωη µου και τα ετη µου εν στεναγµοις ησθενησεν εν πτωχεια η ισχυς µου και τα οστα µου εταραχθησαν

12

παρα παντας τους εχθρους µου εγενηθην ονειδος και τοις γειτοσιν µου σφοδρα και φοβος τοις γνωστοις µου οι θεωρουντες µε εξω εφυγον απ' εµου

13

επελησθην ωσει νεκρος απο καρδιας εγενηθην ωσει σκευος απολωλος
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14

οτι ηκουσα ψογον πολλων παροικουντων κυκλοθεν εν τω επισυναχθηναι αυτους αµα επ' εµε του λαβειν την ψυχην µου εβουλευσαντο

15

εγω δε επι σε ηλπισα κυριε ειπα συ ει ο θεος µου

16

εν ταις χερσιν σου οι καιροι µου ρυσαι µε εκ χειρος εχθρων µου και εκ των καταδιωκοντων µε

17

επιφανον το προσωπον σου επι τον δουλον σου σωσον µε εν τω ελεει σου

18

κυριε µη καταισχυνθειην οτι επεκαλεσαµην σε αισχυνθειησαν οι ασεβεις και καταχθειησαν εις αδου

19

αλαλα γενηθητω τα χειλη τα δολια τα λαλουντα κατα του δικαιου ανοµιαν εν υπερηφανια και εξουδενωσει

20

ως πολυ το πληθος της χρηστοτητος σου κυριε ης εκρυψας τοις φοβουµενοις σε εξειργασω τοις ελπιζουσιν επι σε εναντιον των υιων των ανθρωπων

21

κατακρυψεις αυτους εν αποκρυφω του προσωπου σου απο ταραχης ανθρωπων σκεπασεις αυτους εν σκηνη απο αντιλογιας γλωσσων

22

ευλογητος κυριος οτι εθαυµαστωσεν το ελεος αυτου εν πολει περιοχης

23

εγω δε ειπα εν τη εκστασει µου απερριµµαι αρα απο προσωπου των οφθαλµων σου δια τουτο εισηκουσας της φωνης της δεησεως µου εν τω κεκραγεναι µε προς σε

24

αγαπησατε τον κυριον παντες οι οσιοι αυτου οτι αληθειας εκζητει κυριος και ανταποδιδωσιν τοις περισσως ποιουσιν υπερηφανιαν

25

ανδριζεσθε και κραταιουσθω η καρδια υµων παντες οι ελπιζοντες επι κυριον

1

τω δαυιδ συνεσεως µακαριοι ων αφεθησαν αι ανοµιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αµαρτιαι

2

µακαριος ανηρ ου ου µη λογισηται κυριος αµαρτιαν ουδε εστιν εν τω στοµατι αυτου δολος

3

οτι εσιγησα επαλαιωθη τα οστα µου απο του κραζειν µε ολην την ηµεραν

4

οτι ηµερας και νυκτος εβαρυνθη επ' εµε η χειρ σου εστραφην εις ταλαιπωριαν εν τω εµπαγηναι ακανθαν διαψαλµα

5

την αµαρτιαν µου εγνωρισα και την ανοµιαν µου ουκ εκαλυψα ειπα εξαγορευσω κατ' εµου την ανοµιαν µου τω κυριω και συ αφηκας την ασεβειαν της αµαρτιας µου διαψαλ
µα

6

υπερ ταυτης προσευξεται πας οσιος προς σε εν καιρω ευθετω πλην εν κατακλυσµω υδατων πολλων προς αυτον ουκ εγγιουσιν

7

συ µου ει καταφυγη απο θλιψεως της περιεχουσης µε το αγαλλιαµα µου λυτρωσαι µε απο των κυκλωσαντων µε διαψαλµα

8

συνετιω σε και συµβιβω σε εν οδω ταυτη η πορευση επιστηριω επι σε τους οφθαλµους µου

9

µη γινεσθε ως ιππος και ηµιονος οις ουκ εστιν συνεσις εν χαλινω και κηµω τας σιαγονας αυτων αγξαι των µη εγγιζοντων προς σε

10

πολλαι αι µαστιγες του αµαρτωλου τον δε ελπιζοντα επι κυριον ελεος κυκλωσει

11

ευφρανθητε επι κυριον και αγαλλιασθε δικαιοι και καυχασθε παντες οι ευθεις τη καρδια

1

τω δαυιδ αγαλλιασθε δικαιοι εν τω κυριω τοις ευθεσι πρεπει αινεσις

2

εξοµολογεισθε τω κυριω εν κιθαρα εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλατε αυτω

3

ασατε αυτω ασµα καινον καλως ψαλατε εν αλαλαγµω

4

οτι ευθης ο λογος του κυριου και παντα τα εργα αυτου εν πιστει

5

αγαπα ελεηµοσυνην και κρισιν του ελεους κυριου πληρης η γη

6

τω λογω του κυριου οι ουρανοι εστερεωθησαν και τω πνευµατι του στοµατος αυτου πασα η δυναµις αυτων

7

συναγων ως ασκον υδατα θαλασσης τιθεις εν θησαυροις αβυσσους

8

φοβηθητω τον κυριον πασα η γη απ' αυτου δε σαλευθητωσαν παντες οι κατοικουντες την οικουµενην

9

οτι αυτος ειπεν και εγενηθησαν αυτος ενετειλατο και εκτισθησαν

10

κυριος διασκεδαζει βουλας εθνων αθετει δε λογισµους λαων και αθετει βουλας αρχοντων
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11

η δε βουλη του κυριου εις τον αιωνα µενει λογισµοι της καρδιας αυτου εις γενεαν και γενεαν

12

µακαριον το εθνος ου εστιν κυριος ο θεος αυτου λαος ον εξελεξατο εις κληρονοµιαν εαυτω

13

εξ ουρανου επεβλεψεν ο κυριος ειδεν παντας τους υιους των ανθρωπων

14

εξ ετοιµου κατοικητηριου αυτου επεβλεψεν επι παντας τους κατοικουντας την γην

15

ο πλασας κατα µονας τας καρδιας αυτων ο συνιεις εις παντα τα εργα αυτων

16

ου σωζεται βασιλευς δια πολλην δυναµιν και γιγας ου σωθησεται εν πληθει ισχυος αυτου

17

ψευδης ιππος εις σωτηριαν εν δε πληθει δυναµεως αυτου ου σωθησεται

18

ιδου οι οφθαλµοι κυριου επι τους φοβουµενους αυτον τους ελπιζοντας επι το ελεος αυτου

19

ρυσασθαι εκ θανατου τας ψυχας αυτων και διαθρεψαι αυτους εν λιµω

20

η ψυχη ηµων υποµενει τω κυριω οτι βοηθος και υπερασπιστης ηµων εστιν

21

οτι εν αυτω ευφρανθησεται η καρδια ηµων και εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ηλπισαµεν

22

γενοιτο το ελεος σου κυριε εφ' ηµας καθαπερ ηλπισαµεν επι σε

1

τω δαυιδ οποτε ηλλοιωσεν το προσωπον αυτου εναντιον αβιµελεχ και απελυσεν αυτον και απηλθεν

2

ευλογησω τον κυριον εν παντι καιρω δια παντος η αινεσις αυτου εν τω στοµατι µου

3

εν τω κυριω επαινεσθησεται η ψυχη µου ακουσατωσαν πραεις και ευφρανθητωσαν

4

µεγαλυνατε τον κυριον συν εµοι και υψωσωµεν το ονοµα αυτου επι το αυτο

5

εξεζητησα τον κυριον και επηκουσεν µου και εκ πασων των παροικιων µου ερρυσατο µε

6

προσελθατε προς αυτον και φωτισθητε και τα προσωπα υµων ου µη καταισχυνθη

7

ουτος ο πτωχος εκεκραξεν και ο κυριος εισηκουσεν αυτου και εκ πασων των θλιψεων αυτου εσωσεν αυτον

8

παρεµβαλει αγγελος κυριου κυκλω των φοβουµενων αυτον και ρυσεται αυτους

9

γευσασθε και ιδετε οτι χρηστος ο κυριος µακαριος ανηρ ος ελπιζει επ' αυτον

10

φοβηθητε τον κυριον οι αγιοι αυτου οτι ουκ εστιν υστερηµα τοις φοβουµενοις αυτον

11

πλουσιοι επτωχευσαν και επεινασαν οι δε εκζητουντες τον κυριον ουκ ελαττωθησονται παντος αγαθου διαψαλµα

12

δευτε τεκνα ακουσατε µου φοβον κυριου διδαξω υµας

13

τις εστιν ανθρωπος ο θελων ζωην αγαπων ηµερας ιδειν αγαθας

14

παυσον την γλωσσαν σου απο κακου και χειλη σου του µη λαλησαι δολον

15

εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον ζητησον ειρηνην και διωξον αυτην

16

οφθαλµοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυτου εις δεησιν αυτων

17

προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα του εξολεθρευσαι εκ γης το µνηµοσυνον αυτων

18

εκεκραξαν οι δικαιοι και ο κυριος εισηκουσεν αυτων και εκ πασων των θλιψεων αυτων ερρυσατο αυτους

19

εγγυς κυριος τοις συντετριµµενοις την καρδιαν και τους ταπεινους τω πνευµατι σωσει

20

πολλαι αι θλιψεις των δικαιων και εκ πασων αυτων ρυσεται αυτους

21

κυριος φυλασσει παντα τα οστα αυτων εν εξ αυτων ου συντριβησεται
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22

θανατος αµαρτωλων πονηρος και οι µισουντες τον δικαιον πληµµελησουσιν

23

λυτρωσεται κυριος ψυχας δουλων αυτου και ου µη πληµµελησωσιν παντες οι ελπιζοντες επ' αυτον

1

τω δαυιδ δικασον κυριε τους αδικουντας µε πολεµησον τους πολεµουντας µε

2

επιλαβου οπλου και θυρεου και αναστηθι εις βοηθειαν µου

3

εκχεον ροµφαιαν και συγκλεισον εξ εναντιας των καταδιωκοντων µε ειπον τη ψυχη µου σωτηρια σου εγω ειµι

4

αισχυνθητωσαν και εντραπητωσαν οι ζητουντες την ψυχην µου αποστραφητωσαν εις τα οπισω και καταισχυνθητωσαν οι λογιζοµενοι µοι κακα

5

γενηθητωσαν ωσει χνους κατα προσωπον ανεµου και αγγελος κυριου εκθλιβων αυτους

6

γενηθητω η οδος αυτων σκοτος και ολισθηµα και αγγελος κυριου καταδιωκων αυτους

7

οτι δωρεαν εκρυψαν µοι διαφθοραν παγιδος αυτων µατην ωνειδισαν την ψυχην µου

8

ελθετω αυτοις παγις ην ου γινωσκουσιν και η θηρα ην εκρυψαν συλλαβετω αυτους και εν τη παγιδι πεσουνται εν αυτη

9

η δε ψυχη µου αγαλλιασεται επι τω κυριω τερφθησεται επι τω σωτηριω αυτου

10

παντα τα οστα µου ερουσιν κυριε τις οµοιος σοι ρυοµενος πτωχον εκ χειρος στερεωτερων αυτου και πτωχον και πενητα απο των διαρπαζοντων αυτον

11

ανασταντες µαρτυρες αδικοι α ουκ εγινωσκον ηρωτων µε

12

ανταπεδιδοσαν µοι πονηρα αντι καλων και ατεκνιαν τη ψυχη µου

13

εγω δε εν τω αυτους παρενοχλειν µοι ενεδυοµην σακκον και εταπεινουν εν νηστεια την ψυχην µου και η προσευχη µου εις κολπον µου αποστραφησεται

14

ως πλησιον ως αδελφον ηµετερον ουτως ευηρεστουν ως πενθων και σκυθρωπαζων ουτως εταπεινουµην

15

και κατ' εµου ηυφρανθησαν και συνηχθησαν συνηχθησαν επ' εµε µαστιγες και ουκ εγνων διεσχισθησαν και ου κατενυγησαν

16

επειρασαν µε εξεµυκτηρισαν µε µυκτηρισµον εβρυξαν επ' εµε τους οδοντας αυτων

17

κυριε ποτε εποψη αποκαταστησον την ψυχην µου απο της κακουργιας αυτων απο λεοντων την µονογενη µου

18

εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν εκκλησια πολλη εν λαω βαρει αινεσω σε

19

µη επιχαρειησαν µοι οι εχθραινοντες µοι αδικως οι µισουντες µε δωρεαν και διανευοντες οφθαλµοις

20

οτι εµοι µεν ειρηνικα ελαλουν και επ' οργην δολους διελογιζοντο

21

και επλατυναν επ' εµε το στοµα αυτων ειπαν ευγε ευγε ειδαν οι οφθαλµοι ηµων

22

ειδες κυριε µη παρασιωπησης κυριε µη αποστης απ' εµου

23

εξεγερθητι κυριε και προσχες τη κρισει µου ο θεος µου και ο κυριος µου εις την δικην µου

24

κρινον µε κατα την δικαιοσυνην σου κυριε ο θεος µου και µη επιχαρειησαν µοι

25

µη ειπαισαν εν καρδιαις αυτων ευγε ευγε τη ψυχη ηµων µηδε ειπαισαν κατεπιοµεν αυτον

26

αισχυνθειησαν και εντραπειησαν αµα οι επιχαιροντες τοις κακοις µου ενδυσασθωσαν αισχυνην και εντροπην οι µεγαλορρηµονουντες επ' εµε

27

αγαλλιασαιντο και ευφρανθειησαν οι θελοντες την δικαιοσυνην µου και ειπατωσαν δια παντος µεγαλυνθητω ο κυριος οι θελοντες την ειρηνην του δουλου αυτου

28

και η γλωσσα µου µελετησει την δικαιοσυνην σου ολην την ηµεραν τον επαινον σου

1

εις το τελος τω δουλω κυριου τω δαυιδ

2

φησιν ο παρανοµος του αµαρτανειν εν εαυτω ουκ εστιν φοβος θεου απεναντι των οφθαλµων αυτου

3

οτι εδολωσεν ενωπιον αυτου του ευρειν την ανοµιαν αυτου και µισησαι
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4

τα ρηµατα του στοµατος αυτου ανοµια και δολος ουκ εβουληθη συνιεναι του αγαθυναι

5

ανοµιαν διελογισατο επι της κοιτης αυτου παρεστη παση οδω ουκ αγαθη τη δε κακια ου προσωχθισεν

6

κυριε εν τω ουρανω το ελεος σου και η αληθεια σου εως των νεφελων

7

η δικαιοσυνη σου ωσει ορη θεου τα κριµατα σου αβυσσος πολλη ανθρωπους και κτηνη σωσεις κυριε

8

ως επληθυνας το ελεος σου ο θεος οι δε υιοι των ανθρωπων εν σκεπη των πτερυγων σου ελπιουσιν

9

µεθυσθησονται απο πιοτητος του οικου σου και τον χειµαρρουν της τρυφης σου ποτιεις αυτους

10

οτι παρα σοι πηγη ζωης εν τω φωτι σου οψοµεθα φως

11

παρατεινον το ελεος σου τοις γινωσκουσιν σε και την δικαιοσυνην σου τοις ευθεσι τη καρδια

12

µη ελθετω µοι πους υπερηφανιας και χειρ αµαρτωλων µη σαλευσαι µε

13

εκει επεσον οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εξωσθησαν και ου µη δυνωνται στηναι

1

του δαυιδ µη παραζηλου εν πονηρευοµενοις µηδε ζηλου τους ποιουντας την ανοµιαν

2

οτι ωσει χορτος ταχυ αποξηρανθησονται και ωσει λαχανα χλοης ταχυ αποπεσουνται

3

ελπισον επι κυριον και ποιει χρηστοτητα και κατασκηνου την γην και ποιµανθηση επι τω πλουτω αυτης

4

κατατρυφησον του κυριου και δωσει σοι τα αιτηµατα της καρδιας σου

5

αποκαλυψον προς κυριον την οδον σου και ελπισον επ' αυτον και αυτος ποιησει

6

και εξοισει ως φως την δικαιοσυνην σου και το κριµα σου ως µεσηµβριαν

7

υποταγηθι τω κυριω και ικετευσον αυτον µη παραζηλου εν τω κατευοδουµενω εν τη οδω αυτου εν ανθρωπω ποιουντι παρανοµιας

8

παυσαι απο οργης και εγκαταλιπε θυµον µη παραζηλου ωστε πονηρευεσθαι

9

οτι οι πονηρευοµενοι εξολεθρευθησονται οι δε υποµενοντες τον κυριον αυτοι κληρονοµησουσιν γην

10

και ετι ολιγον και ου µη υπαρξη ο αµαρτωλος και ζητησεις τον τοπον αυτου και ου µη ευρης

11

οι δε πραεις κληρονοµησουσιν γην και κατατρυφησουσιν επι πληθει ειρηνης

12

παρατηρησεται ο αµαρτωλος τον δικαιον και βρυξει επ' αυτον τους οδοντας αυτου

13

ο δε κυριος εκγελασεται αυτον οτι προβλεπει οτι ηξει η ηµερα αυτου

14

ροµφαιαν εσπασαντο οι αµαρτωλοι ενετειναν τοξον αυτων του καταβαλειν πτωχον και πενητα του σφαξαι τους ευθεις τη καρδια

15

η ροµφαια αυτων εισελθοι εις την καρδιαν αυτων και τα τοξα αυτων συντριβειησαν

16

κρεισσον ολιγον τω δικαιω υπερ πλουτον αµαρτωλων πολυν

17

οτι βραχιονες αµαρτωλων συντριβησονται υποστηριζει δε τους δικαιους κυριος

18

γινωσκει κυριος τας οδους των αµωµων και η κληρονοµια αυτων εις τον αιωνα εσται

19

ου καταισχυνθησονται εν καιρω πονηρω και εν ηµεραις λιµου χορτασθησονται

20

οτι οι αµαρτωλοι απολουνται οι δε εχθροι του κυριου αµα τω δοξασθηναι αυτους και υψωθηναι εκλιποντες ωσει καπνος εξελιπον

21

δανειζεται ο αµαρτωλος και ουκ αποτεισει ο δε δικαιος οικτιρει και διδοι

22

οτι οι ευλογουντες αυτον κληρονοµησουσι γην οι δε καταρωµενοι αυτον εξολεθρευθησονται

23

παρα κυριου τα διαβηµατα ανθρωπου κατευθυνεται και την οδον αυτου θελησει
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24

οταν πεση ου καταραχθησεται οτι κυριος αντιστηριζει χειρα αυτου

25

νεωτερος εγενοµην και γαρ εγηρασα και ουκ ειδον δικαιον εγκαταλελειµµενον ουδε το σπερµα αυτου ζητουν αρτους

26

ολην την ηµεραν ελεα και δανειζει και το σπερµα αυτου εις ευλογιαν εσται

27

εκκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον και κατασκηνου εις αιωνα αιωνος

28

οτι κυριος αγαπα κρισιν και ουκ εγκαταλειψει τους οσιους αυτου εις τον αιωνα φυλαχθησονται ανοµοι δε εκδιωχθησονται και σπερµα ασεβων εξολεθρευθησεται

29

δικαιοι δε κληρονοµησουσι γην και κατασκηνωσουσιν εις αιωνα αιωνος επ' αυτης

30

στοµα δικαιου µελετησει σοφιαν και η γλωσσα αυτου λαλησει κρισιν

31

ο νοµος του θεου αυτου εν καρδια αυτου και ουχ υποσκελισθησεται τα διαβηµατα αυτου

32

κατανοει ο αµαρτωλος τον δικαιον και ζητει του θανατωσαι αυτον

33

ο δε κυριος ου µη εγκαταλιπη αυτον εις τας χειρας αυτου ουδε µη καταδικασηται αυτον οταν κρινηται αυτω

34

υποµεινον τον κυριον και φυλαξον την οδον αυτου και υψωσει σε του κατακληρονοµησαι γην εν τω εξολεθρευεσθαι αµαρτωλους οψη

35

ειδον ασεβη υπερυψουµενον και επαιροµενον ως τας κεδρους του λιβανου

36

και παρηλθον και ιδου ουκ ην και εζητησα αυτον και ουχ ευρεθη ο τοπος αυτου

37

φυλασσε ακακιαν και ιδε ευθυτητα οτι εστιν εγκαταλειµµα ανθρωπω ειρηνικω

38

οι δε παρανοµοι εξολεθρευθησονται επι το αυτο τα εγκαταλειµµατα των ασεβων εξολεθρευθησονται

39

σωτηρια δε των δικαιων παρα κυριου και υπερασπιστης αυτων εστιν εν καιρω θλιψεως

40

και βοηθησει αυτοις κυριος και ρυσεται αυτους και εξελειται αυτους εξ αµαρτωλων και σωσει αυτους οτι ηλπισαν επ' αυτον

1

ψαλµος τω δαυιδ εις αναµνησιν περι σαββατου

2

κυριε µη τω θυµω σου ελεγξης µε µηδε τη οργη σου παιδευσης µε

3

οτι τα βελη σου ενεπαγησαν µοι και επεστηρισας επ' εµε την χειρα σου

4

ουκ εστιν ιασις εν τη σαρκι µου απο προσωπου της οργης σου ουκ εστιν ειρηνη τοις οστεοις µου απο προσωπου των αµαρτιων µου

5

οτι αι ανοµιαι µου υπερηραν την κεφαλην µου ωσει φορτιον βαρυ εβαρυνθησαν επ' εµε

6

προσωζεσαν και εσαπησαν οι µωλωπες µου απο προσωπου της αφροσυνης µου

7

εταλαιπωρησα και κατεκαµφθην εως τελους ολην την ηµεραν σκυθρωπαζων επορευοµην

8

οτι αι ψυαι µου επλησθησαν εµπαιγµων και ουκ εστιν ιασις εν τη σαρκι µου

9

εκακωθην και εταπεινωθην εως σφοδρα ωρυοµην απο στεναγµου της καρδιας µου

10

κυριε εναντιον σου πασα η επιθυµια µου και ο στεναγµος µου απο σου ουκ εκρυβη

11

η καρδια µου εταραχθη εγκατελιπεν µε η ισχυς µου και το φως των οφθαλµων µου και αυτο ουκ εστιν µετ' εµου

12

οι φιλοι µου και οι πλησιον µου εξ εναντιας µου ηγγισαν και εστησαν και οι εγγιστα µου απο µακροθεν εστησαν

13

και εξεβιασαντο οι ζητουντες την ψυχην µου και οι ζητουντες τα κακα µοι ελαλησαν µαταιοτητας και δολιοτητας ολην την ηµεραν εµελετησαν

14

εγω δε ωσει κωφος ουκ ηκουον και ωσει αλαλος ουκ ανοιγων το στοµα αυτου

15

και εγενοµην ωσει ανθρωπος ουκ ακουων και ουκ εχων εν τω στοµατι αυτου ελεγµους

16

οτι επι σοι κυριε ηλπισα συ εισακουση κυριε ο θεος µου
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17

οτι ειπα µηποτε επιχαρωσιν µοι οι εχθροι µου και εν τω σαλευθηναι ποδας µου επ' εµε εµεγαλορρηµονησαν

18

οτι εγω εις µαστιγας ετοιµος και η αλγηδων µου ενωπιον µου δια παντος

19

οτι την ανοµιαν µου εγω αναγγελω και µεριµνησω υπερ της αµαρτιας µου

20

οι δε εχθροι µου ζωσιν και κεκραταιωνται υπερ εµε και επληθυνθησαν οι µισουντες µε αδικως

21

οι ανταποδιδοντες κακα αντι αγαθων ενδιεβαλλον µε επει κατεδιωκον δικαιοσυνην και απερριψαν µε τον αγαπητον ωσει νεκρον εβδελυγµενον

22

µη εγκαταλιπης µε κυριε ο θεος µου µη αποστης απ' εµου

23

προσχες εις την βοηθειαν µου κυριε της σωτηριας µου

1

εις το τελος τω ιδιθουν ωδη τω δαυιδ

2

ειπα φυλαξω τας οδους µου του µη αµαρτανειν εν γλωσση µου εθεµην τω στοµατι µου φυλακην εν τω συστηναι τον αµαρτωλον εναντιον µου

3

εκωφωθην και εταπεινωθην και εσιγησα εξ αγαθων και το αλγηµα µου ανεκαινισθη

4

εθερµανθη η καρδια µου εντος µου και εν τη µελετη µου εκκαυθησεται πυρ ελαλησα εν γλωσση µου

5

γνωρισον µοι κυριε το περας µου και τον αριθµον των ηµερων µου τις εστιν ινα γνω τι υστερω εγω

6

ιδου παλαιστας εθου τας ηµερας µου και η υποστασις µου ωσει ουθεν ενωπιον σου πλην τα συµπαντα µαταιοτης πας ανθρωπος ζων διαψαλµα

7

µεντοιγε εν εικονι διαπορευεται ανθρωπος πλην µατην ταρασσονται θησαυριζει και ου γινωσκει τινι συναξει αυτα

8

και νυν τις η υποµονη µου ουχι ο κυριος και η υποστασις µου παρα σου εστιν

9

απο πασων των ανοµιων µου ρυσαι µε ονειδος αφρονι εδωκας µε

10

εκωφωθην και ουκ ηνοιξα το στοµα µου οτι συ ει ο ποιησας µε

11

αποστησον απ' εµου τας µαστιγας σου απο της ισχυος της χειρος σου εγω εξελιπον

12

εν ελεγµοις υπερ ανοµιας επαιδευσας ανθρωπον και εξετηξας ως αραχνην την ψυχην αυτου πλην µατην ταρασσεται πας ανθρωπος διαψαλµα

13

εισακουσον της προσευχης µου κυριε και της δεησεως µου ενωτισαι των δακρυων µου µη παρασιωπησης οτι παροικος εγω ειµι παρα σοι και παρεπιδηµος καθως παντες οι π
ατερες µου

14

ανες µοι ινα αναψυξω προ του µε απελθειν και ουκετι µη υπαρξω

1

εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος

2

υποµενων υπεµεινα τον κυριον και προσεσχεν µοι και εισηκουσεν της δεησεως µου

3

και ανηγαγεν µε εκ λακκου ταλαιπωριας και απο πηλου ιλυος και εστησεν επι πετραν τους ποδας µου και κατηυθυνεν τα διαβηµατα µου

4

και ενεβαλεν εις το στοµα µου ασµα καινον υµνον τω θεω ηµων οψονται πολλοι και φοβηθησονται και ελπιουσιν επι κυριον

5

µακαριος ανηρ ου εστιν το ονοµα κυριου ελπις αυτου και ουκ ενεβλεψεν εις µαταιοτητας και µανιας ψευδεις

6

πολλα εποιησας συ κυριε ο θεος µου τα θαυµασια σου και τοις διαλογισµοις σου ουκ εστιν τις οµοιωθησεται σοι απηγγειλα και ελαλησα επληθυνθησαν υπερ αριθµον

7

θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησας ωτια δε κατηρτισω µοι ολοκαυτωµα και περι αµαρτιας ουκ ητησας

8

τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εµου

9

του ποιησαι το θεληµα σου ο θεος µου εβουληθην και τον νοµον σου εν µεσω της κοιλιας µου

10

ευηγγελισαµην δικαιοσυνην εν εκκλησια µεγαλη ιδου τα χειλη µου ου µη κωλυσω κυριε συ εγνως

11

την δικαιοσυνην σου ουκ εκρυψα εν τη καρδια µου την αληθειαν σου και το σωτηριον σου ειπα ουκ εκρυψα το ελεος σου και την αληθειαν σου απο συναγωγης πολλης

12

συ δε κυριε µη µακρυνης τους οικτιρµους σου απ' εµου το ελεος σου και η αληθεια σου δια παντος αντελαβοντο µου
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13

οτι περιεσχον µε κακα ων ουκ εστιν αριθµος κατελαβον µε αι ανοµιαι µου και ουκ ηδυνηθην του βλεπειν επληθυνθησαν υπερ τας τριχας της κεφαλης µου και η καρδια µου ε
γκατελιπεν µε

14

ευδοκησον κυριε του ρυσασθαι µε κυριε εις το βοηθησαι µοι προσχες

15

καταισχυνθειησαν και εντραπειησαν αµα οι ζητουντες την ψυχην µου του εξαραι αυτην αποστραφειησαν εις τα οπισω και εντραπειησαν οι θελοντες µοι κακα

16

κοµισασθωσαν παραχρηµα αισχυνην αυτων οι λεγοντες µοι ευγε ευγε

17

αγαλλιασαιντο και ευφρανθειησαν επι σοι παντες οι ζητουντες σε κυριε και ειπατωσαν δια παντος µεγαλυνθητω ο κυριος οι αγαπωντες το σωτηριον σου

18

εγω δε πτωχος ειµι και πενης κυριος φροντιει µου βοηθος µου και υπερασπιστης µου συ ει ο θεος µου µη χρονισης

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

µακαριος ο συνιων επι πτωχον και πενητα εν ηµερα πονηρα ρυσεται αυτον ο κυριος

3

κυριος διαφυλαξαι αυτον και ζησαι αυτον και µακαρισαι αυτον εν τη γη και µη παραδωη αυτον εις χειρας εχθρου αυτου

4

κυριος βοηθησαι αυτω επι κλινης οδυνης αυτου ολην την κοιτην αυτου εστρεψας εν τη αρρωστια αυτου

5

εγω ειπα κυριε ελεησον µε ιασαι την ψυχην µου οτι ηµαρτον σοι

6

οι εχθροι µου ειπαν κακα µοι ποτε αποθανειται και απολειται το ονοµα αυτου

7

και ει εισεπορευετο του ιδειν µατην ελαλει η καρδια αυτου συνηγαγεν ανοµιαν εαυτω εξεπορευετο εξω και ελαλει

8

επι το αυτο κατ' εµου εψιθυριζον παντες οι εχθροι µου κατ' εµου ελογιζοντο κακα µοι

9

λογον παρανοµον κατεθεντο κατ' εµου µη ο κοιµωµενος ουχι προσθησει του αναστηναι

10

και γαρ ο ανθρωπος της ειρηνης µου εφ' ον ηλπισα ο εσθιων αρτους µου εµεγαλυνεν επ' εµε πτερνισµον

11

συ δε κυριε ελεησον µε και αναστησον µε και ανταποδωσω αυτοις

12

εν τουτω εγνων οτι τεθεληκας µε οτι ου µη επιχαρη ο εχθρος µου επ' εµε

13

εµου δε δια την ακακιαν αντελαβου και εβεβαιωσας µε ενωπιον σου εις τον αιωνα

14

ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ απο του αιωνος και εις τον αιωνα γενοιτο γενοιτο

1

εις το τελος εις συνεσιν τοις υιοις κορε

2

ον τροπον επιποθει η ελαφος επι τας πηγας των υδατων ουτως επιποθει η ψυχη µου προς σε ο θεος

3

εδιψησεν η ψυχη µου προς τον θεον τον ζωντα ποτε ηξω και οφθησοµαι τω προσωπω του θεου

4

εγενηθη µοι τα δακρυα µου αρτος ηµερας και νυκτος εν τω λεγεσθαι µοι καθ' εκαστην ηµεραν που εστιν ο θεος σου

5

ταυτα εµνησθην και εξεχεα επ' εµε την ψυχην µου οτι διελευσοµαι εν τοπω σκηνης θαυµαστης εως του οικου του θεου εν φωνη αγαλλιασεως και εξοµολογησεως ηχου εορτα
ζοντος

6

ινα τι περιλυπος ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεις µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο θεος µου

7

προς εµαυτον η ψυχη µου εταραχθη δια τουτο µνησθησοµαι σου εκ γης ιορδανου και ερµωνιιµ απο ορους µικρου

8

αβυσσος αβυσσον επικαλειται εις φωνην των καταρρακτων σου παντες οι µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ' εµε διηλθον

9

ηµερας εντελειται κυριος το ελεος αυτου και νυκτος ωδη παρ' εµοι προσευχη τω θεω της ζωης µου

10

ερω τω θεω αντιληµπτωρ µου ει δια τι µου επελαθου ινα τι σκυθρωπαζων πορευοµαι εν τω εκθλιβειν τον εχθρον µου

11

εν τω καταθλασαι τα οστα µου ωνειδισαν µε οι θλιβοντες µε εν τω λεγειν αυτους µοι καθ' εκαστην ηµεραν που εστιν ο θεος σου

12

ινα τι περιλυπος ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεις µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω η σωτηρια του προσωπου µου ο θεος µου
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1

ψαλµος τω δαυιδ κρινον µε ο θεος και δικασον την δικην µου εξ εθνους ουχ οσιου απο ανθρωπου αδικου και δολιου ρυσαι µε

2

οτι συ ει ο θεος κραταιωµα µου ινα τι απωσω µε και ινα τι σκυθρωπαζων πορευοµαι εν τω εκθλιβειν τον εχθρον µου

3

εξαποστειλον το φως σου και την αληθειαν σου αυτα µε ωδηγησαν και ηγαγον µε εις ορος αγιον σου και εις τα σκηνωµατα σου

4

και εισελευσοµαι προς το θυσιαστηριον του θεου προς τον θεον τον ευφραινοντα την νεοτητα µου εξοµολογησοµαι σοι εν κιθαρα ο θεος ο θεος µου

5

ινα τι περιλυπος ει ψυχη και ινα τι συνταρασσεις µε ελπισον επι τον θεον οτι εξοµολογησοµαι αυτω σωτηριον του προσωπου µου ο θεος µου

1

εις το τελος τοις υιοις κορε εις συνεσιν ψαλµος

2

ο θεος εν τοις ωσιν ηµων ηκουσαµεν οι πατερες ηµων ανηγγειλαν ηµιν εργον ο ειργασω εν ταις ηµεραις αυτων εν ηµεραις αρχαιαις

3

η χειρ σου εθνη εξωλεθρευσεν και κατεφυτευσας αυτους εκακωσας λαους και εξεβαλες αυτους

4

ου γαρ εν τη ροµφαια αυτων εκληρονοµησαν γην και ο βραχιων αυτων ουκ εσωσεν αυτους αλλ' η δεξια σου και ο βραχιων σου και ο φωτισµος του προσωπου σου οτι ευδοκη
σας εν αυτοις

5

συ ει αυτος ο βασιλευς µου και ο θεος µου ο εντελλοµενος τας σωτηριας ιακωβ

6

εν σοι τους εχθρους ηµων κερατιουµεν και εν τω ονοµατι σου εξουθενωσοµεν τους επανιστανοµενους ηµιν

7

ου γαρ επι τω τοξω µου ελπιω και η ροµφαια µου ου σωσει µε

8

εσωσας γαρ ηµας εκ των θλιβοντων ηµας και τους µισουντας ηµας κατησχυνας

9

εν τω θεω επαινεσθησοµεθα ολην την ηµεραν και εν τω ονοµατι σου εξοµολογησοµεθα εις τον αιωνα διαψαλµα

10

νυνι δε απωσω και κατησχυνας ηµας και ουκ εξελευση εν ταις δυναµεσιν ηµων

11

απεστρεψας ηµας εις τα οπισω παρα τους εχθρους ηµων και οι µισουντες ηµας διηρπαζον εαυτοις

12

εδωκας ηµας ως προβατα βρωσεως και εν τοις εθνεσιν διεσπειρας ηµας

13

απεδου τον λαον σου ανευ τιµης και ουκ ην πληθος εν τοις αλλαγµασιν αυτων

14

εθου ηµας ονειδος τοις γειτοσιν ηµων µυκτηρισµον και καταγελωτα τοις κυκλω ηµων

15

εθου ηµας εις παραβολην εν τοις εθνεσιν κινησιν κεφαλης εν τοις λαοις

16

ολην την ηµεραν η εντροπη µου κατεναντιον µου εστιν και η αισχυνη του προσωπου µου εκαλυψεν µε

17

απο φωνης ονειδιζοντος και παραλαλουντος απο προσωπου εχθρου και εκδιωκοντος

18

ταυτα παντα ηλθεν εφ' ηµας και ουκ επελαθοµεθα σου και ουκ ηδικησαµεν εν διαθηκη σου

19

και ουκ απεστη εις τα οπισω η καρδια ηµων και εξεκλινας τας τριβους ηµων απο της οδου σου

20

οτι εταπεινωσας ηµας εν τοπω κακωσεως και επεκαλυψεν ηµας σκια θανατου

21

ει επελαθοµεθα του ονοµατος του θεου ηµων και ει διεπετασαµεν χειρας ηµων προς θεον αλλοτριον

22

ουχι ο θεος εκζητησει ταυτα αυτος γαρ γινωσκει τα κρυφια της καρδιας

23

οτι ενεκα σου θανατουµεθα ολην την ηµεραν ελογισθηµεν ως προβατα σφαγης

24

εξεγερθητι ινα τι υπνοις κυριε αναστηθι και µη απωση εις τελος

25

ινα τι το προσωπον σου αποστρεφεις επιλανθανη της πτωχειας ηµων και της θλιψεως ηµων

26

οτι εταπεινωθη εις χουν η ψυχη ηµων εκολληθη εις γην η γαστηρ ηµων

27

αναστα κυριε βοηθησον ηµιν και λυτρωσαι ηµας ενεκεν του ονοµατος σου

1

εις το τελος υπερ των αλλοιωθησοµενων τοις υιοις κορε εις συνεσιν ωδη υπερ του αγαπητου
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2

εξηρευξατο η καρδια µου λογον αγαθον λεγω εγω τα εργα µου τω βασιλει η γλωσσα µου καλαµος γραµµατεως οξυγραφου

3

ωραιος καλλει παρα τους υιους των ανθρωπων εξεχυθη χαρις εν χειλεσιν σου δια τουτο ευλογησεν σε ο θεος εις τον αιωνα

4

περιζωσαι την ροµφαιαν σου επι τον µηρον σου δυνατε τη ωραιοτητι σου και τω καλλει σου

5

και εντεινον και κατευοδου και βασιλευε ενεκεν αληθειας και πραυτητος και δικαιοσυνης και οδηγησει σε θαυµαστως η δεξια σου

6

τα βελη σου ηκονηµενα δυνατε λαοι υποκατω σου πεσουνται εν καρδια των εχθρων του βασιλεως

7

ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα του αιωνος ραβδος ευθυτητος η ραβδος της βασιλειας σου

8

ηγαπησας δικαιοσυνην και εµισησας ανοµιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους µετοχους σου

9

σµυρνα και στακτη και κασια απο των ιµατιων σου απο βαρεων ελεφαντινων εξ ων ηυφραναν σε

10

θυγατερες βασιλεων εν τη τιµη σου παρεστη η βασιλισσα εκ δεξιων σου εν ιµατισµω διαχρυσω περιβεβληµενη πεποικιλµενη

11

ακουσον θυγατερ και ιδε και κλινον το ους σου και επιλαθου του λαου σου και του οικου του πατρος σου

12

οτι επεθυµησεν ο βασιλευς του καλλους σου οτι αυτος εστιν ο κυριος σου

13

και προσκυνησουσιν αυτω θυγατερες τυρου εν δωροις το προσωπον σου λιτανευσουσιν οι πλουσιοι του λαου

14

πασα η δοξα αυτης θυγατρος βασιλεως εσωθεν εν κροσσωτοις χρυσοις περιβεβληµενη πεποικιλµενη

15

απενεχθησονται τω βασιλει παρθενοι οπισω αυτης αι πλησιον αυτης απενεχθησονται σοι

16

απενεχθησονται εν ευφροσυνη και αγαλλιασει αχθησονται εις ναον βασιλεως

17

αντι των πατερων σου εγενηθησαν σοι υιοι καταστησεις αυτους αρχοντας επι πασαν την γην

18

µνησθησονται του ονοµατος σου εν παση γενεα και γενεα δια τουτο λαοι εξοµολογησονται σοι εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

1

εις το τελος υπερ των υιων κορε υπερ των κρυφιων ψαλµος

2

ο θεος ηµων καταφυγη και δυναµις βοηθος εν θλιψεσιν ταις ευρουσαις ηµας σφοδρα

3

δια τουτο ου φοβηθησοµεθα εν τω ταρασσεσθαι την γην και µετατιθεσθαι ορη εν καρδιαις θαλασσων

4

ηχησαν και εταραχθησαν τα υδατα αυτων εταραχθησαν τα ορη εν τη κραταιοτητι αυτου διαψαλµα

5

του ποταµου τα ορµηµατα ευφραινουσιν την πολιν του θεου ηγιασεν το σκηνωµα αυτου ο υψιστος

6

ο θεος εν µεσω αυτης ου σαλευθησεται βοηθησει αυτη ο θεος το προς πρωι

7

εταραχθησαν εθνη εκλιναν βασιλειαι εδωκεν φωνην αυτου εσαλευθη η γη

8

κυριος των δυναµεων µεθ' ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεος ιακωβ διαψαλµα

9

δευτε ιδετε τα εργα κυριου α εθετο τερατα επι της γης

10

ανταναιρων πολεµους µεχρι των περατων της γης τοξον συντριψει και συγκλασει οπλον και θυρεους κατακαυσει εν πυρι

11

σχολασατε και γνωτε οτι εγω ειµι ο θεος υψωθησοµαι εν τοις εθνεσιν υψωθησοµαι εν τη γη

12

κυριος των δυναµεων µεθ' ηµων αντιληµπτωρ ηµων ο θεος ιακωβ

1

εις το τελος υπερ των υιων κορε ψαλµος

2

παντα τα εθνη κροτησατε χειρας αλαλαξατε τω θεω εν φωνη αγαλλιασεως

3

οτι κυριος υψιστος φοβερος βασιλευς µεγας επι πασαν την γην

4

υπεταξεν λαους ηµιν και εθνη υπο τους ποδας ηµων
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5

εξελεξατο ηµιν την κληρονοµιαν αυτου την καλλονην ιακωβ ην ηγαπησεν διαψαλµα

6

ανεβη ο θεος εν αλαλαγµω κυριος εν φωνη σαλπιγγος

7

ψαλατε τω θεω ηµων ψαλατε ψαλατε τω βασιλει ηµων ψαλατε

8

οτι βασιλευς πασης της γης ο θεος ψαλατε συνετως

9

εβασιλευσεν ο θεος επι τα εθνη ο θεος καθηται επι θρονου αγιου αυτου

10

αρχοντες λαων συνηχθησαν µετα του θεου αβρααµ οτι του θεου οι κραταιοι της γης σφοδρα επηρθησαν

1

ψαλµος ωδης τοις υιοις κορε δευτερα σαββατου

2

µεγας κυριος και αινετος σφοδρα εν πολει του θεου ηµων ορει αγιω αυτου

3

ευ ριζων αγαλλιαµατι πασης της γης ορη σιων τα πλευρα του βορρα η πολις του βασιλεως του µεγαλου

4

ο θεος εν ταις βαρεσιν αυτης γινωσκεται οταν αντιλαµβανηται αυτης

5

οτι ιδου οι βασιλεις συνηχθησαν ηλθοσαν επι το αυτο

6

αυτοι ιδοντες ουτως εθαυµασαν εταραχθησαν εσαλευθησαν

7

τροµος επελαβετο αυτων εκει ωδινες ως τικτουσης

8

εν πνευµατι βιαιω συντριψεις πλοια θαρσις

9

καθαπερ ηκουσαµεν ουτως ειδοµεν εν πολει κυριου των δυναµεων εν πολει του θεου ηµων ο θεος εθεµελιωσεν αυτην εις τον αιωνα διαψαλµα

10

υπελαβοµεν ο θεος το ελεος σου εν µεσω του ναου σου

11

κατα το ονοµα σου ο θεος ουτως και η αινεσις σου επι τα περατα της γης δικαιοσυνης πληρης η δεξια σου

12

ευφρανθητω το ορος σιων αγαλλιασθωσαν αι θυγατερες της ιουδαιας ενεκεν των κριµατων σου κυριε

13

κυκλωσατε σιων και περιλαβετε αυτην διηγησασθε εν τοις πυργοις αυτης

14

θεσθε τας καρδιας υµων εις την δυναµιν αυτης και καταδιελεσθε τας βαρεις αυτης οπως αν διηγησησθε εις γενεαν ετεραν

15

οτι ουτος εστιν ο θεος ο θεος ηµων εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος αυτος ποιµανει ηµας εις τους αιωνας

1

εις το τελος τοις υιοις κορε ψαλµος

2

ακουσατε ταυτα παντα τα εθνη ενωτισασθε παντες οι κατοικουντες την οικουµενην

3

οι τε γηγενεις και οι υιοι των ανθρωπων επι το αυτο πλουσιος και πενης

4

το στοµα µου λαλησει σοφιαν και η µελετη της καρδιας µου συνεσιν

5

κλινω εις παραβολην το ους µου ανοιξω εν ψαλτηριω το προβληµα µου

6

ινα τι φοβουµαι εν ηµερα πονηρα η ανοµια της πτερνης µου κυκλωσει µε

7

οι πεποιθοτες επι τη δυναµει αυτων και επι τω πληθει του πλουτου αυτων καυχωµενοι

8

αδελφος ου λυτρουται λυτρωσεται ανθρωπος ου δωσει τω θεω εξιλασµα αυτου

9

και την τιµην της λυτρωσεως της ψυχης αυτου

10

και εκοπασεν εις τον αιωνα και ζησεται εις τελος οτι ουκ οψεται καταφθοραν οταν ιδη σοφους αποθνησκοντας

11

επι το αυτο αφρων και ανους απολουνται και καταλειψουσιν αλλοτριοις τον πλουτον αυτων

12

και οι ταφοι αυτων οικιαι αυτων εις τον αιωνα σκηνωµατα αυτων εις γενεαν και γενεαν επεκαλεσαντο τα ονοµατα αυτων επι των γαιων αυτων
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13

και ανθρωπος εν τιµη ων ου συνηκεν παρασυνεβληθη τοις κτηνεσιν τοις ανοητοις και ωµοιωθη αυτοις

14

αυτη η οδος αυτων σκανδαλον αυτοις και µετα ταυτα εν τω στοµατι αυτων ευδοκησουσιν διαψαλµα

15

ως προβατα εν αδη εθεντο θανατος ποιµαινει αυτους και κατακυριευσουσιν αυτων οι ευθεις το πρωι και η βοηθεια αυτων παλαιωθησεται εν τω αδη εκ της δοξης αυτων

16

πλην ο θεος λυτρωσεται την ψυχην µου εκ χειρος αδου οταν λαµβανη µε διαψαλµα

17

µη φοβου οταν πλουτηση ανθρωπος και οταν πληθυνθη η δοξα του οικου αυτου

18

οτι ουκ εν τω αποθνησκειν αυτον ληµψεται τα παντα ουδε συγκαταβησεται αυτω η δοξα αυτου

19

οτι η ψυχη αυτου εν τη ζωη αυτου ευλογηθησεται εξοµολογησεται σοι οταν αγαθυνης αυτω

20

εισελευσεται εως γενεας πατερων αυτου εως αιωνος ουκ οψεται φως

21

ανθρωπος εν τιµη ων ου συνηκεν παρασυνεβληθη τοις κτηνεσιν τοις ανοητοις και ωµοιωθη αυτοις

1

ψαλµος τω ασαφ θεος θεων κυριος ελαλησεν και εκαλεσεν την γην απο ανατολων ηλιου και µεχρι δυσµων

2

εκ σιων η ευπρεπεια της ωραιοτητος αυτου ο θεος εµφανως ηξει

3

ο θεος ηµων και ου παρασιωπησεται πυρ εναντιον αυτου καυθησεται και κυκλω αυτου καταιγις σφοδρα

4

προσκαλεσεται τον ουρανον ανω και την γην διακριναι τον λαον αυτου

5

συναγαγετε αυτω τους οσιους αυτου τους διατιθεµενους την διαθηκην αυτου επι θυσιαις

6

και αναγγελουσιν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου οτι ο θεος κριτης εστιν διαψαλµα

7

ακουσον λαος µου και λαλησω σοι ισραηλ και διαµαρτυροµαι σοι ο θεος ο θεος σου ειµι εγω

8

ουκ επι ταις θυσιαις σου ελεγξω σε τα δε ολοκαυτωµατα σου ενωπιον µου εστιν δια παντος

9

ου δεξοµαι εκ του οικου σου µοσχους ουδε εκ των ποιµνιων σου χιµαρους

10

οτι εµα εστιν παντα τα θηρια του δρυµου κτηνη εν τοις ορεσιν και βοες

11

εγνωκα παντα τα πετεινα του ουρανου και ωραιοτης αγρου µετ' εµου εστιν

12

εαν πεινασω ου µη σοι ειπω εµη γαρ εστιν η οικουµενη και το πληρωµα αυτης

13

µη φαγοµαι κρεα ταυρων η αιµα τραγων πιοµαι

14

θυσον τω θεω θυσιαν αινεσεως και αποδος τω υψιστω τας ευχας σου

15

και επικαλεσαι µε εν ηµερα θλιψεως και εξελουµαι σε και δοξασεις µε διαψαλµα

16

τω δε αµαρτωλω ειπεν ο θεος ινα τι συ διηγη τα δικαιωµατα µου και αναλαµβανεις την διαθηκην µου δια στοµατος σου

17

συ δε εµισησας παιδειαν και εξεβαλες τους λογους µου εις τα οπισω

18

ει εθεωρεις κλεπτην συνετρεχες αυτω και µετα µοιχων την µεριδα σου ετιθεις

19

το στοµα σου επλεονασεν κακιαν και η γλωσσα σου περιεπλεκεν δολιοτητα

20

καθηµενος κατα του αδελφου σου κατελαλεις και κατα του υιου της µητρος σου ετιθεις σκανδαλον

21

ταυτα εποιησας και εσιγησα υπελαβες ανοµιαν οτι εσοµαι σοι οµοιος ελεγξω σε και παραστησω κατα προσωπον σου

22

συνετε δη ταυτα οι επιλανθανοµενοι του θεου µηποτε αρπαση και µη η ο ρυοµενος

23

θυσια αινεσεως δοξασει µε και εκει οδος η δειξω αυτω το σωτηριον του θεου

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ
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2

εν τω ελθειν προς αυτον ναθαν τον προφητην ηνικα εισηλθεν προς βηρσαβεε

3

ελεησον µε ο θεος κατα το µεγα ελεος σου και κατα το πληθος των οικτιρµων σου εξαλειψον το ανοµηµα µου

4

επι πλειον πλυνον µε απο της ανοµιας µου και απο της αµαρτιας µου καθαρισον µε

5

οτι την ανοµιαν µου εγω γινωσκω και η αµαρτια µου ενωπιον µου εστιν δια παντος

6

σοι µονω ηµαρτον και το πονηρον ενωπιον σου εποιησα οπως αν δικαιωθης εν τοις λογοις σου και νικησης εν τω κρινεσθαι σε

7

ιδου γαρ εν ανοµιαις συνεληµφθην και εν αµαρτιαις εκισσησεν µε η µητηρ µου

8

ιδου γαρ αληθειαν ηγαπησας τα αδηλα και τα κρυφια της σοφιας σου εδηλωσας µοι

9

ραντιεις µε υσσωπω και καθαρισθησοµαι πλυνεις µε και υπερ χιονα λευκανθησοµαι

10

ακουτιεις µε αγαλλιασιν και ευφροσυνην αγαλλιασονται οστα τεταπεινωµενα

11

αποστρεψον το προσωπον σου απο των αµαρτιων µου και πασας τας ανοµιας µου εξαλειψον

12

καρδιαν καθαραν κτισον εν εµοι ο θεος και πνευµα ευθες εγκαινισον εν τοις εγκατοις µου

13

µη απορριψης µε απο του προσωπου σου και το πνευµα το αγιον σου µη αντανελης απ' εµου

14

αποδος µοι την αγαλλιασιν του σωτηριου σου και πνευµατι ηγεµονικω στηρισον µε

15

διδαξω ανοµους τας οδους σου και ασεβεις επι σε επιστρεψουσιν

16

ρυσαι µε εξ αιµατων ο θεος ο θεος της σωτηριας µου αγαλλιασεται η γλωσσα µου την δικαιοσυνην σου

17

κυριε τα χειλη µου ανοιξεις και το στοµα µου αναγγελει την αινεσιν σου

18

οτι ει ηθελησας θυσιαν εδωκα αν ολοκαυτωµατα ουκ ευδοκησεις

19

θυσια τω θεω πνευµα συντετριµµενον καρδιαν συντετριµµενην και τεταπεινωµενην ο θεος ουκ εξουθενωσει

20

αγαθυνον κυριε εν τη ευδοκια σου την σιων και οικοδοµηθητω τα τειχη ιερουσαληµ

21

τοτε ευδοκησεις θυσιαν δικαιοσυνης αναφοραν και ολοκαυτωµατα τοτε ανοισουσιν επι το θυσιαστηριον σου µοσχους

1

εις το τελος συνεσεως τω δαυιδ

2

εν τω ελθειν δωηκ τον ιδουµαιον και αναγγειλαι τω σαουλ και ειπειν αυτω ηλθεν δαυιδ εις τον οικον αβιµελεχ

3

τι εγκαυχα εν κακια ο δυνατος ανοµιαν ολην την ηµεραν

4

αδικιαν ελογισατο η γλωσσα σου ωσει ξυρον ηκονηµενον εποιησας δολον

5

ηγαπησας κακιαν υπερ αγαθωσυνην αδικιαν υπερ το λαλησαι δικαιοσυνην διαψαλµα

6

ηγαπησας παντα τα ρηµατα καταποντισµου γλωσσαν δολιαν

7

δια τουτο ο θεος καθελει σε εις τελος εκτιλαι σε και µεταναστευσαι σε απο σκηνωµατος και το ριζωµα σου εκ γης ζωντων διαψαλµα

8

και οψονται δικαιοι και φοβηθησονται και επ' αυτον γελασονται και ερουσιν

9

ιδου ανθρωπος ος ουκ εθετο τον θεον βοηθον αυτου αλλ' επηλπισεν επι το πληθος του πλουτου αυτου και εδυναµωθη επι τη µαταιοτητι αυτου

10

εγω δε ωσει ελαια κατακαρπος εν τω οικω του θεου ηλπισα επι το ελεος του θεου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

11

εξοµολογησοµαι σοι εις τον αιωνα οτι εποιησας και υποµενω το ονοµα σου οτι χρηστον εναντιον των οσιων σου

1

εις το τελος υπερ µαελεθ συνεσεως τω δαυιδ

2

ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεος διεφθαρησαν και εβδελυχθησαν εν ανοµιαις ουκ εστιν ποιων αγαθον
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3

ο θεος εκ του ουρανου διεκυψεν επι τους υιους των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον

4

παντες εξεκλιναν αµα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων αγαθον ουκ εστιν εως ενος

5

ουχι γνωσονται παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οι εσθοντες τον λαον µου βρωσει αρτου τον θεον ουκ επεκαλεσαντο

6

εκει φοβηθησονται φοβον ου ουκ ην φοβος οτι ο θεος διεσκορπισεν οστα ανθρωπαρεσκων κατησχυνθησαν οτι ο θεος εξουδενωσεν αυτους

7

τις δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν του λαου αυτου αγαλλιασεται ιακωβ και ευφρανθησεται ισραηλ

1

εις το τελος εν υµνοις συνεσεως τω δαυιδ

2

εν τω ελθειν τους ζιφαιους και ειπειν τω σαουλ ουκ ιδου δαυιδ κεκρυπται παρ' ηµιν

3

ο θεος εν τω ονοµατι σου σωσον µε και εν τη δυναµει σου κρινον µε

4

ο θεος εισακουσον της προσευχης µου ενωτισαι τα ρηµατα του στοµατος µου

5

οτι αλλοτριοι επανεστησαν επ' εµε και κραταιοι εζητησαν την ψυχην µου ου προεθεντο τον θεον ενωπιον αυτων διαψαλµα

6

ιδου γαρ ο θεος βοηθει µοι και ο κυριος αντιληµπτωρ της ψυχης µου

7

αποστρεψει τα κακα τοις εχθροις µου εν τη αληθεια σου εξολεθρευσον αυτους

8

εκουσιως θυσω σοι εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σου κυριε οτι αγαθον

9

οτι εκ πασης θλιψεως ερρυσω µε και εν τοις εχθροις µου επειδεν ο οφθαλµος µου

1

εις το τελος εν υµνοις συνεσεως τω δαυιδ

2

ενωτισαι ο θεος την προσευχην µου και µη υπεριδης την δεησιν µου

3

προσχες µοι και εισακουσον µου ελυπηθην εν τη αδολεσχια µου και εταραχθην

4

απο φωνης εχθρου και απο θλιψεως αµαρτωλου οτι εξεκλιναν επ' εµε ανοµιαν και εν οργη ενεκοτουν µοι

5

η καρδια µου εταραχθη εν εµοι και δειλια θανατου επεπεσεν επ' εµε

6

φοβος και τροµος ηλθεν επ' εµε και εκαλυψεν µε σκοτος

7

και ειπα τις δωσει µοι πτερυγας ωσει περιστερας και πετασθησοµαι και καταπαυσω

8

ιδου εµακρυνα φυγαδευων και ηυλισθην εν τη ερηµω διαψαλµα

9

προσεδεχοµην τον σωζοντα µε απο ολιγοψυχιας και καταιγιδος

10

καταποντισον κυριε και καταδιελε τας γλωσσας αυτων οτι ειδον ανοµιαν και αντιλογιαν εν τη πολει

11

ηµερας και νυκτος κυκλωσει αυτην επι τα τειχη αυτης ανοµια και κοπος εν µεσω αυτης και αδικια

12

και ουκ εξελιπεν εκ των πλατειων αυτης τοκος και δολος

13

οτι ει εχθρος ωνειδισεν µε υπηνεγκα αν και ει ο µισων µε επ' εµε εµεγαλορρηµονησεν εκρυβην αν απ' αυτου

14

συ δε ανθρωπε ισοψυχε ηγεµων µου και γνωστε µου

15

ος επι το αυτο µοι εγλυκανας εδεσµατα εν τω οικω του θεου επορευθηµεν εν οµονοια

16

ελθετω θανατος επ' αυτους και καταβητωσαν εις αδου ζωντες οτι πονηριαι εν ταις παροικιαις αυτων εν µεσω αυτων

17

εγω δε προς τον θεον εκεκραξα και ο κυριος εισηκουσεν µου

18

εσπερας και πρωι και µεσηµβριας διηγησοµαι απαγγελω και εισακουσεται της φωνης µου

19

λυτρωσεται εν ειρηνη την ψυχην µου απο των εγγιζοντων µοι οτι εν πολλοις ησαν συν εµοι
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20

εισακουσεται ο θεος και ταπεινωσει αυτους ο υπαρχων προ των αιωνων διαψαλµα ου γαρ εστιν αυτοις ανταλλαγµα και ουκ εφοβηθησαν τον θεον

21

εξετεινεν την χειρα αυτου εν τω αποδιδοναι εβεβηλωσαν την διαθηκην αυτου

22

διεµερισθησαν απο οργης του προσωπου αυτου και ηγγισεν η καρδια αυτου ηπαλυνθησαν οι λογοι αυτου υπερ ελαιον και αυτοι εισιν βολιδες

23

επιρριψον επι κυριον την µεριµναν σου και αυτος σε διαθρεψει ου δωσει εις τον αιωνα σαλον τω δικαιω

24

συ δε ο θεος καταξεις αυτους εις φρεαρ διαφθορας ανδρες αιµατων και δολιοτητος ου µη ηµισευσωσιν τας ηµερας αυτων εγω δε ελπιω επι σε κυριε

1

εις το τελος υπερ του λαου του απο των αγιων µεµακρυµµενου τω δαυιδ εις στηλογραφιαν οποτε εκρατησαν αυτον οι αλλοφυλοι εν γεθ

2

ελεησον µε κυριε οτι κατεπατησεν µε ανθρωπος ολην την ηµεραν πολεµων εθλιψεν µε

3

κατεπατησαν µε οι εχθροι µου ολην την ηµεραν οτι πολλοι οι πολεµουντες µε απο υψους

4

ηµερας φοβηθησοµαι εγω δε επι σοι ελπιω

5

εν τω θεω επαινεσω τους λογους µου ολην την ηµεραν επι τω θεω ηλπισα ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι σαρξ

6

ολην την ηµεραν τους λογους µου εβδελυσσοντο κατ' εµου παντες οι διαλογισµοι αυτων εις κακον

7

παροικησουσιν και κατακρυψουσιν αυτοι την πτερναν µου φυλαξουσιν καθαπερ υπεµειναν την ψυχην µου

8

υπερ του µηθενος σωσεις αυτους εν οργη λαους καταξεις ο θεος

9

την ζωην µου εξηγγειλα σοι εθου τα δακρυα µου ενωπιον σου ως και εν τη επαγγελια σου

10

επιστρεψουσιν οι εχθροι µου εις τα οπισω εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ιδου εγνων οτι θεος µου ει συ

11

επι τω θεω αινεσω ρηµα επι τω κυριω αινεσω λογον

12

επι τω θεω ηλπισα ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωπος

13

εν εµοι ο θεος αι ευχαι ας αποδωσω αινεσεως σοι

14

οτι ερρυσω την ψυχην µου εκ θανατου και τους ποδας µου εξ ολισθηµατος του ευαρεστησαι ενωπιον του θεου εν φωτι ζωντων

1

εις το τελος µη διαφθειρης τω δαυιδ εις στηλογραφιαν εν τω αυτον αποδιδρασκειν απο προσωπου σαουλ εις το σπηλαιον

2

ελεησον µε ο θεος ελεησον µε οτι επι σοι πεποιθεν η ψυχη µου και εν τη σκια των πτερυγων σου ελπιω εως ου παρελθη η ανοµια

3

κεκραξοµαι προς τον θεον τον υψιστον τον θεον τον ευεργετησαντα µε

4

εξαπεστειλεν εξ ουρανου και εσωσεν µε εδωκεν εις ονειδος τους καταπατουντας µε διαψαλµα εξαπεστειλεν ο θεος το ελεος αυτου και την αληθειαν αυτου

5

και ερρυσατο την ψυχην µου εκ µεσου σκυµνων εκοιµηθην τεταραγµενος υιοι ανθρωπων οι οδοντες αυτων οπλον και βελη και η γλωσσα αυτων µαχαιρα οξεια

6

υψωθητι επι τους ουρανους ο θεος και επι πασαν την γην η δοξα σου

7

παγιδα ητοιµασαν τοις ποσιν µου και κατεκαµψαν την ψυχην µου ωρυξαν προ προσωπου µου βοθρον και ενεπεσαν εις αυτον διαψαλµα

8

ετοιµη η καρδια µου ο θεος ετοιµη η καρδια µου ασοµαι και ψαλω

9

εξεγερθητι η δοξα µου εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου

10

εξοµολογησοµαι σοι εν λαοις κυριε ψαλω σοι εν εθνεσιν

11

οτι εµεγαλυνθη εως των ουρανων το ελεος σου και εως των νεφελων η αληθεια σου

12

υψωθητι επι τους ουρανους ο θεος και επι πασαν την γην η δοξα σου

1

εις το τελος µη διαφθειρης τω δαυιδ εις στηλογραφιαν

2

ει αληθως αρα δικαιοσυνην λαλειτε ευθεια κρινετε οι υιοι των ανθρωπων
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3

και γαρ εν καρδια ανοµιας εργαζεσθε εν τη γη αδικιαν αι χειρες υµων συµπλεκουσιν

4

απηλλοτριωθησαν οι αµαρτωλοι απο µητρας επλανηθησαν απο γαστρος ελαλησαν ψευδη

5

θυµος αυτοις κατα την οµοιωσιν του οφεως ωσει ασπιδος κωφης και βυουσης τα ωτα αυτης

6

ητις ουκ εισακουσεται φωνην επαδοντων φαρµακου τε φαρµακευοµενου παρα σοφου

7

ο θεος συνετριψεν τους οδοντας αυτων εν τω στοµατι αυτων τας µυλας των λεοντων συνεθλασεν κυριος

8

εξουδενωθησονται ως υδωρ διαπορευοµενον εντενει το τοξον αυτου εως ου ασθενησουσιν

9

ωσει κηρος ο τακεις ανταναιρεθησονται επεπεσε πυρ και ουκ ειδον τον ηλιον

10

προ του συνιεναι τας ακανθας υµων την ραµνον ωσει ζωντας ωσει εν οργη καταπιεται υµας

11

ευφρανθησεται δικαιος οταν ιδη εκδικησιν ασεβων τας χειρας αυτου νιψεται εν τω αιµατι του αµαρτωλου

12

και ερει ανθρωπος ει αρα εστιν καρπος τω δικαιω αρα εστιν ο θεος κρινων αυτους εν τη γη

1

εις το τελος µη διαφθειρης τω δαυιδ εις στηλογραφιαν οποτε απεστειλεν σαουλ και εφυλαξεν τον οικον αυτου του θανατωσαι αυτον

2

εξελου µε εκ των εχθρων µου ο θεος και εκ των επανιστανοµενων επ' εµε λυτρωσαι µε

3

ρυσαι µε εκ των εργαζοµενων την ανοµιαν και εξ ανδρων αιµατων σωσον µε

4

οτι ιδου εθηρευσαν την ψυχην µου επεθεντο επ' εµε κραταιοι ουτε η ανοµια µου ουτε η αµαρτια µου κυριε

5

ανευ ανοµιας εδραµον και κατευθυναν εξεγερθητι εις συναντησιν µου και ιδε

6

και συ κυριε ο θεος των δυναµεων ο θεος ισραηλ προσχες του επισκεψασθαι παντα τα εθνη µη οικτιρησης παντας τους εργαζοµενους την ανοµιαν διαψαλµα

7

επιστρεψουσιν εις εσπεραν και λιµωξουσιν ως κυων και κυκλωσουσιν πολιν

8

ιδου αποφθεγξονται εν τω στοµατι αυτων και ροµφαια εν τοις χειλεσιν αυτων οτι τις ηκουσεν

9

και συ κυριε εκγελαση αυτους εξουδενωσεις παντα τα εθνη

10

το κρατος µου προς σε φυλαξω οτι ο θεος αντιληµπτωρ µου ει

11

ο θεος µου το ελεος αυτου προφθασει µε ο θεος δειξει µοι εν τοις εχθροις µου

12

µη αποκτεινης αυτους µηποτε επιλαθωνται του λαου µου διασκορπισον αυτους εν τη δυναµει σου και καταγαγε αυτους ο υπερασπιστης µου κυριε

13

αµαρτιαν στοµατος αυτων λογον χειλεων αυτων και συλληµφθητωσαν εν τη υπερηφανια αυτων και εξ αρας και ψευδους διαγγελησονται συντελειαι

14

εν οργη συντελειας και ου µη υπαρξωσιν και γνωσονται οτι ο θεος δεσποζει του ιακωβ των περατων της γης διαψαλµα

15

επιστρεψουσιν εις εσπεραν και λιµωξουσιν ως κυων και κυκλωσουσιν πολιν

16

αυτοι διασκορπισθησονται του φαγειν εαν δε µη χορτασθωσιν και γογγυσουσιν

17

εγω δε ασοµαι τη δυναµει σου και αγαλλιασοµαι το πρωι το ελεος σου οτι εγενηθης αντιληµπτωρ µου και καταφυγη εν ηµερα θλιψεως µου

18

βοηθος µου σοι ψαλω οτι ο θεος αντιληµπτωρ µου ει ο θεος µου το ελεος µου

1

εις το τελος τοις αλλοιωθησοµενοις ετι εις στηλογραφιαν τω δαυιδ εις διδαχην

2

οποτε ενεπυρισεν την µεσοποταµιαν συριας και την συριαν σωβα και επεστρεψεν ιωαβ και επαταξεν την φαραγγα των αλων δωδεκα χιλιαδας

3

ο θεος απωσω ηµας και καθειλες ηµας ωργισθης και οικτιρησας ηµας

4

συνεσεισας την γην και συνεταραξας αυτην ιασαι τα συντριµµατα αυτης οτι εσαλευθη

5

εδειξας τω λαω σου σκληρα εποτισας ηµας οινον κατανυξεως
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6

εδωκας τοις φοβουµενοις σε σηµειωσιν του φυγειν απο προσωπου τοξου διαψαλµα

7

οπως αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσον µου

8

ο θεος ελαλησεν εν τω αγιω αυτου αγαλλιασοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των σκηνων διαµετρησω

9

εµος εστιν γαλααδ και εµος εστιν µανασση και εφραιµ κραταιωσις της κεφαλης µου ιουδας βασιλευς µου

10

µωαβ λεβης της ελπιδος µου επι την ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι υπεταγησαν

11

τις απαξει µε εις πολιν περιοχης τις οδηγησει µε εως της ιδουµαιας

12

ουχι συ ο θεος ο απωσαµενος ηµας και ουκ εξελευση ο θεος εν ταις δυναµεσιν ηµων

13

δος ηµιν βοηθειαν εκ θλιψεως και µαταια σωτηρια ανθρωπου

14

εν δε τω θεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτος εξουδενωσει τους θλιβοντας ηµας

1

εις το τελος εν υµνοις τω δαυιδ

2

εισακουσον ο θεος της δεησεως µου προσχες τη προσευχη µου

3

απο των περατων της γης προς σε εκεκραξα εν τω ακηδιασαι την καρδιαν µου εν πετρα υψωσας µε

4

ωδηγησας µε οτι εγενηθης ελπις µου πυργος ισχυος απο προσωπου εχθρου

5

παροικησω εν τω σκηνωµατι σου εις τους αιωνας σκεπασθησοµαι εν σκεπη των πτερυγων σου διαψαλµα

6

οτι συ ο θεος εισηκουσας των ευχων µου εδωκας κληρονοµιαν τοις φοβουµενοις το ονοµα σου

7

ηµερας εφ' ηµερας βασιλεως προσθησεις ετη αυτου εως ηµερας γενεας και γενεας

8

διαµενει εις τον αιωνα ενωπιον του θεου ελεος και αληθειαν αυτου τις εκζητησει

9

ουτως ψαλω τω ονοµατι σου εις τον αιωνα του αιωνος του αποδουναι µε τας ευχας µου ηµεραν εξ ηµερας

1

εις το τελος υπερ ιδιθουν ψαλµος τω δαυιδ

2

ουχι τω θεω υποταγησεται η ψυχη µου παρ' αυτου γαρ το σωτηριον µου

3

και γαρ αυτος θεος µου και σωτηρ µου αντιληµπτωρ µου ου µη σαλευθω επι πλειον

4

εως ποτε επιτιθεσθε επ' ανθρωπον φονευετε παντες ως τοιχω κεκλιµενω και φραγµω ωσµενω

5

πλην την τιµην µου εβουλευσαντο απωσασθαι εδραµον εν ψευδει τω στοµατι αυτων ευλογουσαν και τη καρδια αυτων κατηρωντο διαψαλµα

6

πλην τω θεω υποταγηθι η ψυχη µου οτι παρ' αυτου η υποµονη µου

7

οτι αυτος θεος µου και σωτηρ µου αντιληµπτωρ µου ου µη µεταναστευσω

8

επι τω θεω το σωτηριον µου και η δοξα µου ο θεος της βοηθειας µου και η ελπις µου επι τω θεω

9

ελπισατε επ' αυτον πασα συναγωγη λαου εκχεετε ενωπιον αυτου τας καρδιας υµων ο θεος βοηθος ηµων διαψαλµα

10

πλην µαταιοι οι υιοι των ανθρωπων ψευδεις οι υιοι των ανθρωπων εν ζυγοις του αδικησαι αυτοι εκ µαταιοτητος επι το αυτο

11

µη ελπιζετε επι αδικιαν και επι αρπαγµα µη επιποθειτε πλουτος εαν ρεη µη προστιθεσθε καρδιαν

12

απαξ ελαλησεν ο θεος δυο ταυτα ηκουσα

13

οτι το κρατος του θεου και σοι κυριε το ελεος οτι συ αποδωσεις εκαστω κατα τα εργα αυτου

1

ψαλµος τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τη ερηµω της ιουδαιας

2

ο θεος ο θεος µου προς σε ορθριζω εδιψησεν σοι η ψυχη µου ποσαπλως σοι η σαρξ µου εν γη ερηµω και αβατω και ανυδρω
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3

ουτως εν τω αγιω ωφθην σοι του ιδειν την δυναµιν σου και την δοξαν σου

4

οτι κρεισσον το ελεος σου υπερ ζωας τα χειλη µου επαινεσουσιν σε

5

ουτως ευλογησω σε εν τη ζωη µου εν τω ονοµατι σου αρω τας χειρας µου

6

ωσει στεατος και πιοτητος εµπλησθειη η ψυχη µου και χειλη αγαλλιασεως αινεσει το στοµα µου

7

ει εµνηµονευον σου επι της στρωµνης µου εν τοις ορθροις εµελετων εις σε

8

οτι εγενηθης βοηθος µου και εν τη σκεπη των πτερυγων σου αγαλλιασοµαι

9

εκολληθη η ψυχη µου οπισω σου εµου αντελαβετο η δεξια σου

10

αυτοι δε εις µατην εζητησαν την ψυχην µου εισελευσονται εις τα κατωτατα της γης

11

παραδοθησονται εις χειρας ροµφαιας µεριδες αλωπεκων εσονται

12

ο δε βασιλευς ευφρανθησεται επι τω θεω επαινεσθησεται πας ο οµνυων εν αυτω οτι ενεφραγη στοµα λαλουντων αδικα

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

εισακουσον ο θεος της φωνης µου εν τω δεεσθαι µε απο φοβου εχθρου εξελου την ψυχην µου

3

εσκεπασας µε απο συστροφης πονηρευοµενων απο πληθους εργαζοµενων την ανοµιαν

4

οιτινες ηκονησαν ως ροµφαιαν τας γλωσσας αυτων ενετειναν τοξον αυτων πραγµα πικρον

5

του κατατοξευσαι εν αποκρυφοις αµωµον εξαπινα κατατοξευσουσιν αυτον και ου φοβηθησονται

6

εκραταιωσαν εαυτοις λογον πονηρον διηγησαντο του κρυψαι παγιδας ειπαν τις οψεται αυτους

7

εξηρευνησαν ανοµιας εξελιπον εξερευνωντες εξερευνησει προσελευσεται ανθρωπος και καρδια βαθεια

8

και υψωθησεται ο θεος βελος νηπιων εγενηθησαν αι πληγαι αυτων

9

και εξησθενησαν επ' αυτους αι γλωσσαι αυτων εταραχθησαν παντες οι θεωρουντες αυτους

10

και εφοβηθη πας ανθρωπος και ανηγγειλαν τα εργα του θεου και τα ποιηµατα αυτου συνηκαν

11

ευφρανθησεται δικαιος επι τω κυριω και ελπιει επ' αυτον και επαινεσθησονται παντες οι ευθεις τη καρδια

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ ωδη ιερεµιου και ιεζεκιηλ εκ του λογου της παροικιας οτε εµελλον εκπορευεσθαι

2

σοι πρεπει υµνος ο θεος εν σιων και σοι αποδοθησεται ευχη εν ιερουσαληµ

3

εισακουσον προσευχης µου προς σε πασα σαρξ ηξει

4

λογοι ανοµιων υπερεδυναµωσαν ηµας και τας ασεβειας ηµων συ ιλαση

5

µακαριος ον εξελεξω και προσελαβου κατασκηνωσει εν ταις αυλαις σου πλησθησοµεθα εν τοις αγαθοις του οικου σου αγιος ο ναος σου θαυµαστος εν δικαιοσυνη

6

επακουσον ηµων ο θεος ο σωτηρ ηµων η ελπις παντων των περατων της γης και εν θαλασση µακραν

7

ετοιµαζων ορη εν τη ισχυι αυτου περιεζωσµενος εν δυναστεια

8

ο συνταρασσων το κυτος της θαλασσης ηχους κυµατων αυτης ταραχθησονται τα εθνη

9

και φοβηθησονται οι κατοικουντες τα περατα απο των σηµειων σου εξοδους πρωιας και εσπερας τερψεις

10

επεσκεψω την γην και εµεθυσας αυτην επληθυνας του πλουτισαι αυτην ο ποταµος του θεου επληρωθη υδατων ητοιµασας την τροφην αυτων οτι ουτως η ετοιµασια σου

11

τους αυλακας αυτης µεθυσον πληθυνον τα γενηµατα αυτης εν ταις σταγοσιν αυτης ευφρανθησεται ανατελλουσα

12

ευλογησεις τον στεφανον του ενιαυτου της χρηστοτητος σου και τα πεδια σου πλησθησονται πιοτητος
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13

πιανθησονται τα ωραια της ερηµου και αγαλλιασιν οι βουνοι περιζωσονται

14

ενεδυσαντο οι κριοι των προβατων και αι κοιλαδες πληθυνουσι σιτον κεκραξονται και γαρ υµνησουσιν

1

εις το τελος ωδη ψαλµου αναστασεως αλαλαξατε τω θεω πασα η γη

2

ψαλατε δη τω ονοµατι αυτου δοτε δοξαν αινεσει αυτου

3

ειπατε τω θεω ως φοβερα τα εργα σου εν τω πληθει της δυναµεως σου ψευσονται σε οι εχθροι σου

4

πασα η γη προσκυνησατωσαν σοι και ψαλατωσαν σοι ψαλατωσαν τω ονοµατι σου διαψαλµα

5

δευτε και ιδετε τα εργα του θεου φοβερος εν βουλαις υπερ τους υιους των ανθρωπων

6

ο µεταστρεφων την θαλασσαν εις ξηραν εν ποταµω διελευσονται ποδι εκει ευφρανθησοµεθα επ' αυτω

7

τω δεσποζοντι εν τη δυναστεια αυτου του αιωνος οι οφθαλµοι αυτου επι τα εθνη επιβλεπουσιν οι παραπικραινοντες µη υψουσθωσαν εν εαυτοις διαψαλµα

8

ευλογειτε εθνη τον θεον ηµων και ακουτισασθε την φωνην της αινεσεως αυτου

9

του θεµενου την ψυχην µου εις ζωην και µη δοντος εις σαλον τους ποδας µου

10

οτι εδοκιµασας ηµας ο θεος επυρωσας ηµας ως πυρουται το αργυριον

11

εισηγαγες ηµας εις την παγιδα εθου θλιψεις επι τον νωτον ηµων

12

επεβιβασας ανθρωπους επι τας κεφαλας ηµων διηλθοµεν δια πυρος και υδατος και εξηγαγες ηµας εις αναψυχην

13

εισελευσοµαι εις τον οικον σου εν ολοκαυτωµασιν αποδωσω σοι τας ευχας µου

14

ας διεστειλεν τα χειλη µου και ελαλησεν το στοµα µου εν τη θλιψει µου

15

ολοκαυτωµατα µεµυαλωµενα ανοισω σοι µετα θυµιαµατος και κριων ποιησω σοι βοας µετα χιµαρων διαψαλµα

16

δευτε ακουσατε και διηγησοµαι παντες οι φοβουµενοι τον θεον οσα εποιησεν τη ψυχη µου

17

προς αυτον τω στοµατι µου εκεκραξα και υψωσα υπο την γλωσσαν µου

18

αδικιαν ει εθεωρουν εν καρδια µου µη εισακουσατω κυριος

19

δια τουτο εισηκουσεν µου ο θεος προσεσχεν τη φωνη της δεησεως µου

20

ευλογητος ο θεος ος ουκ απεστησεν την προσευχην µου και το ελεος αυτου απ' εµου

1

εις το τελος εν υµνοις ψαλµος ωδης

2

ο θεος οικτιρησαι ηµας και ευλογησαι ηµας επιφαναι το προσωπον αυτου εφ' ηµας διαψαλµα

3

του γνωναι εν τη γη την οδον σου εν πασιν εθνεσιν το σωτηριον σου

4

εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι ο θεος εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντες

5

ευφρανθητωσαν και αγαλλιασθωσαν εθνη οτι κρινεις λαους εν ευθυτητι και εθνη εν τη γη οδηγησεις διαψαλµα

6

εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι ο θεος εξοµολογησασθωσαν σοι λαοι παντες

7

γη εδωκεν τον καρπον αυτης ευλογησαι ηµας ο θεος ο θεος ηµων

8

ευλογησαι ηµας ο θεος και φοβηθητωσαν αυτον παντα τα περατα της γης

1

εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος ωδης

2

αναστητω ο θεος και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου και φυγετωσαν οι µισουντες αυτον απο προσωπου αυτου

3

ως εκλειπει καπνος εκλιπετωσαν ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος ουτως απολοιντο οι αµαρτωλοι απο προσωπου του θεου
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4

και οι δικαιοι ευφρανθητωσαν αγαλλιασθωσαν ενωπιον του θεου τερφθητωσαν εν ευφροσυνη

5

ασατε τω θεω ψαλατε τω ονοµατι αυτου οδοποιησατε τω επιβεβηκοτι επι δυσµων κυριος ονοµα αυτω και αγαλλιασθε ενωπιον αυτου ταραχθησονται απο προσωπου αυτου

6

του πατρος των ορφανων και κριτου των χηρων ο θεος εν τοπω αγιω αυτου

7

ο θεος κατοικιζει µονοτροπους εν οικω εξαγων πεπεδηµενους εν ανδρεια οµοιως τους παραπικραινοντας τους κατοικουντας εν ταφοις

8

ο θεος εν τω εκπορευεσθαι σε ενωπιον του λαου σου εν τω διαβαινειν σε εν τη ερηµω διαψαλµα

9

γη εσεισθη και γαρ οι ουρανοι εσταξαν απο προσωπου του θεου τουτο σινα απο προσωπου του θεου ισραηλ

10

βροχην εκουσιον αφοριεις ο θεος τη κληρονοµια σου και ησθενησεν συ δε κατηρτισω αυτην

11

τα ζωα σου κατοικουσιν εν αυτη ητοιµασας εν τη χρηστοτητι σου τω πτωχω ο θεος

12

κυριος δωσει ρηµα τοις ευαγγελιζοµενοις δυναµει πολλη

13

ο βασιλευς των δυναµεων του αγαπητου και ωραιοτητι του οικου διελεσθαι σκυλα

14

εαν κοιµηθητε ανα µεσον των κληρων πτερυγες περιστερας περιηργυρωµεναι και τα µεταφρενα αυτης εν χλωροτητι χρυσιου διαψαλµα

15

εν τω διαστελλειν τον επουρανιον βασιλεις επ' αυτης χιονωθησονται εν σελµων

16

ορος του θεου ορος πιον ορος τετυρωµενον ορος πιον

17

ινα τι υπολαµβανετε ορη τετυρωµενα το ορος ο ευδοκησεν ο θεος κατοικειν εν αυτω και γαρ ο κυριος κατασκηνωσει εις τελος

18

το αρµα του θεου µυριοπλασιον χιλιαδες ευθηνουντων ο κυριος εν αυτοις εν σινα εν τω αγιω

19

ανεβης εις υψος ηχµαλωτευσας αιχµαλωσιαν ελαβες δοµατα εν ανθρωπω και γαρ απειθουντες του κατασκηνωσαι κυριος ο θεος ευλογητος

20

ευλογητος κυριος ηµεραν καθ' ηµεραν κατευοδωσει ηµιν ο θεος των σωτηριων ηµων διαψαλµα

21

ο θεος ηµων θεος του σωζειν και του κυριου κυριου αι διεξοδοι του θανατου

22

πλην ο θεος συνθλασει κεφαλας εχθρων αυτου κορυφην τριχος διαπορευοµενων εν πληµµελειαις αυτων

23

ειπεν κυριος εκ βασαν επιστρεψω επιστρεψω εν βυθοις θαλασσης

24

οπως αν βαφη ο πους σου εν αιµατι η γλωσσα των κυνων σου εξ εχθρων παρ' αυτου

25

εθεωρηθησαν αι πορειαι σου ο θεος αι πορειαι του θεου µου του βασιλεως του εν τω αγιω

26

προεφθασαν αρχοντες εχοµενοι ψαλλοντων εν µεσω νεανιδων τυµπανιστριων

27

εν εκκλησιαις ευλογειτε τον θεον τον κυριον εκ πηγων ισραηλ

28

εκει βενιαµιν νεωτερος εν εκστασει αρχοντες ιουδα ηγεµονες αυτων αρχοντες ζαβουλων αρχοντες νεφθαλι

29

εντειλαι ο θεος τη δυναµει σου δυναµωσον ο θεος τουτο ο κατειργασω ηµιν

30

απο του ναου σου επι ιερουσαληµ σοι οισουσιν βασιλεις δωρα

31

επιτιµησον τοις θηριοις του καλαµου η συναγωγη των ταυρων εν ταις δαµαλεσιν των λαων του µη αποκλεισθηναι τους δεδοκιµασµενους τω αργυριω διασκορπισον εθνη τα
τους πολεµους θελοντα

32

ηξουσιν πρεσβεις εξ αιγυπτου αιθιοπια προφθασει χειρα αυτης τω θεω

33

αι βασιλειαι της γης ασατε τω θεω ψαλατε τω κυριω διαψαλµα

34

ψαλατε τω θεω τω επιβεβηκοτι επι τον ουρανον του ουρανου κατα ανατολας ιδου δωσει εν τη φωνη αυτου φωνην δυναµεως

35

δοτε δοξαν τω θεω επι τον ισραηλ η µεγαλοπρεπεια αυτου και η δυναµις αυτου εν ταις νεφελαις

36

θαυµαστος ο θεος εν τοις αγιοις αυτου ο θεος ισραηλ αυτος δωσει δυναµιν και κραταιωσιν τω λαω αυτου ευλογητος ο θεος
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1

εις το τελος υπερ των αλλοιωθησοµενων τω δαυιδ

2

σωσον µε ο θεος οτι εισηλθοσαν υδατα εως ψυχης µου

3

ενεπαγην εις ιλυν βυθου και ουκ εστιν υποστασις ηλθον εις τα βαθη της θαλασσης και καταιγις κατεποντισεν µε

4

εκοπιασα κραζων εβραγχιασεν ο λαρυγξ µου εξελιπον οι οφθαλµοι µου απο του ελπιζειν επι τον θεον µου

5

επληθυνθησαν υπερ τας τριχας της κεφαλης µου οι µισουντες µε δωρεαν εκραταιωθησαν οι εχθροι µου οι εκδιωκοντες µε αδικως α ουχ ηρπασα τοτε απετιννυον

6

ο θεος συ εγνως την αφροσυνην µου και αι πληµµελειαι µου απο σου ουκ εκρυβησαν

7

µη αισχυνθειησαν επ' εµοι οι υποµενοντες σε κυριε κυριε των δυναµεων µη εντραπειησαν επ' εµοι οι ζητουντες σε ο θεος του ισραηλ

8

οτι ενεκα σου υπηνεγκα ονειδισµον εκαλυψεν εντροπη το προσωπον µου

9

απηλλοτριωµενος εγενηθην τοις αδελφοις µου και ξενος τοις υιοις της µητρος µου

10

οτι ο ζηλος του οικου σου κατεφαγεν µε και οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν επ' εµε

11

και συνεκαµψα εν νηστεια την ψυχην µου και εγενηθη εις ονειδισµον εµοι

12

και εθεµην το ενδυµα µου σακκον και εγενοµην αυτοις εις παραβολην

13

κατ' εµου ηδολεσχουν οι καθηµενοι εν πυλη και εις εµε εψαλλον οι πινοντες τον οινον

14

εγω δε τη προσευχη µου προς σε κυριε καιρος ευδοκιας ο θεος εν τω πληθει του ελεους σου επακουσον µου εν αληθεια της σωτηριας σου

15

σωσον µε απο πηλου ινα µη εµπαγω ρυσθειην εκ των µισουντων µε και εκ του βαθους των υδατων

16

µη µε καταποντισατω καταιγις υδατος µηδε καταπιετω µε βυθος µηδε συσχετω επ' εµε φρεαρ το στοµα αυτου

17

εισακουσον µου κυριε οτι χρηστον το ελεος σου κατα το πληθος των οικτιρµων σου επιβλεψον επ' εµε

18

µη αποστρεψης το προσωπον σου απο του παιδος σου οτι θλιβοµαι ταχυ επακουσον µου

19

προσχες τη ψυχη µου και λυτρωσαι αυτην ενεκα των εχθρων µου ρυσαι µε

20

συ γαρ γινωσκεις τον ονειδισµον µου και την αισχυνην µου και την εντροπην µου εναντιον σου παντες οι θλιβοντες µε

21

ονειδισµον προσεδοκησεν η ψυχη µου και ταλαιπωριαν και υπεµεινα συλλυπουµενον και ουχ υπηρξεν και παρακαλουντας και ουχ ευρον

22

και εδωκαν εις το βρωµα µου χολην και εις την διψαν µου εποτισαν µε οξος

23

γενηθητω η τραπεζα αυτων ενωπιον αυτων εις παγιδα και εις ανταποδοσιν και εις σκανδαλον

24

σκοτισθητωσαν οι οφθαλµοι αυτων του µη βλεπειν και τον νωτον αυτων δια παντος συγκαµψον

25

εκχεον επ' αυτους την οργην σου και ο θυµος της οργης σου καταλαβοι αυτους

26

γενηθητω η επαυλις αυτων ηρηµωµενη και εν τοις σκηνωµασιν αυτων µη εστω ο κατοικων

27

οτι ον συ επαταξας αυτοι κατεδιωξαν και επι το αλγος των τραυµατιων σου προσεθηκαν

28

προσθες ανοµιαν επι την ανοµιαν αυτων και µη εισελθετωσαν εν δικαιοσυνη σου

29

εξαλειφθητωσαν εκ βιβλου ζωντων και µετα δικαιων µη γραφητωσαν

30

πτωχος και αλγων ειµι εγω και η σωτηρια του προσωπου σου ο θεος αντελαβετο µου

31

αινεσω το ονοµα του θεου µετ' ωδης µεγαλυνω αυτον εν αινεσει

32

και αρεσει τω θεω υπερ µοσχον νεον κερατα εκφεροντα και οπλας

33

ιδετωσαν πτωχοι και ευφρανθητωσαν εκζητησατε τον θεον και ζησεται η ψυχη υµων
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34

οτι εισηκουσεν των πενητων ο κυριος και τους πεπεδηµενους αυτου ουκ εξουδενωσεν

35

αινεσατωσαν αυτον οι ουρανοι και η γη θαλασσα και παντα τα ερποντα εν αυτοις

36

οτι ο θεος σωσει την σιων και οικοδοµηθησονται αι πολεις της ιουδαιας και κατοικησουσιν εκει και κληρονοµησουσιν αυτην

37

και το σπερµα των δουλων αυτου καθεξουσιν αυτην και οι αγαπωντες το ονοµα αυτου κατασκηνωσουσιν εν αυτη

1

εις το τελος τω δαυιδ εις αναµνησιν

2

εις το σωσαι µε κυριον ο θεος εις την βοηθειαν µου προσχες

3

αισχυνθειησαν και εντραπειησαν οι ζητουντες µου την ψυχην αποστραφειησαν εις τα οπισω και καταισχυνθειησαν οι βουλοµενοι µοι κακα

4

αποστραφειησαν παραυτικα αισχυνοµενοι οι λεγοντες µοι ευγε ευγε

5

αγαλλιασθωσαν και ευφρανθητωσαν επι σοι παντες οι ζητουντες σε και λεγετωσαν δια παντος µεγαλυνθητω ο θεος οι αγαπωντες το σωτηριον σου

6

εγω δε πτωχος και πενης ο θεος βοηθησον µοι βοηθος µου και ρυστης µου ει συ κυριε µη χρονισης

1

τω δαυιδ υιων ιωναδαβ και των πρωτων αιχµαλωτισθεντων ο θεος επι σοι ηλπισα µη καταισχυνθειην εις τον αιωνα

2

εν τη δικαιοσυνη σου ρυσαι µε και εξελου µε κλινον προς µε το ους σου και σωσον µε

3

γενου µοι εις θεον υπερασπιστην και εις τοπον οχυρον του σωσαι µε οτι στερεωµα µου και καταφυγη µου ει συ

4

ο θεος µου ρυσαι µε εκ χειρος αµαρτωλου εκ χειρος παρανοµουντος και αδικουντος

5

οτι συ ει η υποµονη µου κυριε κυριος η ελπις µου εκ νεοτητος µου

6

επι σε επεστηριχθην απο γαστρος εκ κοιλιας µητρος µου συ µου ει σκεπαστης εν σοι η υµνησις µου δια παντος

7

ωσει τερας εγενηθην τοις πολλοις και συ βοηθος κραταιος

8

πληρωθητω το στοµα µου αινεσεως οπως υµνησω την δοξαν σου ολην την ηµεραν την µεγαλοπρεπειαν σου

9

µη απορριψης µε εις καιρον γηρους εν τω εκλειπειν την ισχυν µου µη εγκαταλιπης µε

10

οτι ειπαν οι εχθροι µου εµοι και οι φυλασσοντες την ψυχην µου εβουλευσαντο επι το αυτο

11

λεγοντες ο θεος εγκατελιπεν αυτον καταδιωξατε και καταλαβετε αυτον οτι ουκ εστιν ο ρυοµενος

12

ο θεος µη µακρυνης απ' εµου ο θεος µου εις την βοηθειαν µου προσχες

13

αισχυνθητωσαν και εκλιπετωσαν οι ενδιαβαλλοντες την ψυχην µου περιβαλεσθωσαν αισχυνην και εντροπην οι ζητουντες τα κακα µοι

14

εγω δε δια παντος ελπιω και προσθησω επι πασαν την αινεσιν σου

15

το στοµα µου εξαγγελει την δικαιοσυνην σου ολην την ηµεραν την σωτηριαν σου οτι ουκ εγνων γραµµατειας

16

εισελευσοµαι εν δυναστεια κυριου κυριε µνησθησοµαι της δικαιοσυνης σου µονου

17

εδιδαξας µε ο θεος εκ νεοτητος µου και µεχρι νυν απαγγελω τα θαυµασια σου

18

και εως γηρους και πρεσβειου ο θεος µη εγκαταλιπης µε εως αν απαγγειλω τον βραχιονα σου παση τη γενεα τη ερχοµενη την δυναστειαν σου και την δικαιοσυνην σου

19

ο θεος εως υψιστων α εποιησας µεγαλεια ο θεος τις οµοιος σοι

20

οσας εδειξας µοι θλιψεις πολλας και κακας και επιστρεψας εζωοποιησας µε και εκ των αβυσσων της γης παλιν ανηγαγες µε

21

επλεονασας την µεγαλοσυνην σου και επιστρεψας παρεκαλεσας µε και εκ των αβυσσων της γης παλιν ανηγαγες µε

22

και γαρ εγω εξοµολογησοµαι σοι εν σκευει ψαλµου την αληθειαν σου ο θεος ψαλω σοι εν κιθαρα ο αγιος του ισραηλ

23

αγαλλιασονται τα χειλη µου οταν ψαλω σοι και η ψυχη µου ην ελυτρωσω
Psalms

Chapter

70

LXX / 1550 Stephanos

Page 536 of 1057

24

ετι δε και η γλωσσα µου ολην την ηµεραν µελετησει την δικαιοσυνην σου οταν αισχυνθωσιν και εντραπωσιν οι ζητουντες τα κακα µοι

1

εις σαλωµων ο θεος το κριµα σου τω βασιλει δος και την δικαιοσυνην σου τω υιω του βασιλεως

2

κρινειν τον λαον σου εν δικαιοσυνη και τους πτωχους σου εν κρισει

3

αναλαβετω τα ορη ειρηνην τω λαω σου και οι βουνοι εν δικαιοσυνη

4

κρινει τους πτωχους του λαου και σωσει τους υιους των πενητων και ταπεινωσει συκοφαντην

5

και συµπαραµενει τω ηλιω και προ της σεληνης γενεας γενεων

6

και καταβησεται ως υετος επι ποκον και ωσει σταγονες σταζουσαι επι την γην

7

ανατελει εν ταις ηµεραις αυτου δικαιοσυνη και πληθος ειρηνης εως ου ανταναιρεθη η σεληνη

8

και κατακυριευσει απο θαλασσης εως θαλασσης και απο ποταµου εως περατων της οικουµενης

9

ενωπιον αυτου προπεσουνται αιθιοπες και οι εχθροι αυτου χουν λειξουσιν

10

βασιλεις θαρσις και αι νησοι δωρα προσοισουσιν βασιλεις αραβων και σαβα δωρα προσαξουσιν

11

και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι βασιλεις παντα τα εθνη δουλευσουσιν αυτω

12

οτι ερρυσατο πτωχον εκ χειρος δυναστου και πενητα ω ουχ υπηρχεν βοηθος

13

φεισεται πτωχου και πενητος και ψυχας πενητων σωσει

14

εκ τοκου και εξ αδικιας λυτρωσεται τας ψυχας αυτων και εντιµον το ονοµα αυτων ενωπιον αυτου

15

και ζησεται και δοθησεται αυτω εκ του χρυσιου της αραβιας και προσευξονται περι αυτου δια παντος ολην την ηµεραν ευλογησουσιν αυτον

16

εσται στηριγµα εν τη γη επ' ακρων των ορεων υπεραρθησεται υπερ τον λιβανον ο καρπος αυτου και εξανθησουσιν εκ πολεως ωσει χορτος της γης

17

εστω το ονοµα αυτου ευλογηµενον εις τους αιωνας προ του ηλιου διαµενει το ονοµα αυτου και ευλογηθησονται εν αυτω πασαι αι φυλαι της γης παντα τα εθνη µακαριουσιν α
υτον

18

ευλογητος κυριος ο θεος ο θεος ισραηλ ο ποιων θαυµασια µονος

19

και ευλογητον το ονοµα της δοξης αυτου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος και πληρωθησεται της δοξης αυτου πασα η γη γενοιτο γενοιτο

20

εξελιπον οι υµνοι δαυιδ του υιου ιεσσαι

1

ψαλµος τω ασαφ ως αγαθος τω ισραηλ ο θεος τοις ευθεσι τη καρδια

2

εµου δε παρα µικρον εσαλευθησαν οι ποδες παρ' ολιγον εξεχυθη τα διαβηµατα µου

3

οτι εζηλωσα επι τοις ανοµοις ειρηνην αµαρτωλων θεωρων

4

οτι ουκ εστιν ανανευσις τω θανατω αυτων και στερεωµα εν τη µαστιγι αυτων

5

εν κοποις ανθρωπων ουκ εισιν και µετα ανθρωπων ου µαστιγωθησονται

6

δια τουτο εκρατησεν αυτους η υπερηφανια περιεβαλοντο αδικιαν και ασεβειαν αυτων

7

εξελευσεται ως εκ στεατος η αδικια αυτων διηλθοσαν εις διαθεσιν καρδιας

8

διενοηθησαν και ελαλησαν εν πονηρια αδικιαν εις το υψος ελαλησαν

9

εθεντο εις ουρανον το στοµα αυτων και η γλωσσα αυτων διηλθεν επι της γης

10

δια τουτο επιστρεψει ο λαος µου ενταυθα και ηµεραι πληρεις ευρεθησονται αυτοις

11

και ειπαν πως εγνω ο θεος και ει εστιν γνωσις εν τω υψιστω

12

ιδου ουτοι αµαρτωλοι και ευθηνουνται εις τον αιωνα κατεσχον πλουτου
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13

και ειπα αρα µαταιως εδικαιωσα την καρδιαν µου και ενιψαµην εν αθωοις τας χειρας µου

14

και εγενοµην µεµαστιγωµενος ολην την ηµεραν και ο ελεγχος µου εις τας πρωιας

15

ει ελεγον διηγησοµαι ουτως ιδου τη γενεα των υιων σου ησυνθετηκα

16

και υπελαβον του γνωναι τουτο κοπος εστιν εναντιον µου

17

εως εισελθω εις το αγιαστηριον του θεου και συνω εις τα εσχατα αυτων

18

πλην δια τας δολιοτητας εθου αυτοις κατεβαλες αυτους εν τω επαρθηναι

19

πως εγενοντο εις ερηµωσιν εξαπινα εξελιπον απωλοντο δια την ανοµιαν αυτων

20

ωσει ενυπνιον εξεγειροµενου κυριε εν τη πολει σου την εικονα αυτων εξουδενωσεις

21

οτι εξεκαυθη η καρδια µου και οι νεφροι µου ηλλοιωθησαν

22

και εγω εξουδενωµενος και ουκ εγνων κτηνωδης εγενοµην παρα σοι

23

και εγω δια παντος µετα σου εκρατησας της χειρος της δεξιας µου

24

εν τη βουλη σου ωδηγησας µε και µετα δοξης προσελαβου µε

25

τι γαρ µοι υπαρχει εν τω ουρανω και παρα σου τι ηθελησα επι της γης

26

εξελιπεν η καρδια µου και η σαρξ µου ο θεος της καρδιας µου και η µερις µου ο θεος εις τον αιωνα

27

οτι ιδου οι µακρυνοντες εαυτους απο σου απολουνται εξωλεθρευσας παντα τον πορνευοντα απο σου

28

εµοι δε το προσκολλασθαι τω θεω αγαθον εστιν τιθεσθαι εν τω κυριω την ελπιδα µου του εξαγγειλαι πασας τας αινεσεις σου εν ταις πυλαις της θυγατρος σιων

1

συνεσεως τω ασαφ ινα τι απωσω ο θεος εις τελος ωργισθη ο θυµος σου επι προβατα νοµης σου

2

µνησθητι της συναγωγης σου ης εκτησω απ' αρχης ελυτρωσω ραβδον κληρονοµιας σου ορος σιων τουτο ο κατεσκηνωσας εν αυτω

3

επαρον τας χειρας σου επι τας υπερηφανιας αυτων εις τελος οσα επονηρευσατο ο εχθρος εν τοις αγιοις σου

4

και ενεκαυχησαντο οι µισουντες σε εν µεσω της εορτης σου εθεντο τα σηµεια αυτων σηµεια και ουκ εγνωσαν

5

ως εις την εισοδον υπερανω

6

ως εν δρυµω ξυλων αξιναις εξεκοψαν τας θυρας αυτης επι το αυτο εν πελεκει και λαξευτηριω κατερραξαν αυτην

7

ενεπυρισαν εν πυρι το αγιαστηριον σου εις την γην εβεβηλωσαν το σκηνωµα του ονοµατος σου

8

ειπαν εν τη καρδια αυτων η συγγενεια αυτων επι το αυτο δευτε και κατακαυσωµεν πασας τας εορτας του θεου απο της γης

9

τα σηµεια ηµων ουκ ειδοµεν ουκ εστιν ετι προφητης και ηµας ου γνωσεται ετι

10

εως ποτε ο θεος ονειδιει ο εχθρος παροξυνει ο υπεναντιος το ονοµα σου εις τελος

11

ινα τι αποστρεφεις την χειρα σου και την δεξιαν σου εκ µεσου του κολπου σου εις τελος

12

ο δε θεος βασιλευς ηµων προ αιωνος ειργασατο σωτηριαν εν µεσω της γης

13

συ εκραταιωσας εν τη δυναµει σου την θαλασσαν συ συνετριψας τας κεφαλας των δρακοντων επι του υδατος

14

συ συνεθλασας τας κεφαλας του δρακοντος εδωκας αυτον βρωµα λαοις τοις αιθιοψιν

15

συ διερρηξας πηγας και χειµαρρους συ εξηρανας ποταµους ηθαµ

16

ση εστιν η ηµερα και ση εστιν η νυξ συ κατηρτισω φαυσιν και ηλιον

17

συ εποιησας παντα τα ορια της γης θερος και εαρ συ επλασας αυτα
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18

µνησθητι ταυτης εχθρος ωνειδισεν τον κυριον και λαος αφρων παρωξυνεν το ονοµα σου

19

µη παραδως τοις θηριοις ψυχην εξοµολογουµενην σοι των ψυχων των πενητων σου µη επιλαθη εις τελος

20

επιβλεψον εις την διαθηκην σου οτι επληρωθησαν οι εσκοτισµενοι της γης οικων ανοµιων

21

µη αποστραφητω τεταπεινωµενος κατησχυµµενος πτωχος και πενης αινεσουσιν το ονοµα σου

22

αναστα ο θεος δικασον την δικην σου µνησθητι των ονειδισµων σου των υπο αφρονος ολην την ηµεραν

23

µη επιλαθη της φωνης των ικετων σου η υπερηφανια των µισουντων σε ανεβη δια παντος προς σε

1

εις το τελος µη διαφθειρης ψαλµος τω ασαφ ωδης

2

εξοµολογησοµεθα σοι ο θεος εξοµολογησοµεθα και επικαλεσοµεθα το ονοµα σου

3

διηγησοµαι παντα τα θαυµασια σου οταν λαβω καιρον εγω ευθυτητας κρινω

4

ετακη η γη και παντες οι κατοικουντες εν αυτη εγω εστερεωσα τους στυλους αυτης διαψαλµα

5

ειπα τοις παρανοµουσιν µη παρανοµειτε και τοις αµαρτανουσιν µη υψουτε κερας

6

µη επαιρετε εις υψος το κερας υµων µη λαλειτε κατα του θεου αδικιαν

7

οτι ουτε απο εξοδων ουτε απο δυσµων ουτε απο ερηµων ορεων

8

οτι ο θεος κριτης εστιν τουτον ταπεινοι και τουτον υψοι

9

οτι ποτηριον εν χειρι κυριου οινου ακρατου πληρες κερασµατος και εκλινεν εκ τουτου εις τουτο πλην ο τρυγιας αυτου ουκ εξεκενωθη πιονται παντες οι αµαρτωλοι της γης

10

εγω δε αγαλλιασοµαι εις τον αιωνα ψαλω τω θεω ιακωβ

11

και παντα τα κερατα των αµαρτωλων συγκλασω και υψωθησεται τα κερατα του δικαιου

1

εις το τελος εν υµνοις ψαλµος τω ασαφ ωδη προς τον ασσυριον

2

γνωστος εν τη ιουδαια ο θεος εν τω ισραηλ µεγα το ονοµα αυτου

3

και εγενηθη εν ειρηνη ο τοπος αυτου και το κατοικητηριον αυτου εν σιων

4

εκει συνετριψεν τα κρατη των τοξων οπλον και ροµφαιαν και πολεµον διαψαλµα

5

φωτιζεις συ θαυµαστως απο ορεων αιωνιων

6

εταραχθησαν παντες οι ασυνετοι τη καρδια υπνωσαν υπνον αυτων και ουχ ευρον ουδεν παντες οι ανδρες του πλουτου ταις χερσιν αυτων

7

απο επιτιµησεως σου ο θεος ιακωβ ενυσταξαν οι επιβεβηκοτες τους ιππους

8

συ φοβερος ει και τις αντιστησεται σοι απο τοτε η οργη σου

9

εκ του ουρανου ηκουτισας κρισιν γη εφοβηθη και ησυχασεν

10

εν τω αναστηναι εις κρισιν τον θεον του σωσαι παντας τους πραεις της γης διαψαλµα

11

οτι ενθυµιον ανθρωπου εξοµολογησεται σοι και εγκαταλειµµα ενθυµιου εορτασει σοι

12

ευξασθε και αποδοτε κυριω τω θεω υµων παντες οι κυκλω αυτου οισουσιν δωρα

13

τω φοβερω και αφαιρουµενω πνευµατα αρχοντων φοβερω παρα τοις βασιλευσι της γης .

1

εις το τελος υπερ ιδιθουν τω ασαφ ψαλµος

2

φωνη µου προς κυριον εκεκραξα φωνη µου προς τον θεον και προσεσχεν µοι

3

εν ηµερα θλιψεως µου τον θεον εξεζητησα ταις χερσιν µου νυκτος εναντιον αυτου και ουκ ηπατηθην απηνηνατο παρακληθηναι η ψυχη µου
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4

εµνησθην του θεου και ευφρανθην ηδολεσχησα και ωλιγοψυχησεν το πνευµα µου διαψαλµα

5

προκατελαβοντο φυλακας οι οφθαλµοι µου εταραχθην και ουκ ελαλησα

6

διελογισαµην ηµερας αρχαιας και ετη αιωνια εµνησθην και εµελετησα

7

νυκτος µετα της καρδιας µου ηδολεσχουν και εσκαλλεν το πνευµα µου

8

µη εις τους αιωνας απωσεται κυριος και ου προσθησει του ευδοκησαι ετι

9

η εις τελος το ελεος αυτου αποκοψει απο γενεας εις γενεαν

10

η επιλησεται του οικτιρησαι ο θεος η συνεξει εν τη οργη αυτου τους οικτιρµους αυτου διαψαλµα

11

και ειπα νυν ηρξαµην αυτη η αλλοιωσις της δεξιας του υψιστου

12

εµνησθην των εργων κυριου οτι µνησθησοµαι απο της αρχης των θαυµασιων σου

13

και µελετησω εν πασιν τοις εργοις σου και εν τοις επιτηδευµασιν σου αδολεσχησω

14

ο θεος εν τω αγιω η οδος σου τις θεος µεγας ως ο θεος ηµων

15

συ ει ο θεος ο ποιων θαυµασια εγνωρισας εν τοις λαοις την δυναµιν σου

16

ελυτρωσω εν τω βραχιονι σου τον λαον σου τους υιους ιακωβ και ιωσηφ διαψαλµα

17

ειδοσαν σε υδατα ο θεος ειδοσαν σε υδατα και εφοβηθησαν και εταραχθησαν αβυσσοι πληθος ηχους υδατων

18

φωνην εδωκαν αι νεφελαι και γαρ τα βελη σου διαπορευονται

19

φωνη της βροντης σου εν τω τροχω εφαναν αι αστραπαι σου τη οικουµενη εσαλευθη και εντροµος εγενηθη η γη

20

εν τη θαλασση η οδος σου και αι τριβοι σου εν υδασι πολλοις και τα ιχνη σου ου γνωσθησονται

21

ωδηγησας ως προβατα τον λαον σου εν χειρι µωυση και ααρων

1

συνεσεως τω ασαφ προσεχετε λαος µου τον νοµον µου κλινατε το ους υµων εις τα ρηµατα του στοµατος µου

2

ανοιξω εν παραβολαις το στοµα µου φθεγξοµαι προβληµατα απ' αρχης

3

οσα ηκουσαµεν και εγνωµεν αυτα και οι πατερες ηµων διηγησαντο ηµιν

4

ουκ εκρυβη απο των τεκνων αυτων εις γενεαν ετεραν απαγγελλοντες τας αινεσεις του κυριου και τας δυναστειας αυτου και τα θαυµασια αυτου α εποιησεν

5

και ανεστησεν µαρτυριον εν ιακωβ και νοµον εθετο εν ισραηλ οσα ενετειλατο τοις πατρασιν ηµων του γνωρισαι αυτα τοις υιοις αυτων

6

οπως αν γνω γενεα ετερα υιοι οι τεχθησοµενοι και αναστησονται και απαγγελουσιν αυτα τοις υιοις αυτων

7

ινα θωνται επι τον θεον την ελπιδα αυτων και µη επιλαθωνται των εργων του θεου και τας εντολας αυτου εκζητησουσιν

8

ινα µη γενωνται ως οι πατερες αυτων γενεα σκολια και παραπικραινουσα γενεα ητις ου κατηυθυνεν την καρδιαν αυτης και ουκ επιστωθη µετα του θεου το πνευµα αυτης

9

υιοι εφραιµ εντεινοντες και βαλλοντες τοξοις εστραφησαν εν ηµερα πολεµου

10

ουκ εφυλαξαν την διαθηκην του θεου και εν τω νοµω αυτου ουκ ηθελον πορευεσθαι

11

και επελαθοντο των ευεργεσιων αυτου και των θαυµασιων αυτου ων εδειξεν αυτοις

12

εναντιον των πατερων αυτων α εποιησεν θαυµασια εν γη αιγυπτω εν πεδιω τανεως

13

διερρηξεν θαλασσαν και διηγαγεν αυτους εστησεν υδατα ωσει ασκον

14

και ωδηγησεν αυτους εν νεφελη ηµερας και ολην την νυκτα εν φωτισµω πυρος

15

διερρηξεν πετραν εν ερηµω και εποτισεν αυτους ως εν αβυσσω πολλη
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16

και εξηγαγεν υδωρ εκ πετρας και κατηγαγεν ως ποταµους υδατα

17

και προσεθεντο ετι του αµαρτανειν αυτω παρεπικραναν τον υψιστον εν ανυδρω

18

και εξεπειρασαν τον θεον εν ταις καρδιαις αυτων του αιτησαι βρωµατα ταις ψυχαις αυτων

19

και κατελαλησαν του θεου και ειπαν µη δυνησεται ο θεος ετοιµασαι τραπεζαν εν ερηµω

20

επει επαταξεν πετραν και ερρυησαν υδατα και χειµαρροι κατεκλυσθησαν µη και αρτον δυναται δουναι η ετοιµασαι τραπεζαν τω λαω αυτου

21

δια τουτο ηκουσεν κυριος και ανεβαλετο και πυρ ανηφθη εν ιακωβ και οργη ανεβη επι τον ισραηλ

22

οτι ουκ επιστευσαν εν τω θεω ουδε ηλπισαν επι το σωτηριον αυτου

23

και ενετειλατο νεφελαις υπερανωθεν και θυρας ουρανου ανεωξεν

24

και εβρεξεν αυτοις µαννα φαγειν και αρτον ουρανου εδωκεν αυτοις

25

αρτον αγγελων εφαγεν ανθρωπος επισιτισµον απεστειλεν αυτοις εις πλησµονην

26

απηρεν νοτον εξ ουρανου και επηγαγεν εν τη δυναστεια αυτου λιβα

27

και εβρεξεν επ' αυτους ωσει χουν σαρκας και ωσει αµµον θαλασσων πετεινα πτερωτα

28

και επεπεσον εις µεσον της παρεµβολης αυτων κυκλω των σκηνωµατων αυτων

29

και εφαγοσαν και ενεπλησθησαν σφοδρα και την επιθυµιαν αυτων ηνεγκεν αυτοις

30

ουκ εστερηθησαν απο της επιθυµιας αυτων ετι της βρωσεως αυτων ουσης εν τω στοµατι αυτων

31

και οργη του θεου ανεβη επ' αυτους και απεκτεινεν εν τοις πιοσιν αυτων και τους εκλεκτους του ισραηλ συνεποδισεν

32

εν πασιν τουτοις ηµαρτον ετι και ουκ επιστευσαν εν τοις θαυµασιοις αυτου

33

και εξελιπον εν µαταιοτητι αι ηµεραι αυτων και τα ετη αυτων µετα σπουδης

34

οταν απεκτεννεν αυτους εξεζητουν αυτον και επεστρεφον και ωρθριζον προς τον θεον

35

και εµνησθησαν οτι ο θεος βοηθος αυτων εστιν και ο θεος ο υψιστος λυτρωτης αυτων εστιν

36

και ηπατησαν αυτον εν τω στοµατι αυτων και τη γλωσση αυτων εψευσαντο αυτω

37

η δε καρδια αυτων ουκ ευθεια µετ' αυτου ουδε επιστωθησαν εν τη διαθηκη αυτου

38

αυτος δε εστιν οικτιρµων και ιλασεται ταις αµαρτιαις αυτων και ου διαφθερει και πληθυνει του αποστρεψαι τον θυµον αυτου και ουχι εκκαυσει πασαν την οργην αυτου

39

και εµνησθη οτι σαρξ εισιν πνευµα πορευοµενον και ουκ επιστρεφον

40

ποσακις παρεπικραναν αυτον εν τη ερηµω παρωργισαν αυτον εν γη ανυδρω

41

και επεστρεψαν και επειρασαν τον θεον και τον αγιον του ισραηλ παρωξυναν

42

ουκ εµνησθησαν της χειρος αυτου ηµερας ης ελυτρωσατο αυτους εκ χειρος θλιβοντος

43

ως εθετο εν αιγυπτω τα σηµεια αυτου και τα τερατα αυτου εν πεδιω τανεως

44

και µετεστρεψεν εις αιµα τους ποταµους αυτων και τα οµβρηµατα αυτων οπως µη πιωσιν

45

εξαπεστειλεν εις αυτους κυνοµυιαν και κατεφαγεν αυτους και βατραχον και διεφθειρεν αυτους

46

και εδωκεν τη ερυσιβη τον καρπον αυτων και τους πονους αυτων τη ακριδι

47

απεκτεινεν εν χαλαζη την αµπελον αυτων και τας συκαµινους αυτων εν τη παχνη

48

και παρεδωκεν εις χαλαζαν τα κτηνη αυτων και την υπαρξιν αυτων τω πυρι
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49

εξαπεστειλεν εις αυτους οργην θυµου αυτου θυµον και οργην και θλιψιν αποστολην δι' αγγελων πονηρων

50

ωδοποιησεν τριβον τη οργη αυτου ουκ εφεισατο απο θανατου των ψυχων αυτων και τα κτηνη αυτων εις θανατον συνεκλεισεν

51

και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν αιγυπτω απαρχην των πονων αυτων εν τοις σκηνωµασι χαµ

52

και απηρεν ως προβατα τον λαον αυτου και ανηγαγεν αυτους ως ποιµνιον εν ερηµω

53

και ωδηγησεν αυτους εν ελπιδι και ουκ εδειλιασαν και τους εχθρους αυτων εκαλυψεν θαλασσα

54

και εισηγαγεν αυτους εις οριον αγιασµατος αυτου ορος τουτο ο εκτησατο η δεξια αυτου

55

και εξεβαλεν απο προσωπου αυτων εθνη και εκληροδοτησεν αυτους εν σχοινιω κληροδοσιας και κατεσκηνωσεν εν τοις σκηνωµασιν αυτων τας φυλας του ισραηλ

56

και επειρασαν και παρεπικραναν τον θεον τον υψιστον και τα µαρτυρια αυτου ουκ εφυλαξαντο

57

και απεστρεψαν και ησυνθετησαν καθως και οι πατερες αυτων και µετεστραφησαν εις τοξον στρεβλον

58

και παρωργισαν αυτον εν τοις βουνοις αυτων και εν τοις γλυπτοις αυτων παρεζηλωσαν αυτον

59

ηκουσεν ο θεος και υπερειδεν και εξουδενωσεν σφοδρα τον ισραηλ

60

και απωσατο την σκηνην σηλωµ σκηνωµα αυτου ου κατεσκηνωσεν εν ανθρωποις

61

και παρεδωκεν εις αιχµαλωσιαν την ισχυν αυτων και την καλλονην αυτων εις χειρας εχθρου

62

και συνεκλεισεν εις ροµφαιαν τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου υπερειδεν

63

τους νεανισκους αυτων κατεφαγεν πυρ και αι παρθενοι αυτων ουκ επενθηθησαν

64

οι ιερεις αυτων εν ροµφαια επεσαν και αι χηραι αυτων ου κλαυσθησονται

65

και εξηγερθη ως ο υπνων κυριος ως δυνατος κεκραιπαληκως εξ οινου

66

και επαταξεν τους εχθρους αυτου εις τα οπισω ονειδος αιωνιον εδωκεν αυτοις

67

και απωσατο το σκηνωµα ιωσηφ και την φυλην εφραιµ ουκ εξελεξατο

68

και εξελεξατο την φυλην ιουδα το ορος το σιων ο ηγαπησεν

69

και ωκοδοµησεν ως µονοκερωτων το αγιασµα αυτου εν τη γη εθεµελιωσεν αυτην εις τον αιωνα

70

και εξελεξατο δαυιδ τον δουλον αυτου και ανελαβεν αυτον εκ των ποιµνιων των προβατων

71

εξοπισθεν των λοχευοµενων ελαβεν αυτον ποιµαινειν ιακωβ τον λαον αυτου και ισραηλ την κληρονοµιαν αυτου

72

και εποιµανεν αυτους εν τη ακακια της καρδιας αυτου και εν ταις συνεσεσι των χειρων αυτου ωδηγησεν αυτους

1

ψαλµος τω ασαφ ο θεος ηλθοσαν εθνη εις την κληρονοµιαν σου εµιαναν τον ναον τον αγιον σου εθεντο ιερουσαληµ εις οπωροφυλακιον

2

εθεντο τα θνησιµαια των δουλων σου βρωµατα τοις πετεινοις του ουρανου τας σαρκας των οσιων σου τοις θηριοις της γης

3

εξεχεαν το αιµα αυτων ως υδωρ κυκλω ιερουσαληµ και ουκ ην ο θαπτων

4

εγενηθηµεν ονειδος τοις γειτοσιν ηµων µυκτηρισµος και χλευασµος τοις κυκλω ηµων

5

εως ποτε κυριε οργισθηση εις τελος εκκαυθησεται ως πυρ ο ζηλος σου

6

εκχεον την οργην σου επι εθνη τα µη γινωσκοντα σε και επι βασιλειας αι το ονοµα σου ουκ επεκαλεσαντο

7

οτι κατεφαγον τον ιακωβ και τον τοπον αυτου ηρηµωσαν

8

µη µνησθης ηµων ανοµιων αρχαιων ταχυ προκαταλαβετωσαν ηµας οι οικτιρµοι σου οτι επτωχευσαµεν σφοδρα

9

βοηθησον ηµιν ο θεος ο σωτηρ ηµων ενεκα της δοξης του ονοµατος σου κυριε ρυσαι ηµας και ιλασθητι ταις αµαρτιαις ηµων ενεκα του ονοµατος σου
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10

µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεος αυτων και γνωσθητω εν τοις εθνεσιν ενωπιον των οφθαλµων ηµων η εκδικησις του αιµατος των δουλων σου του εκκεχυµενου

11

εισελθατω ενωπιον σου ο στεναγµος των πεπεδηµενων κατα την µεγαλωσυνην του βραχιονος σου περιποιησαι τους υιους των τεθανατωµενων

12

αποδος τοις γειτοσιν ηµων επταπλασιονα εις τον κολπον αυτων τον ονειδισµον αυτων ον ωνειδισαν σε κυριε

13

ηµεις δε λαος σου και προβατα της νοµης σου ανθοµολογησοµεθα σοι εις τον αιωνα εις γενεαν και γενεαν εξαγγελουµεν την αινεσιν σου

1

εις το τελος υπερ των αλλοιωθησοµενων µαρτυριον τω ασαφ ψαλµος υπερ του ασσυριου

2

ο ποιµαινων τον ισραηλ προσχες ο οδηγων ωσει προβατα τον ιωσηφ ο καθηµενος επι των χερουβιν εµφανηθι

3

εναντιον εφραιµ και βενιαµιν και µανασση εξεγειρον την δυναστειαν σου και ελθε εις το σωσαι ηµας

4

ο θεος επιστρεψον ηµας και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα

5

κυριε ο θεος των δυναµεων εως ποτε οργιζη επι την προσευχην του δουλου σου

6

ψωµιεις ηµας αρτον δακρυων και ποτιεις ηµας εν δακρυσιν εν µετρω

7

εθου ηµας εις αντιλογιαν τοις γειτοσιν ηµων και οι εχθροι ηµων εµυκτηρισαν ηµας

8

κυριε ο θεος των δυναµεων επιστρεψον ηµας και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα διαψαλµα

9

αµπελον εξ αιγυπτου µετηρας εξεβαλες εθνη και κατεφυτευσας αυτην

10

ωδοποιησας εµπροσθεν αυτης και κατεφυτευσας τας ριζας αυτης και επλησθη η γη

11

εκαλυψεν ορη η σκια αυτης και αι αναδενδραδες αυτης τας κεδρους του θεου

12

εξετεινεν τα κληµατα αυτης εως θαλασσης και εως ποταµου τας παραφυαδας αυτης

13

ινα τι καθειλες τον φραγµον αυτης και τρυγωσιν αυτην παντες οι παραπορευοµενοι την οδον

14

ελυµηνατο αυτην συς εκ δρυµου και µονιος αγριος κατενεµησατο αυτην

15

ο θεος των δυναµεων επιστρεψον δη επιβλεψον εξ ουρανου και ιδε και επισκεψαι την αµπελον ταυτην

16

και καταρτισαι αυτην ην εφυτευσεν η δεξια σου και επι υιον ανθρωπου ον εκραταιωσας σεαυτω

17

εµπεπυρισµενη πυρι και ανεσκαµµενη απο επιτιµησεως του προσωπου σου απολουνται

18

γενηθητω η χειρ σου επ' ανδρα δεξιας σου και επι υιον ανθρωπου ον εκραταιωσας σεαυτω

19

και ου µη αποστωµεν απο σου ζωωσεις ηµας και το ονοµα σου επικαλεσοµεθα

20

κυριε ο θεος των δυναµεων επιστρεψον ηµας και επιφανον το προσωπον σου και σωθησοµεθα

1

εις το τελος υπερ των ληνων τω ασαφ ψαλµος

2

αγαλλιασθε τω θεω τω βοηθω ηµων αλαλαξατε τω θεω ιακωβ

3

λαβετε ψαλµον και δοτε τυµπανον ψαλτηριον τερπνον µετα κιθαρας

4

σαλπισατε εν νεοµηνια σαλπιγγι εν ευσηµω ηµερα εορτης ηµων

5

οτι προσταγµα τω ισραηλ εστιν και κριµα τω θεω ιακωβ

6

µαρτυριον εν τω ιωσηφ εθετο αυτον εν τω εξελθειν αυτον εκ γης αιγυπτου γλωσσαν ην ουκ εγνω ηκουσεν

7

απεστησεν απο αρσεων τον νωτον αυτου αι χειρες αυτου εν τω κοφινω εδουλευσαν

8

εν θλιψει επεκαλεσω µε και ερρυσαµην σε επηκουσα σου εν αποκρυφω καταιγιδος εδοκιµασα σε επι υδατος αντιλογιας διαψαλµα

9

ακουσον λαος µου και διαµαρτυροµαι σοι ισραηλ εαν ακουσης µου
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10

ουκ εσται εν σοι θεος προσφατος ουδε προσκυνησεις θεω αλλοτριω

11

εγω γαρ ειµι κυριος ο θεος σου ο αναγαγων σε εκ γης αιγυπτου πλατυνον το στοµα σου και πληρωσω αυτο

12

και ουκ ηκουσεν ο λαος µου της φωνης µου και ισραηλ ου προσεσχεν µοι

13

και εξαπεστειλα αυτους κατα τα επιτηδευµατα των καρδιων αυτων πορευσονται εν τοις επιτηδευµασιν αυτων

14

ει ο λαος µου ηκουσεν µου ισραηλ ταις οδοις µου ει επορευθη

15

εν τω µηδενι αν τους εχθρους αυτων εταπεινωσα και επι τους θλιβοντας αυτους επεβαλον την χειρα µου

16

οι εχθροι κυριου εψευσαντο αυτω και εσται ο καιρος αυτων εις τον αιωνα

17

και εψωµισεν αυτους εκ στεατος πυρου και εκ πετρας µελι εχορτασεν αυτους

1

ψαλµος τω ασαφ ο θεος εστη εν συναγωγη θεων εν µεσω δε θεους διακρινει

2

εως ποτε κρινετε αδικιαν και προσωπα αµαρτωλων λαµβανετε διαψαλµα

3

κρινατε ορφανον και πτωχον ταπεινον και πενητα δικαιωσατε

4

εξελεσθε πενητα και πτωχον εκ χειρος αµαρτωλου ρυσασθε

5

ουκ εγνωσαν ουδε συνηκαν εν σκοτει διαπορευονται σαλευθησονται παντα τα θεµελια της γης

6

εγω ειπα θεοι εστε και υιοι υψιστου παντες

7

υµεις δε ως ανθρωποι αποθνησκετε και ως εις των αρχοντων πιπτετε

8

αναστα ο θεος κρινον την γην οτι συ κατακληρονοµησεις εν πασιν τοις εθνεσιν

1

ωδη ψαλµου τω ασαφ

2

ο θεος τις οµοιωθησεται σοι µη σιγησης µηδε καταπραυνης ο θεος

3

οτι ιδου οι εχθροι σου ηχησαν και οι µισουντες σε ηραν κεφαλην

4

επι τον λαον σου κατεπανουργευσαντο γνωµην και εβουλευσαντο κατα των αγιων σου

5

ειπαν δευτε και εξολεθρευσωµεν αυτους εξ εθνους και ου µη µνησθη το ονοµα ισραηλ ετι

6

οτι εβουλευσαντο εν οµονοια επι το αυτο κατα σου διαθηκην διεθεντο

7

τα σκηνωµατα των ιδουµαιων και οι ισµαηλιται µωαβ και οι αγαρηνοι

8

γεβαλ και αµµων και αµαληκ και αλλοφυλοι µετα των κατοικουντων τυρον

9

και γαρ και ασσουρ συµπαρεγενετο µετ' αυτων εγενηθησαν εις αντιληµψιν τοις υιοις λωτ διαψαλµα

10

ποιησον αυτοις ως τη µαδιαµ και τω σισαρα ως ο ιαβιν εν τω χειµαρρω κισων

11

εξωλεθρευθησαν εν αενδωρ εγενηθησαν ωσει κοπρος τη γη

12

θου τους αρχοντας αυτων ως τον ωρηβ και ζηβ και ζεβεε και σαλµανα παντας τους αρχοντας αυτων

13

οιτινες ειπαν κληρονοµησωµεν εαυτοις το αγιαστηριον του θεου

14

ο θεος µου θου αυτους ως τροχον ως καλαµην κατα προσωπον ανεµου

15

ωσει πυρ ο διαφλεξει δρυµον ως ει φλοξ κατακαυσαι ορη

16

ουτως καταδιωξεις αυτους εν τη καταιγιδι σου και εν τη οργη σου ταραξεις αυτους

17

πληρωσον τα προσωπα αυτων ατιµιας και ζητησουσιν το ονοµα σου κυριε
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18

αισχυνθητωσαν και ταραχθητωσαν εις τον αιωνα του αιωνος και εντραπητωσαν και απολεσθωσαν

19

και γνωτωσαν οτι ονοµα σοι κυριος συ µονος υψιστος επι πασαν την γην

1

εις το τελος υπερ των ληνων τοις υιοις κορε ψαλµος

2

ως αγαπητα τα σκηνωµατα σου κυριε των δυναµεων

3

επιποθει και εκλειπει η ψυχη µου εις τας αυλας του κυριου η καρδια µου και η σαρξ µου ηγαλλιασαντο επι θεον ζωντα

4

και γαρ στρουθιον ευρεν εαυτω οικιαν και τρυγων νοσσιαν εαυτη ου θησει τα νοσσια αυτης τα θυσιαστηρια σου κυριε των δυναµεων ο βασιλευς µου και ο θεος µου

5

µακαριοι οι κατοικουντες εν τω οικω σου εις τους αιωνας των αιωνων αινεσουσιν σε διαψαλµα

6

µακαριος ανηρ ου εστιν η αντιληµψις αυτου παρα σου κυριε αναβασεις εν τη καρδια αυτου διεθετο

7

εν τη κοιλαδι του κλαυθµωνος εις τοπον ον εθετο και γαρ ευλογιας δωσει ο νοµοθετων

8

πορευσονται εκ δυναµεως εις δυναµιν οφθησεται ο θεος των θεων εν σιων

9

κυριε ο θεος των δυναµεων εισακουσον της προσευχης µου ενωτισαι ο θεος ιακωβ διαψαλµα

10

υπερασπιστα ηµων ιδε ο θεος και επιβλεψον επι το προσωπον του χριστου σου

11

οτι κρεισσων ηµερα µια εν ταις αυλαις σου υπερ χιλιαδας εξελεξαµην παραρριπτεισθαι εν τω οικω του θεου µαλλον η οικειν εν σκηνωµασιν αµαρτωλων

12

οτι ελεον και αληθειαν αγαπα κυριος ο θεος χαριν και δοξαν δωσει κυριος ου στερησει τα αγαθα τους πορευοµενους εν ακακια

13

κυριε των δυναµεων µακαριος ανθρωπος ο ελπιζων επι σε

1

εις το τελος τοις υιοις κορε ψαλµος

2

ευδοκησας κυριε την γην σου απεστρεψας την αιχµαλωσιαν ιακωβ

3

αφηκας τας ανοµιας τω λαω σου εκαλυψας πασας τας αµαρτιας αυτων διαψαλµα

4

κατεπαυσας πασαν την οργην σου απεστρεψας απο οργης θυµου σου

5

επιστρεψον ηµας ο θεος των σωτηριων ηµων και αποστρεψον τον θυµον σου αφ' ηµων

6

µη εις τον αιωνα οργισθηση ηµιν η διατενεις την οργην σου απο γενεας εις γενεαν

7

ο θεος συ επιστρεψας ζωωσεις ηµας και ο λαος σου ευφρανθησεται επι σοι

8

δειξον ηµιν κυριε το ελεος σου και το σωτηριον σου δωης ηµιν

9

ακουσοµαι τι λαλησει εν εµοι κυριος ο θεος οτι λαλησει ειρηνην επι τον λαον αυτου και επι τους οσιους αυτου και επι τους επιστρεφοντας προς αυτον καρδιαν

10

πλην εγγυς των φοβουµενων αυτον το σωτηριον αυτου του κατασκηνωσαι δοξαν εν τη γη ηµων

11

ελεος και αληθεια συνηντησαν δικαιοσυνη και ειρηνη κατεφιλησαν

12

αληθεια εκ της γης ανετειλεν και δικαιοσυνη εκ του ουρανου διεκυψεν

13

και γαρ ο κυριος δωσει χρηστοτητα και η γη ηµων δωσει τον καρπον αυτης

14

δικαιοσυνη εναντιον αυτου προπορευσεται και θησει εις οδον τα διαβηµατα αυτου

1

προσευχη τω δαυιδ κλινον κυριε το ους σου και επακουσον µου οτι πτωχος και πενης ειµι εγω

2

φυλαξον την ψυχην µου οτι οσιος ειµι σωσον τον δουλον σου ο θεος µου τον ελπιζοντα επι σε

3

ελεησον µε κυριε οτι προς σε κεκραξοµαι ολην την ηµεραν

4

ευφρανον την ψυχην του δουλου σου οτι προς σε κυριε ηρα την ψυχην µου
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5

οτι συ κυριε χρηστος και επιεικης και πολυελεος πασι τοις επικαλουµενοις σε

6

ενωτισαι κυριε την προσευχην µου και προσχες τη φωνη της δεησεως µου

7

εν ηµερα θλιψεως µου εκεκραξα προς σε οτι εισηκουσας µου

8

ουκ εστιν οµοιος σοι εν θεοις κυριε και ουκ εστιν κατα τα εργα σου

9

παντα τα εθνη οσα εποιησας ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου κυριε και δοξασουσιν το ονοµα σου

10

οτι µεγας ει συ και ποιων θαυµασια συ ει ο θεος µονος ο µεγας

11

οδηγησον µε κυριε τη οδω σου και πορευσοµαι εν τη αληθεια σου ευφρανθητω η καρδια µου του φοβεισθαι το ονοµα σου

12

εξοµολογησοµαι σοι κυριε ο θεος µου εν ολη καρδια µου και δοξασω το ονοµα σου εις τον αιωνα

13

οτι το ελεος σου µεγα επ' εµε και ερρυσω την ψυχην µου εξ αδου κατωτατου

14

ο θεος παρανοµοι επανεστησαν επ' εµε και συναγωγη κραταιων εζητησαν την ψυχην µου και ου προεθεντο σε ενωπιον αυτων

15

και συ κυριε ο θεος οικτιρµων και ελεηµων µακροθυµος και πολυελεος και αληθινος

16

επιβλεψον επ' εµε και ελεησον µε δος το κρατος σου τω παιδι σου και σωσον τον υιον της παιδισκης σου

17

ποιησον µετ' εµου σηµειον εις αγαθον και ιδετωσαν οι µισουντες µε και αισχυνθητωσαν οτι συ κυριε εβοηθησας µοι και παρεκαλεσας µε

1

τοις υιοις κορε ψαλµος ωδης οι θεµελιοι αυτου εν τοις ορεσιν τοις αγιοις

2

αγαπα κυριος τας πυλας σιων υπερ παντα τα σκηνωµατα ιακωβ

3

δεδοξασµενα ελαληθη περι σου η πολις του θεου διαψαλµα

4

µνησθησοµαι ρααβ και βαβυλωνος τοις γινωσκουσιν µε και ιδου αλλοφυλοι και τυρος και λαος αιθιοπων ουτοι εγενηθησαν εκει

5

µητηρ σιων ερει ανθρωπος και ανθρωπος εγενηθη εν αυτη και αυτος εθεµελιωσεν αυτην ο υψιστος

6

κυριος διηγησεται εν γραφη λαων και αρχοντων τουτων των γεγενηµενων εν αυτη διαψαλµα

7

ως ευφραινοµενων παντων η κατοικια εν σοι

1

ωδη ψαλµου τοις υιοις κορε εις το τελος υπερ µαελεθ του αποκριθηναι συνεσεως αιµαν τω ισραηλιτη

2

κυριε ο θεος της σωτηριας µου ηµερας εκεκραξα και εν νυκτι εναντιον σου

3

εισελθατω ενωπιον σου η προσευχη µου κλινον το ους σου εις την δεησιν µου κυριε

4

οτι επλησθη κακων η ψυχη µου και η ζωη µου τω αδη ηγγισεν

5

προσελογισθην µετα των καταβαινοντων εις λακκον εγενηθην ως ανθρωπος αβοηθητος εν νεκροις ελευθερος

6

ωσει τραυµατιαι ερριµµενοι καθευδοντες εν ταφω ων ουκ εµνησθης ετι και αυτοι εκ της χειρος σου απωσθησαν

7

εθεντο µε εν λακκω κατωτατω εν σκοτεινοις και εν σκια θανατου

8

επ' εµε επεστηριχθη ο θυµος σου και παντας τους µετεωρισµους σου επ' εµε επηγαγες διαψαλµα

9

εµακρυνας τους γνωστους µου απ' εµου εθεντο µε βδελυγµα εαυτοις παρεδοθην και ουκ εξεπορευοµην

10

οι οφθαλµοι µου ησθενησαν απο πτωχειας εκεκραξα προς σε κυριε ολην την ηµεραν διεπετασα προς σε τας χειρας µου

11

µη τοις νεκροις ποιησεις θαυµασια η ιατροι αναστησουσιν και εξοµολογησονται σοι

12

µη διηγησεται τις εν ταφω το ελεος σου και την αληθειαν σου εν τη απωλεια

13

µη γνωσθησεται εν τω σκοτει τα θαυµασια σου και η δικαιοσυνη σου εν γη επιλελησµενη
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14

καγω προς σε κυριε εκεκραξα και το πρωι η προσευχη µου προφθασει σε

15

ινα τι κυριε απωθεις την ψυχην µου αποστρεφεις το προσωπον σου απ' εµου

16

πτωχος ειµι εγω και εν κοποις εκ νεοτητος µου υψωθεις δε εταπεινωθην και εξηπορηθην

17

επ' εµε διηλθον αι οργαι σου και οι φοβερισµοι σου εξεταραξαν µε

18

εκυκλωσαν µε ως υδωρ ολην την ηµεραν περιεσχον µε αµα

19

εµακρυνας απ' εµου φιλον και πλησιον και τους γνωστους µου απο ταλαιπωριας

1

συνεσεως αιθαν τω ισραηλιτη

2

τα ελεη σου κυριε εις τον αιωνα ασοµαι εις γενεαν και γενεαν απαγγελω την αληθειαν σου εν τω στοµατι µου

3

οτι ειπας εις τον αιωνα ελεος οικοδοµηθησεται εν τοις ουρανοις ετοιµασθησεται η αληθεια σου

4

διεθεµην διαθηκην τοις εκλεκτοις µου ωµοσα δαυιδ τω δουλω µου

5

εως του αιωνος ετοιµασω το σπερµα σου και οικοδοµησω εις γενεαν και γενεαν τον θρονον σου διαψαλµα

6

εξοµολογησονται οι ουρανοι τα θαυµασια σου κυριε και την αληθειαν σου εν εκκλησια αγιων

7

οτι τις εν νεφελαις ισωθησεται τω κυριω και τις οµοιωθησεται τω κυριω εν υιοις θεου

8

ο θεος ενδοξαζοµενος εν βουλη αγιων µεγας και φοβερος επι παντας τους περικυκλω αυτου

9

κυριε ο θεος των δυναµεων τις οµοιος σοι δυνατος ει κυριε και η αληθεια σου κυκλω σου

10

συ δεσποζεις του κρατους της θαλασσης τον δε σαλον των κυµατων αυτης συ καταπραυνεις

11

συ εταπεινωσας ως τραυµατιαν υπερηφανον και εν τω βραχιονι της δυναµεως σου διεσκορπισας τους εχθρους σου

12

σοι εισιν οι ουρανοι και ση εστιν η γη την οικουµενην και το πληρωµα αυτης συ εθεµελιωσας

13

τον βορραν και θαλασσας συ εκτισας θαβωρ και ερµων εν τω ονοµατι σου αγαλλιασονται

14

σος ο βραχιων µετα δυναστειας κραταιωθητω η χειρ σου υψωθητω η δεξια σου

15

δικαιοσυνη και κριµα ετοιµασια του θρονου σου ελεος και αληθεια προπορευσεται προ προσωπου σου

16

µακαριος ο λαος ο γινωσκων αλαλαγµον κυριε εν τω φωτι του προσωπου σου πορευσονται

17

και εν τω ονοµατι σου αγαλλιασονται ολην την ηµεραν και εν τη δικαιοσυνη σου υψωθησονται

18

οτι το καυχηµα της δυναµεως αυτων ει συ και εν τη ευδοκια σου υψωθησεται το κερας ηµων

19

οτι του κυριου η αντιληµψις και του αγιου ισραηλ βασιλεως ηµων

20

τοτε ελαλησας εν ορασει τοις οσιοις σου και ειπας εθεµην βοηθειαν επι δυνατον υψωσα εκλεκτον εκ του λαου µου

21

ευρον δαυιδ τον δουλον µου εν ελαιω αγιω µου εχρισα αυτον

22

η γαρ χειρ µου συναντιληµψεται αυτω και ο βραχιων µου κατισχυσει αυτον

23

ουκ ωφελησει εχθρος εν αυτω και υιος ανοµιας ου προσθησει του κακωσαι αυτον

24

και συγκοψω τους εχθρους αυτου απο προσωπου αυτου και τους µισουντας αυτον τροπωσοµαι

25

και η αληθεια µου και το ελεος µου µετ' αυτου και εν τω ονοµατι µου υψωθησεται το κερας αυτου

26

και θησοµαι εν θαλασση χειρα αυτου και εν ποταµοις δεξιαν αυτου

27

αυτος επικαλεσεται µε πατηρ µου ει συ θεος µου και αντιληµπτωρ της σωτηριας µου
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28

καγω πρωτοτοκον θησοµαι αυτον υψηλον παρα τοις βασιλευσιν της γης

29

εις τον αιωνα φυλαξω αυτω το ελεος µου και η διαθηκη µου πιστη αυτω

30

και θησοµαι εις τον αιωνα του αιωνος το σπερµα αυτου και τον θρονον αυτου ως τας ηµερας του ουρανου

31

εαν εγκαταλιπωσιν οι υιοι αυτου τον νοµον µου και τοις κριµασιν µου µη πορευθωσιν

32

εαν τα δικαιωµατα µου βεβηλωσουσιν και τας εντολας µου µη φυλαξωσιν

33

επισκεψοµαι εν ραβδω τας ανοµιας αυτων και εν µαστιξιν τας αµαρτιας αυτων

34

το δε ελεος µου ου µη διασκεδασω απ' αυτου ουδε µη αδικησω εν τη αληθεια µου

35

ουδε µη βεβηλωσω την διαθηκην µου και τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου ου µη αθετησω

36

απαξ ωµοσα εν τω αγιω µου ει τω δαυιδ ψευσοµαι

37

το σπερµα αυτου εις τον αιωνα µενει και ο θρονος αυτου ως ο ηλιος εναντιον µου

38

και ως η σεληνη κατηρτισµενη εις τον αιωνα και ο µαρτυς εν ουρανω πιστος διαψαλµα

39

συ δε απωσω και εξουδενωσας ανεβαλου τον χριστον σου

40

κατεστρεψας την διαθηκην του δουλου σου εβεβηλωσας εις την γην το αγιασµα αυτου

41

καθειλες παντας τους φραγµους αυτου εθου τα οχυρωµατα αυτου δειλιαν

42

διηρπασαν αυτον παντες οι διοδευοντες οδον εγενηθη ονειδος τοις γειτοσιν αυτου

43

υψωσας την δεξιαν των εχθρων αυτου ευφρανας παντας τους εχθρους αυτου

44

απεστρεψας την βοηθειαν της ροµφαιας αυτου και ουκ αντελαβου αυτου εν τω πολεµω

45

κατελυσας απο καθαρισµου αυτον τον θρονον αυτου εις την γην κατερραξας

46

εσµικρυνας τας ηµερας του χρονου αυτου κατεχεας αυτου αισχυνην διαψαλµα

47

εως ποτε κυριε αποστρεψεις εις τελος εκκαυθησεται ως πυρ η οργη σου

48

µνησθητι τις µου η υποστασις µη γαρ µαταιως εκτισας παντας τους υιους των ανθρωπων

49

τις εστιν ανθρωπος ος ζησεται και ουκ οψεται θανατον ρυσεται την ψυχην αυτου εκ χειρος αδου διαψαλµα

50

που εισιν τα ελεη σου τα αρχαια κυριε α ωµοσας τω δαυιδ εν τη αληθεια σου

51

µνησθητι κυριε του ονειδισµου των δουλων σου ου υπεσχον εν τω κολπω µου πολλων εθνων

52

ου ωνειδισαν οι εχθροι σου κυριε ου ωνειδισαν το ανταλλαγµα του χριστου σου

53

ευλογητος κυριος εις τον αιωνα γενοιτο γενοιτο

1

προσευχη του µωυση ανθρωπου του θεου κυριε καταφυγη εγενηθης ηµιν εν γενεα και γενεα

2

προ του ορη γενηθηναι και πλασθηναι την γην και την οικουµενην και απο του αιωνος εως του αιωνος συ ει

3

µη αποστρεψης ανθρωπον εις ταπεινωσιν και ειπας επιστρεψατε υιοι ανθρωπων

4

οτι χιλια ετη εν οφθαλµοις σου ως η ηµερα η εχθες ητις διηλθεν και φυλακη εν νυκτι

5

τα εξουδενωµατα αυτων ετη εσονται το πρωι ωσει χλοη παρελθοι

6

το πρωι ανθησαι και παρελθοι το εσπερας αποπεσοι σκληρυνθειη και ξηρανθειη

7

οτι εξελιποµεν εν τη οργη σου και εν τω θυµω σου εταραχθηµεν
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8

εθου τας ανοµιας ηµων ενωπιον σου ο αιων ηµων εις φωτισµον του προσωπου σου

9

οτι πασαι αι ηµεραι ηµων εξελιπον και εν τη οργη σου εξελιποµεν τα ετη ηµων ως αραχνην εµελετων

10

αι ηµεραι των ετων ηµων εν αυτοις εβδοµηκοντα ετη εαν δε εν δυναστειαις ογδοηκοντα ετη και το πλειον αυτων κοπος και πονος οτι επηλθεν πραυτης εφ' ηµας και παιδευθ
ησοµεθα

11

τις γινωσκει το κρατος της οργης σου και απο του φοβου σου τον θυµον σου

12

εξαριθµησασθαι την δεξιαν σου ουτως γνωρισον και τους πεπεδηµενους τη καρδια εν σοφια

13

επιστρεψον κυριε εως ποτε και παρακληθητι επι τοις δουλοις σου

14

ενεπλησθηµεν το πρωι του ελεους σου και ηγαλλιασαµεθα και ευφρανθηµεν εν πασαις ταις ηµεραις ηµων

15

ευφρανθηµεν ανθ' ων ηµερων εταπεινωσας ηµας ετων ων ειδοµεν κακα

16

και ιδε επι τους δουλους σου και τα εργα σου και οδηγησον τους υιους αυτων

17

και εστω η λαµπροτης κυριου του θεου ηµων εφ' ηµας και τα εργα των χειρων ηµων κατευθυνον εφ' ηµας

1

αινος ωδης τω δαυιδ ο κατοικων εν βοηθεια του υψιστου εν σκεπη του θεου του ουρανου αυλισθησεται

2

ερει τω κυριω αντιληµπτωρ µου ει και καταφυγη µου ο θεος µου ελπιω επ' αυτον

3

οτι αυτος ρυσεται µε εκ παγιδος θηρευτων και απο λογου ταραχωδους

4

εν τοις µεταφρενοις αυτου επισκιασει σοι και υπο τας πτερυγας αυτου ελπιεις οπλω κυκλωσει σε η αληθεια αυτου

5

ου φοβηθηση απο φοβου νυκτερινου απο βελους πετοµενου ηµερας

6

απο πραγµατος διαπορευοµενου εν σκοτει απο συµπτωµατος και δαιµονιου µεσηµβρινου

7

πεσειται εκ του κλιτους σου χιλιας και µυριας εκ δεξιων σου προς σε δε ουκ εγγιει

8

πλην τοις οφθαλµοις σου κατανοησεις και ανταποδοσιν αµαρτωλων οψη

9

οτι συ κυριε η ελπις µου τον υψιστον εθου καταφυγην σου

10

ου προσελευσεται προς σε κακα και µαστιξ ουκ εγγιει τω σκηνωµατι σου

11

οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε εν πασαις ταις οδοις σου

12

επι χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

13

επ' ασπιδα και βασιλισκον επιβηση και καταπατησεις λεοντα και δρακοντα

14

οτι επ' εµε ηλπισεν και ρυσοµαι αυτον σκεπασω αυτον οτι εγνω το ονοµα µου

15

επικαλεσεται µε και εισακουσοµαι αυτου µετ' αυτου ειµι εν θλιψει και εξελουµαι και δοξασω αυτον

16

µακροτητα ηµερων εµπλησω αυτον και δειξω αυτω το σωτηριον µου

1

ψαλµος ωδης εις την ηµεραν του σαββατου

2

αγαθον το εξοµολογεισθαι τω κυριω και ψαλλειν τω ονοµατι σου υψιστε

3

του αναγγελλειν το πρωι το ελεος σου και την αληθειαν σου κατα νυκτα

4

εν δεκαχορδω ψαλτηριω µετ' ωδης εν κιθαρα

5

οτι ευφρανας µε κυριε εν τω ποιηµατι σου και εν τοις εργοις των χειρων σου αγαλλιασοµαι

6

ως εµεγαλυνθη τα εργα σου κυριε σφοδρα εβαθυνθησαν οι διαλογισµοι σου

7

ανηρ αφρων ου γνωσεται και ασυνετος ου συνησει ταυτα
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8

εν τω ανατειλαι τους αµαρτωλους ως χορτον και διεκυψαν παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν οπως αν εξολεθρευθωσιν εις τον αιωνα του αιωνος

9

συ δε υψιστος εις τον αιωνα κυριε

10

οτι ιδου οι εχθροι σου απολουνται και διασκορπισθησονται παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν

11

και υψωθησεται ως µονοκερωτος το κερας µου και το γηρας µου εν ελαιω πιονι

12

και επειδεν ο οφθαλµος µου εν τοις εχθροις µου και εν τοις επανιστανοµενοις επ' εµε πονηρευοµενοις ακουσεται το ους µου

13

δικαιος ως φοινιξ ανθησει ωσει κεδρος η εν τω λιβανω πληθυνθησεται

14

πεφυτευµενοι εν τω οικω κυριου εν ταις αυλαις του θεου ηµων εξανθησουσιν

15

ετι πληθυνθησονται εν γηρει πιονι και ευπαθουντες εσονται

16

του αναγγειλαι οτι ευθης κυριος ο θεος µου και ουκ εστιν αδικια εν αυτω

1

εις την ηµεραν του προσαββατου οτε κατωκισται η γη αινος ωδης τω δαυιδ ο κυριος εβασιλευσεν ευπρεπειαν ενεδυσατο ενεδυσατο κυριος δυναµιν και περιεζωσατο και γαρ
εστερεωσεν την οικουµενην ητις ου σαλευθησεται

2

ετοιµος ο θρονος σου απο τοτε απο του αιωνος συ ει

3

επηραν οι ποταµοι κυριε επηραν οι ποταµοι φωνας αυτων

4

απο φωνων υδατων πολλων θαυµαστοι οι µετεωρισµοι της θαλασσης θαυµαστος εν υψηλοις ο κυριος

5

τα µαρτυρια σου επιστωθησαν σφοδρα τω οικω σου πρεπει αγιασµα κυριε εις µακροτητα ηµερων

1

ψαλµος τω δαυιδ τετραδι σαββατων ο θεος εκδικησεων κυριος ο θεος εκδικησεων επαρρησιασατο

2

υψωθητι ο κρινων την γην αποδος ανταποδοσιν τοις υπερηφανοις

3

εως ποτε αµαρτωλοι κυριε εως ποτε αµαρτωλοι καυχησονται

4

φθεγξονται και λαλησουσιν αδικιαν λαλησουσιν παντες οι εργαζοµενοι την ανοµιαν

5

τον λαον σου κυριε εταπεινωσαν και την κληρονοµιαν σου εκακωσαν

6

χηραν και προσηλυτον απεκτειναν και ορφανους εφονευσαν

7

και ειπαν ουκ οψεται κυριος ουδε συνησει ο θεος του ιακωβ

8

συνετε δη αφρονες εν τω λαω και µωροι ποτε φρονησατε

9

ο φυτευσας το ους ουχι ακουει η ο πλασας τον οφθαλµον ου κατανοει

10

ο παιδευων εθνη ουχι ελεγξει ο διδασκων ανθρωπον γνωσιν

11

κυριος γινωσκει τους διαλογισµους των ανθρωπων οτι εισιν µαταιοι

12

µακαριος ανθρωπος ον αν συ παιδευσης κυριε και εκ του νοµου σου διδαξης αυτον

13

του πραυναι αυτω αφ' ηµερων πονηρων εως ου ορυγη τω αµαρτωλω βοθρος

14

οτι ουκ απωσεται κυριος τον λαον αυτου και την κληρονοµιαν αυτου ουκ εγκαταλειψει

15

εως ου δικαιοσυνη επιστρεψη εις κρισιν και εχοµενοι αυτης παντες οι ευθεις τη καρδια διαψαλµα

16

τις αναστησεται µοι επι πονηρευοµενους η τις συµπαραστησεται µοι επι εργαζοµενους την ανοµιαν

17

ει µη οτι κυριος εβοηθησεν µοι παρα βραχυ παρωκησεν τω αδη η ψυχη µου

18

ει ελεγον σεσαλευται ο πους µου το ελεος σου κυριε βοηθει µοι

19

κυριε κατα το πληθος των οδυνων µου εν τη καρδια µου αι παρακλησεις σου ηγαπησαν την ψυχην µου
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20

µη συµπροσεσται σοι θρονος ανοµιας ο πλασσων κοπον επι προσταγµατι

21

θηρευσουσιν επι ψυχην δικαιου και αιµα αθωον καταδικασονται

22

και εγενετο µοι κυριος εις καταφυγην και ο θεος µου εις βοηθον ελπιδος µου

23

και αποδωσει αυτοις την ανοµιαν αυτων και κατα την πονηριαν αυτων αφανιει αυτους κυριος ο θεος ηµων

1

αινος ωδης τω δαυιδ δευτε αγαλλιασωµεθα τω κυριω αλαλαξωµεν τω θεω τω σωτηρι ηµων

2

προφθασωµεν το προσωπον αυτου εν εξοµολογησει και εν ψαλµοις αλαλαξωµεν αυτω

3

οτι θεος µεγας κυριος και βασιλευς µεγας επι παντας τους θεους

4

οτι εν τη χειρι αυτου τα περατα της γης και τα υψη των ορεων αυτου εισιν

5

οτι αυτου εστιν η θαλασσα και αυτος εποιησεν αυτην και την ξηραν αι χειρες αυτου επλασαν

6

δευτε προσκυνησωµεν και προσπεσωµεν αυτω και κλαυσωµεν εναντιον κυριου του ποιησαντος ηµας

7

οτι αυτος εστιν ο θεος ηµων και ηµεις λαος νοµης αυτου και προβατα χειρος αυτου σηµερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε

8

µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων ως εν τω παραπικρασµω κατα την ηµεραν του πειρασµου εν τη ερηµω

9

ου επειρασαν οι πατερες υµων εδοκιµασαν και ειδοσαν τα εργα µου

10

τεσσαρακοντα ετη προσωχθισα τη γενεα εκεινη και ειπα αει πλανωνται τη καρδια και αυτοι ουκ εγνωσαν τας οδους µου

11

ως ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν µου

1

οτε ο οικος ωκοδοµειτο µετα την αιχµαλωσιαν ωδη τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον ασατε τω κυριω πασα η γη

2

ασατε τω κυριω ευλογησατε το ονοµα αυτου ευαγγελιζεσθε ηµεραν εξ ηµερας το σωτηριον αυτου

3

αναγγειλατε εν τοις εθνεσιν την δοξαν αυτου εν πασι τοις λαοις τα θαυµασια αυτου

4

οτι µεγας κυριος και αινετος σφοδρα φοβερος εστιν επι παντας τους θεους

5

οτι παντες οι θεοι των εθνων δαιµονια ο δε κυριος τους ουρανους εποιησεν

6

εξοµολογησις και ωραιοτης ενωπιον αυτου αγιωσυνη και µεγαλοπρεπεια εν τω αγιασµατι αυτου

7

ενεγκατε τω κυριω αι πατριαι των εθνων ενεγκατε τω κυριω δοξαν και τιµην

8

ενεγκατε τω κυριω δοξαν ονοµατι αυτου αρατε θυσιας και εισπορευεσθε εις τας αυλας αυτου

9

προσκυνησατε τω κυριω εν αυλη αγια αυτου σαλευθητω απο προσωπου αυτου πασα η γη

10

ειπατε εν τοις εθνεσιν ο κυριος εβασιλευσεν και γαρ κατωρθωσεν την οικουµενην ητις ου σαλευθησεται κρινει λαους εν ευθυτητι

11

ευφραινεσθωσαν οι ουρανοι και αγαλλιασθω η γη σαλευθητω η θαλασσα και το πληρωµα αυτης

12

χαρησεται τα πεδια και παντα τα εν αυτοις τοτε αγαλλιασονται παντα τα ξυλα του δρυµου

13

προ προσωπου κυριου οτι ερχεται οτι ερχεται κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη και λαους εν τη αληθεια αυτου

1

τω δαυιδ οτε η γη αυτου καθισταται ο κυριος εβασιλευσεν αγαλλιασθω η γη ευφρανθητωσαν νησοι πολλαι

2

νεφελη και γνοφος κυκλω αυτου δικαιοσυνη και κριµα κατορθωσις του θρονου αυτου

3

πυρ εναντιον αυτου προπορευσεται και φλογιει κυκλω τους εχθρους αυτου

4

εφαναν αι αστραπαι αυτου τη οικουµενη ειδεν και εσαλευθη η γη

5

τα ορη ετακησαν ωσει κηρος απο προσωπου κυριου απο προσωπου κυριου πασης της γης
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6

ανηγγειλαν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου και ειδοσαν παντες οι λαοι την δοξαν αυτου

7

αισχυνθητωσαν παντες οι προσκυνουντες τοις γλυπτοις οι εγκαυχωµενοι εν τοις ειδωλοις αυτων προσκυνησατε αυτω παντες οι αγγελοι αυτου

8

ηκουσεν και ευφρανθη σιων και ηγαλλιασαντο αι θυγατερες της ιουδαιας ενεκεν των κριµατων σου κυριε

9

οτι συ ει κυριος ο υψιστος επι πασαν την γην σφοδρα υπερυψωθης υπερ παντας τους θεους

10

οι αγαπωντες τον κυριον µισειτε πονηρον φυλασσει κυριος τας ψυχας των οσιων αυτου εκ χειρος αµαρτωλων ρυσεται αυτους

11

φως ανετειλεν τω δικαιω και τοις ευθεσι τη καρδια ευφροσυνη

12

ευφρανθητε δικαιοι επι τω κυριω και εξοµολογεισθε τη µνηµη της αγιωσυνης αυτου

1

ψαλµος τω δαυιδ ασατε τω κυριω ασµα καινον οτι θαυµαστα εποιησεν κυριος εσωσεν αυτω η δεξια αυτου και ο βραχιων ο αγιος αυτου

2

εγνωρισεν κυριος το σωτηριον αυτου εναντιον των εθνων απεκαλυψεν την δικαιοσυνην αυτου

3

εµνησθη του ελεους αυτου τω ιακωβ και της αληθειας αυτου τω οικω ισραηλ ειδοσαν παντα τα περατα της γης το σωτηριον του θεου ηµων

4

αλαλαξατε τω θεω πασα η γη ασατε και αγαλλιασθε και ψαλατε

5

ψαλατε τω κυριω εν κιθαρα εν κιθαρα και φωνη ψαλµου

6

εν σαλπιγξιν ελαταις και φωνη σαλπιγγος κερατινης αλαλαξατε ενωπιον του βασιλεως κυριου

7

σαλευθητω η θαλασσα και το πληρωµα αυτης η οικουµενη και οι κατοικουντες εν αυτη

8

ποταµοι κροτησουσιν χειρι επι το αυτο τα ορη αγαλλιασονται

9

οτι ηκει κριναι την γην κρινει την οικουµενην εν δικαιοσυνη και λαους εν ευθυτητι

1

ψαλµος τω δαυιδ ο κυριος εβασιλευσεν οργιζεσθωσαν λαοι ο καθηµενος επι των χερουβιν σαλευθητω η γη

2

κυριος εν σιων µεγας και υψηλος εστιν επι παντας τους λαους

3

εξοµολογησασθωσαν τω ονοµατι σου τω µεγαλω οτι φοβερον και αγιον εστιν

4

και τιµη βασιλεως κρισιν αγαπα συ ητοιµασας ευθυτητας κρισιν και δικαιοσυνην εν ιακωβ συ εποιησας

5

υψουτε κυριον τον θεον ηµων και προσκυνειτε τω υποποδιω των ποδων αυτου οτι αγιος εστιν

6

µωυσης και ααρων εν τοις ιερευσιν αυτου και σαµουηλ εν τοις επικαλουµενοις το ονοµα αυτου επεκαλουντο τον κυριον και αυτος επηκουσεν αυτων

7

εν στυλω νεφελης ελαλει προς αυτους εφυλασσον τα µαρτυρια αυτου και τα προσταγµατα α εδωκεν αυτοις

8

κυριε ο θεος ηµων συ επηκουες αυτων ο θεος συ ευιλατος εγινου αυτοις και εκδικων επι παντα τα επιτηδευµατα αυτων

9

υψουτε κυριον τον θεον ηµων και προσκυνειτε εις ορος αγιον αυτου οτι αγιος κυριος ο θεος ηµων

1

ψαλµος εις εξοµολογησιν αλαλαξατε τω κυριω πασα η γη

2

δουλευσατε τω κυριω εν ευφροσυνη εισελθατε ενωπιον αυτου εν αγαλλιασει

3

γνωτε οτι κυριος αυτος εστιν ο θεος αυτος εποιησεν ηµας και ουχ ηµεις λαος αυτου και προβατα της νοµης αυτου

4

εισελθατε εις τας πυλας αυτου εν εξοµολογησει εις τας αυλας αυτου εν υµνοις εξοµολογεισθε αυτω αινειτε το ονοµα αυτου

5

οτι χρηστος κυριος εις τον αιωνα το ελεος αυτου και εως γενεας και γενεας η αληθεια αυτου

1

τω δαυιδ ψαλµος ελεος και κρισιν ασοµαι σοι κυριε

2

ψαλω και συνησω εν οδω αµωµω ποτε ηξεις προς µε διεπορευοµην εν ακακια καρδιας µου εν µεσω του οικου µου

3

ου προεθεµην προ οφθαλµων µου πραγµα παρανοµον ποιουντας παραβασεις εµισησα
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4

ουκ εκολληθη µοι καρδια σκαµβη εκκλινοντος απ' εµου του πονηρου ουκ εγινωσκον

5

τον καταλαλουντα λαθρα του πλησιον αυτου τουτον εξεδιωκον υπερηφανω οφθαλµω και απληστω καρδια τουτω ου συνησθιον

6

οι οφθαλµοι µου επι τους πιστους της γης του συγκαθησθαι αυτους µετ' εµου πορευοµενος εν οδω αµωµω ουτος µοι ελειτουργει

7

ου κατωκει εν µεσω της οικιας µου ποιων υπερηφανιαν λαλων αδικα ου κατευθυνεν εναντιον των οφθαλµων µου

8

εις τας πρωιας απεκτεννον παντας τους αµαρτωλους της γης του εξολεθρευσαι εκ πολεως κυριου παντας τους εργαζοµενους την ανοµιαν

1

προσευχη τω πτωχω οταν ακηδιαση και εναντιον κυριου εκχεη την δεησιν αυτου

2

εισακουσον κυριε της προσευχης µου και η κραυγη µου προς σε ελθατω

3

µη αποστρεψης το προσωπον σου απ' εµου εν η αν ηµερα θλιβωµαι κλινον το ους σου προς µε εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταχυ εισακουσον µου

4

οτι εξελιπον ωσει καπνος αι ηµεραι µου και τα οστα µου ωσει φρυγιον συνεφρυγησαν

5

επληγη ωσει χορτος και εξηρανθη η καρδια µου οτι επελαθοµην του φαγειν τον αρτον µου

6

απο φωνης του στεναγµου µου εκολληθη το οστουν µου τη σαρκι µου

7

ωµοιωθην πελεκανι ερηµικω εγενηθην ωσει νυκτικοραξ εν οικοπεδω

8

ηγρυπνησα και εγενηθην ωσει στρουθιον µοναζον επι δωµατι

9

ολην την ηµεραν ωνειδιζον µε οι εχθροι µου και οι επαινουντες µε κατ' εµου ωµνυον

10

οτι σποδον ωσει αρτον εφαγον και το ποµα µου µετα κλαυθµου εκιρνων

11

απο προσωπου της οργης σου και του θυµου σου οτι επαρας κατερραξας µε

12

αι ηµεραι µου ωσει σκια εκλιθησαν και εγω ωσει χορτος εξηρανθην

13

συ δε κυριε εις τον αιωνα µενεις και το µνηµοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν

14

συ αναστας οικτιρησεις την σιων οτι καιρος του οικτιρησαι αυτην οτι ηκει καιρος

15

οτι ευδοκησαν οι δουλοι σου τους λιθους αυτης και τον χουν αυτης οικτιρησουσιν

16

και φοβηθησονται τα εθνη το ονοµα κυριου και παντες οι βασιλεις της γης την δοξαν σου

17

οτι οικοδοµησει κυριος την σιων και οφθησεται εν τη δοξη αυτου

18

επεβλεψεν επι την προσευχην των ταπεινων και ουκ εξουδενωσεν την δεησιν αυτων

19

γραφητω αυτη εις γενεαν ετεραν και λαος ο κτιζοµενος αινεσει τον κυριον

20

οτι εξεκυψεν εξ υψους αγιου αυτου κυριος εξ ουρανου επι την γην επεβλεψεν

21

του ακουσαι τον στεναγµον των πεπεδηµενων του λυσαι τους υιους των τεθανατωµενων

22

του αναγγειλαι εν σιων το ονοµα κυριου και την αινεσιν αυτου εν ιερουσαληµ

23

εν τω συναχθηναι λαους επι το αυτο και βασιλειας του δουλευειν τω κυριω

24

απεκριθη αυτω εν οδω ισχυος αυτου την ολιγοτητα των ηµερων µου αναγγειλον µοι

25

µη αναγαγης µε εν ηµισει ηµερων µου εν γενεα γενεων τα ετη σου

26

κατ' αρχας συ κυριε την γην εθεµελιωσας και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι

27

αυτοι απολουνται συ δε διαµενεις και παντες ως ιµατιον παλαιωθησονται και ωσει περιβολαιον αλλαξεις αυτους και αλλαγησονται

28

συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν
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29

οι υιοι των δουλων σου κατασκηνωσουσιν και το σπερµα αυτων εις τον αιωνα κατευθυνθησεται

1

τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον και παντα τα εντος µου το ονοµα το αγιον αυτου

2

ευλογει η ψυχη µου τον κυριον και µη επιλανθανου πασας τας ανταποδοσεις αυτου

3

τον ευιλατευοντα πασαις ταις ανοµιαις σου τον ιωµενον πασας τας νοσους σου

4

τον λυτρουµενον εκ φθορας την ζωην σου τον στεφανουντα σε εν ελεει και οικτιρµοις

5

τον εµπιπλωντα εν αγαθοις την επιθυµιαν σου ανακαινισθησεται ως αετου η νεοτης σου

6

ποιων ελεηµοσυνας ο κυριος και κριµα πασι τοις αδικουµενοις

7

εγνωρισεν τας οδους αυτου τω µωυση τοις υιοις ισραηλ τα θεληµατα αυτου

8

οικτιρµων και ελεηµων ο κυριος µακροθυµος και πολυελεος

9

ουκ εις τελος οργισθησεται ουδε εις τον αιωνα µηνιει

10

ου κατα τας αµαρτιας ηµων εποιησεν ηµιν ουδε κατα τας ανοµιας ηµων ανταπεδωκεν ηµιν

11

οτι κατα το υψος του ουρανου απο της γης εκραταιωσεν κυριος το ελεος αυτου επι τους φοβουµενους αυτον

12

καθ' οσον απεχουσιν ανατολαι απο δυσµων εµακρυνεν αφ' ηµων τας ανοµιας ηµων

13

καθως οικτιρει πατηρ υιους οικτιρησεν κυριος τους φοβουµενους αυτον

14

οτι αυτος εγνω το πλασµα ηµων µνησθητι οτι χους εσµεν

15

ανθρωπος ωσει χορτος αι ηµεραι αυτου ωσει ανθος του αγρου ουτως εξανθησει

16

οτι πνευµα διηλθεν εν αυτω και ουχ υπαρξει και ουκ επιγνωσεται ετι τον τοπον αυτου

17

το δε ελεος του κυριου απο του αιωνος και εως του αιωνος επι τους φοβουµενους αυτον και η δικαιοσυνη αυτου επι υιους υιων

18

τοις φυλασσουσιν την διαθηκην αυτου και µεµνηµενοις των εντολων αυτου του ποιησαι αυτας

19

κυριος εν τω ουρανω ητοιµασεν τον θρονον αυτου και η βασιλεια αυτου παντων δεσποζει

20

ευλογειτε τον κυριον παντες οι αγγελοι αυτου δυνατοι ισχυι ποιουντες τον λογον αυτου του ακουσαι της φωνης των λογων αυτου

21

ευλογειτε τον κυριον πασαι αι δυναµεις αυτου λειτουργοι αυτου ποιουντες το θεληµα αυτου

22

ευλογειτε τον κυριον παντα τα εργα αυτου εν παντι τοπω της δεσποτειας αυτου ευλογει η ψυχη µου τον κυριον

1

τω δαυιδ ευλογει η ψυχη µου τον κυριον κυριε ο θεος µου εµεγαλυνθης σφοδρα εξοµολογησιν και ευπρεπειαν ενεδυσω

2

αναβαλλοµενος φως ως ιµατιον εκτεινων τον ουρανον ωσει δερριν

3

ο στεγαζων εν υδασιν τα υπερωα αυτου ο τιθεις νεφη την επιβασιν αυτου ο περιπατων επι πτερυγων ανεµων

4

ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευµατα και τους λειτουργους αυτου πυρ φλεγον

5

εθεµελιωσεν την γην επι την ασφαλειαν αυτης ου κλιθησεται εις τον αιωνα του αιωνος

6

αβυσσος ως ιµατιον το περιβολαιον αυτου επι των ορεων στησονται υδατα

7

απο επιτιµησεως σου φευξονται απο φωνης βροντης σου δειλιασουσιν

8

αναβαινουσιν ορη και καταβαινουσιν πεδια εις τοπον ον εθεµελιωσας αυτοις

9

οριον εθου ο ου παρελευσονται ουδε επιστρεψουσιν καλυψαι την γην

10

ο εξαποστελλων πηγας εν φαραγξιν ανα µεσον των ορεων διελευσονται υδατα
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11

ποτιουσιν παντα τα θηρια του αγρου προσδεξονται οναγροι εις διψαν αυτων

12

επ' αυτα τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσει εκ µεσου των πετρων δωσουσιν φωνην

13

ποτιζων ορη εκ των υπερωων αυτου απο καρπου των εργων σου χορτασθησεται η γη

14

εξανατελλων χορτον τοις κτηνεσιν και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων του εξαγαγειν αρτον εκ της γης

15

και οινος ευφραινει καρδιαν ανθρωπου του ιλαρυναι προσωπον εν ελαιω και αρτος καρδιαν ανθρωπου στηριζει

16

χορτασθησεται τα ξυλα του πεδιου αι κεδροι του λιβανου ας εφυτευσεν

17

εκει στρουθια εννοσσευσουσιν του ερωδιου η οικια ηγειται αυτων

18

ορη τα υψηλα ταις ελαφοις πετρα καταφυγη τοις χοιρογρυλλιοις

19

εποιησεν σεληνην εις καιρους ο ηλιος εγνω την δυσιν αυτου

20

εθου σκοτος και εγενετο νυξ εν αυτη διελευσονται παντα τα θηρια του δρυµου

21

σκυµνοι ωρυοµενοι αρπασαι και ζητησαι παρα του θεου βρωσιν αυτοις

22

ανετειλεν ο ηλιος και συνηχθησαν και εν ταις µανδραις αυτων κοιτασθησονται

23

εξελευσεται ανθρωπος επι το εργον αυτου και επι την εργασιαν αυτου εως εσπερας

24

ως εµεγαλυνθη τα εργα σου κυριε παντα εν σοφια εποιησας επληρωθη η γη της κτησεως σου

25

αυτη η θαλασσα η µεγαλη και ευρυχωρος εκει ερπετα ων ουκ εστιν αριθµος ζωα µικρα µετα µεγαλων

26

εκει πλοια διαπορευονται δρακων ουτος ον επλασας εµπαιζειν αυτω

27

παντα προς σε προσδοκωσιν δουναι την τροφην αυτοις ευκαιρον

28

δοντος σου αυτοις συλλεξουσιν ανοιξαντος δε σου την χειρα τα συµπαντα πλησθησονται χρηστοτητος

29

αποστρεψαντος δε σου το προσωπον ταραχθησονται αντανελεις το πνευµα αυτων και εκλειψουσιν και εις τον χουν αυτων επιστρεψουσιν

30

εξαποστελεις το πνευµα σου και κτισθησονται και ανακαινιεις το προσωπον της γης

31

ητω η δοξα κυριου εις τον αιωνα ευφρανθησεται κυριος επι τοις εργοις αυτου

32

ο επιβλεπων επι την γην και ποιων αυτην τρεµειν ο απτοµενος των ορεων και καπνιζονται

33

ασω τω κυριω εν τη ζωη µου ψαλω τω θεω µου εως υπαρχω

34

ηδυνθειη αυτω η διαλογη µου εγω δε ευφρανθησοµαι επι τω κυριω

35

εκλιποισαν αµαρτωλοι απο της γης και ανοµοι ωστε µη υπαρχειν αυτους ευλογει η ψυχη µου τον κυριον

1

αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω και επικαλεισθε το ονοµα αυτου απαγγειλατε εν τοις εθνεσιν τα εργα αυτου

2

ασατε αυτω και ψαλατε αυτω διηγησασθε παντα τα θαυµασια αυτου

3

επαινεισθε εν τω ονοµατι τω αγιω αυτου ευφρανθητω καρδια ζητουντων τον κυριον

4

ζητησατε τον κυριον και κραταιωθητε ζητησατε το προσωπον αυτου δια παντος

5

µνησθητε των θαυµασιων αυτου ων εποιησεν τα τερατα αυτου και τα κριµατα του στοµατος αυτου

6

σπερµα αβρααµ δουλοι αυτου υιοι ιακωβ εκλεκτοι αυτου

7

αυτος κυριος ο θεος ηµων εν παση τη γη τα κριµατα αυτου

8

εµνησθη εις τον αιωνα διαθηκης αυτου λογου ου ενετειλατο εις χιλιας γενεας
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9

ον διεθετο τω αβρααµ και του ορκου αυτου τω ισαακ

10

και εστησεν αυτην τω ιακωβ εις προσταγµα και τω ισραηλ διαθηκην αιωνιον

11

λεγων σοι δωσω την γην χανααν σχοινισµα κληρονοµιας υµων

12

εν τω ειναι αυτους αριθµω βραχεις ολιγοστους και παροικους εν αυτη

13

και διηλθον εξ εθνους εις εθνος εκ βασιλειας εις λαον ετερον

14

ουκ αφηκεν ανθρωπον αδικησαι αυτους και ηλεγξεν υπερ αυτων βασιλεις

15

µη απτεσθε των χριστων µου και εν τοις προφηταις µου µη πονηρευεσθε

16

και εκαλεσεν λιµον επι την γην παν στηριγµα αρτου συνετριψεν

17

απεστειλεν εµπροσθεν αυτων ανθρωπον εις δουλον επραθη ιωσηφ

18

εταπεινωσαν εν πεδαις τους ποδας αυτου σιδηρον διηλθεν η ψυχη αυτου

19

µεχρι του ελθειν τον λογον αυτου το λογιον κυριου επυρωσεν αυτον

20

απεστειλεν βασιλευς και ελυσεν αυτον αρχων λαων και αφηκεν αυτον

21

κατεστησεν αυτον κυριον του οικου αυτου και αρχοντα πασης της κτησεως αυτου

22

του παιδευσαι τους αρχοντας αυτου ως εαυτον και τους πρεσβυτερους αυτου σοφισαι

23

και εισηλθεν ισραηλ εις αιγυπτον και ιακωβ παρωκησεν εν γη χαµ

24

και ηυξησεν τον λαον αυτου σφοδρα και εκραταιωσεν αυτον υπερ τους εχθρους αυτου

25

µετεστρεψεν την καρδιαν αυτων του µισησαι τον λαον αυτου του δολιουσθαι εν τοις δουλοις αυτου

26

εξαπεστειλεν µωυσην τον δουλον αυτου ααρων ον εξελεξατο αυτον

27

εθετο εν αυτοις τους λογους των σηµειων αυτου και των τερατων εν γη χαµ

28

εξαπεστειλεν σκοτος και εσκοτασεν και παρεπικραναν τους λογους αυτου

29

µετεστρεψεν τα υδατα αυτων εις αιµα και απεκτεινεν τους ιχθυας αυτων

30

εξηρψεν η γη αυτων βατραχους εν τοις ταµιειοις των βασιλεων αυτων

31

ειπεν και ηλθεν κυνοµυια και σκνιπες εν πασι τοις οριοις αυτων

32

εθετο τας βροχας αυτων χαλαζαν πυρ καταφλεγον εν τη γη αυτων

33

και επαταξεν τας αµπελους αυτων και τας συκας αυτων και συνετριψεν παν ξυλον οριου αυτων

34

ειπεν και ηλθεν ακρις και βρουχος ου ουκ ην αριθµος

35

και κατεφαγεν παντα τον χορτον εν τη γη αυτων και κατεφαγεν τον καρπον της γης αυτων

36

και επαταξεν παν πρωτοτοκον εν τη γη αυτων απαρχην παντος πονου αυτων

37

και εξηγαγεν αυτους εν αργυριω και χρυσιω και ουκ ην εν ταις φυλαις αυτων ασθενων

38

ευφρανθη αιγυπτος εν τη εξοδω αυτων οτι επεπεσεν ο φοβος αυτων επ' αυτους

39

διεπετασεν νεφελην εις σκεπην αυτοις και πυρ του φωτισαι αυτοις την νυκτα

40

ητησαν και ηλθεν ορτυγοµητρα και αρτον ουρανου ενεπλησεν αυτους

41

διερρηξεν πετραν και ερρυησαν υδατα επορευθησαν εν ανυδροις ποταµοι
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42

οτι εµνησθη του λογου του αγιου αυτου του προς αβρααµ τον δουλον αυτου

43

και εξηγαγεν τον λαον αυτου εν αγαλλιασει και τους εκλεκτους αυτου εν ευφροσυνη

44

και εδωκεν αυτοις χωρας εθνων και πονους λαων εκληρονοµησαν

45

οπως αν φυλαξωσιν τα δικαιωµατα αυτου και τον νοµον αυτου εκζητησωσιν

1

αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2

τις λαλησει τας δυναστειας του κυριου ακουστας ποιησει πασας τας αινεσεις αυτου

3

µακαριοι οι φυλασσοντες κρισιν και ποιουντες δικαιοσυνην εν παντι καιρω

4

µνησθητι ηµων κυριε εν τη ευδοκια του λαου σου επισκεψαι ηµας εν τω σωτηριω σου

5

του ιδειν εν τη χρηστοτητι των εκλεκτων σου του ευφρανθηναι εν τη ευφροσυνη του εθνους σου του επαινεισθαι µετα της κληρονοµιας σου

6

ηµαρτοµεν µετα των πατερων ηµων ηνοµησαµεν ηδικησαµεν

7

οι πατερες ηµων εν αιγυπτω ου συνηκαν τα θαυµασια σου ουκ εµνησθησαν του πληθους του ελεους σου και παρεπικραναν αναβαινοντες εν τη ερυθρα θαλασση

8

και εσωσεν αυτους ενεκεν του ονοµατος αυτου του γνωρισαι την δυναστειαν αυτου

9

και επετιµησεν τη ερυθρα θαλασση και εξηρανθη και ωδηγησεν αυτους εν αβυσσω ως εν ερηµω

10

και εσωσεν αυτους εκ χειρος µισουντων και ελυτρωσατο αυτους εκ χειρος εχθρου

11

και εκαλυψεν υδωρ τους θλιβοντας αυτους εις εξ αυτων ουχ υπελειφθη

12

και επιστευσαν εν τοις λογοις αυτου και ησαν την αινεσιν αυτου

13

εταχυναν επελαθοντο των εργων αυτου ουχ υπεµειναν την βουλην αυτου

14

και επεθυµησαν επιθυµιαν εν τη ερηµω και επειρασαν τον θεον εν ανυδρω

15

και εδωκεν αυτοις το αιτηµα αυτων και εξαπεστειλεν πλησµονην εις τας ψυχας αυτων

16

και παρωργισαν µωυσην εν τη παρεµβολη και ααρων τον αγιον κυριου

17

ηνοιχθη η γη και κατεπιεν δαθαν και εκαλυψεν επι την συναγωγην αβιρων

18

και εξεκαυθη πυρ εν τη συναγωγη αυτων φλοξ κατεφλεξεν αµαρτωλους

19

και εποιησαν µοσχον εν χωρηβ και προσεκυνησαν τω γλυπτω

20

και ηλλαξαντο την δοξαν αυτων εν οµοιωµατι µοσχου εσθοντος χορτον

21

επελαθοντο του θεου του σωζοντος αυτους του ποιησαντος µεγαλα εν αιγυπτω

22

θαυµαστα εν γη χαµ φοβερα επι θαλασσης ερυθρας

23

και ειπεν του εξολεθρευσαι αυτους ει µη µωυσης ο εκλεκτος αυτου εστη εν τη θραυσει ενωπιον αυτου του αποστρεψαι την οργην αυτου του µη εξολεθρευσαι

24

και εξουδενωσαν γην επιθυµητην ουκ επιστευσαν τω λογω αυτου

25

και εγογγυσαν εν τοις σκηνωµασιν αυτων ουκ εισηκουσαν της φωνης κυριου

26

και επηρεν την χειρα αυτου αυτοις του καταβαλειν αυτους εν τη ερηµω

27

και του καταβαλειν το σπερµα αυτων εν τοις εθνεσιν και διασκορπισαι αυτους εν ταις χωραις

28

και ετελεσθησαν τω βεελφεγωρ και εφαγον θυσιας νεκρων

29

και παρωξυναν αυτον εν τοις επιτηδευµασιν αυτων και επληθυνθη εν αυτοις η πτωσις
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30

και εστη φινεες και εξιλασατο και εκοπασεν η θραυσις

31

και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην εις γενεαν και γενεαν εως του αιωνος

32

και παρωργισαν αυτον εφ' υδατος αντιλογιας και εκακωθη µωυσης δι' αυτους

33

οτι παρεπικραναν το πνευµα αυτου και διεστειλεν εν τοις χειλεσιν αυτου

34

ουκ εξωλεθρευσαν τα εθνη α ειπεν κυριος αυτοις

35

και εµιγησαν εν τοις εθνεσιν και εµαθον τα εργα αυτων

36

και εδουλευσαν τοις γλυπτοις αυτων και εγενηθη αυτοις εις σκανδαλον

37

και εθυσαν τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων τοις δαιµονιοις

38

και εξεχεαν αιµα αθωον αιµα υιων αυτων και θυγατερων ων εθυσαν τοις γλυπτοις χανααν και εφονοκτονηθη η γη εν τοις αιµασιν

39

και εµιανθη εν τοις εργοις αυτων και επορνευσαν εν τοις επιτηδευµασιν αυτων

40

και ωργισθη θυµω κυριος επι τον λαον αυτου και εβδελυξατο την κληρονοµιαν αυτου

41

και παρεδωκεν αυτους εις χειρας εθνων και εκυριευσαν αυτων οι µισουντες αυτους

42

και εθλιψαν αυτους οι εχθροι αυτων και εταπεινωθησαν υπο τας χειρας αυτων

43

πλεονακις ερρυσατο αυτους αυτοι δε παρεπικραναν αυτον εν τη βουλη αυτων και εταπεινωθησαν εν ταις ανοµιαις αυτων

44

και ειδεν εν τω θλιβεσθαι αυτους εν τω αυτον εισακουσαι της δεησεως αυτων

45

και εµνησθη της διαθηκης αυτου και µετεµεληθη κατα το πληθος του ελεους αυτου

46

και εδωκεν αυτους εις οικτιρµους εναντιον παντων των αιχµαλωτισαντων αυτους

47

σωσον ηµας κυριε ο θεος ηµων και επισυναγαγε ηµας εκ των εθνων του εξοµολογησασθαι τω ονοµατι τω αγιω σου του εγκαυχασθαι εν τη αινεσει σου

48

ευλογητος κυριος ο θεος ισραηλ απο του αιωνος και εως του αιωνος και ερει πας ο λαος γενοιτο γενοιτο

1

αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2

ειπατωσαν οι λελυτρωµενοι υπο κυριου ους ελυτρωσατο εκ χειρος εχθρου

3

εκ των χωρων συνηγαγεν αυτους απο ανατολων και δυσµων και βορρα και θαλασσης

4

επλανηθησαν εν τη ερηµω εν ανυδρω οδον πολεως κατοικητηριου ουχ ευρον

5

πεινωντες και διψωντες η ψυχη αυτων εν αυτοις εξελιπεν

6

και εκεκραξαν προς κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων ερρυσατο αυτους

7

και ωδηγησεν αυτους εις οδον ευθειαν του πορευθηναι εις πολιν κατοικητηριου

8

εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοις υιοις των ανθρωπων

9

οτι εχορτασεν ψυχην κενην και ψυχην πεινωσαν ενεπλησεν αγαθων

10

καθηµενους εν σκοτει και σκια θανατου πεπεδηµενους εν πτωχεια και σιδηρω

11

οτι παρεπικραναν τα λογια του θεου και την βουλην του υψιστου παρωξυναν

12

και εταπεινωθη εν κοποις η καρδια αυτων ησθενησαν και ουκ ην ο βοηθων

13

και εκεκραξαν προς κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτους

14

και εξηγαγεν αυτους εκ σκοτους και σκιας θανατου και τους δεσµους αυτων διερρηξεν
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15

εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοις υιοις των ανθρωπων

16

οτι συνετριψεν πυλας χαλκας και µοχλους σιδηρους συνεκλασεν

17

αντελαβετο αυτων εξ οδου ανοµιας αυτων δια γαρ τας ανοµιας αυτων εταπεινωθησαν

18

παν βρωµα εβδελυξατο η ψυχη αυτων και ηγγισαν εως των πυλων του θανατου

19

και εκεκραξαν προς κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εσωσεν αυτους

20

απεστειλεν τον λογον αυτου και ιασατο αυτους και ερρυσατο αυτους εκ των διαφθορων αυτων

21

εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοις υιοις των ανθρωπων

22

και θυσατωσαν θυσιαν αινεσεως και εξαγγειλατωσαν τα εργα αυτου εν αγαλλιασει

23

οι καταβαινοντες εις την θαλασσαν εν πλοιοις ποιουντες εργασιαν εν υδασι πολλοις

24

αυτοι ειδοσαν τα εργα κυριου και τα θαυµασια αυτου εν τω βυθω

25

ειπεν και εστη πνευµα καταιγιδος και υψωθη τα κυµατα αυτης

26

αναβαινουσιν εως των ουρανων και καταβαινουσιν εως των αβυσσων η ψυχη αυτων εν κακοις ετηκετο

27

εταραχθησαν εσαλευθησαν ως ο µεθυων και πασα η σοφια αυτων κατεποθη

28

και εκεκραξαν προς κυριον εν τω θλιβεσθαι αυτους και εκ των αναγκων αυτων εξηγαγεν αυτους

29

και επεταξεν τη καταιγιδι και εστη εις αυραν και εσιγησαν τα κυµατα αυτης

30

και ευφρανθησαν οτι ησυχασαν και ωδηγησεν αυτους επι λιµενα θεληµατος αυτων

31

εξοµολογησασθωσαν τω κυριω τα ελεη αυτου και τα θαυµασια αυτου τοις υιοις των ανθρωπων

32

υψωσατωσαν αυτον εν εκκλησια λαου και εν καθεδρα πρεσβυτερων αινεσατωσαν αυτον

33

εθετο ποταµους εις ερηµον και διεξοδους υδατων εις διψαν

34

γην καρποφορον εις αλµην απο κακιας των κατοικουντων εν αυτη

35

εθετο ερηµον εις λιµνας υδατων και γην ανυδρον εις διεξοδους υδατων

36

και κατωκισεν εκει πεινωντας και συνεστησαντο πολιν κατοικεσιας

37

και εσπειραν αγρους και εφυτευσαν αµπελωνας και εποιησαν καρπον γενηµατος

38

και ευλογησεν αυτους και επληθυνθησαν σφοδρα και τα κτηνη αυτων ουκ εσµικρυνεν

39

και ωλιγωθησαν και εκακωθησαν απο θλιψεως κακων και οδυνης

40

εξεχυθη εξουδενωσις επ' αρχοντας και επλανησεν αυτους εν αβατω και ουχ οδω

41

και εβοηθησεν πενητι εκ πτωχειας και εθετο ως προβατα πατριας

42

οψονται ευθεις και ευφρανθησονται και πασα ανοµια εµφραξει το στοµα αυτης

43

τις σοφος και φυλαξει ταυτα και συνησουσιν τα ελεη του κυριου

1

ωδη ψαλµου τω δαυιδ

2

ετοιµη η καρδια µου ο θεος ετοιµη η καρδια µου ασοµαι και ψαλω εν τη δοξη µου

3

εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησοµαι ορθρου

4

εξοµολογησοµαι σοι εν λαοις κυριε και ψαλω σοι εν εθνεσιν
Psalms

Chapter

107

LXX / 1550 Stephanos

Page 559 of 1057

5

οτι µεγα επανω των ουρανων το ελεος σου και εως των νεφελων η αληθεια σου

6

υψωθητι επι τους ουρανους ο θεος και επι πασαν την γην η δοξα σου

7

οπως αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσον µου

8

ο θεος ελαλησεν εν τω αγιω αυτου υψωθησοµαι και διαµεριω σικιµα και την κοιλαδα των σκηνων διαµετρησω

9

εµος εστιν γαλααδ και εµος εστιν µανασση και εφραιµ αντιληµψις της κεφαλης µου ιουδας βασιλευς µου

10

µωαβ λεβης της ελπιδος µου επι την ιδουµαιαν εκτενω το υποδηµα µου εµοι αλλοφυλοι υπεταγησαν

11

τις απαξει µε εις πολιν περιοχης τις οδηγησει µε εως της ιδουµαιας

12

ουχι συ ο θεος ο απωσαµενος ηµας και ουκ εξελευση ο θεος εν ταις δυναµεσιν ηµων

13

δος ηµιν βοηθειαν εκ θλιψεως και µαταια σωτηρια ανθρωπου

14

εν τω θεω ποιησοµεν δυναµιν και αυτος εξουδενωσει τους εχθρους ηµων

1

εις το τελος τω δαυιδ ψαλµος ο θεος την αινεσιν µου µη παρασιωπησης

2

οτι στοµα αµαρτωλου και στοµα δολιου επ' εµε ηνοιχθη ελαλησαν κατ' εµου γλωσση δολια

3

και λογοις µισους εκυκλωσαν µε και επολεµησαν µε δωρεαν

4

αντι του αγαπαν µε ενδιεβαλλον µε εγω δε προσευχοµην

5

και εθεντο κατ' εµου κακα αντι αγαθων και µισος αντι της αγαπησεως µου

6

καταστησον επ' αυτον αµαρτωλον και διαβολος στητω εκ δεξιων αυτου

7

εν τω κρινεσθαι αυτον εξελθοι καταδεδικασµενος και η προσευχη αυτου γενεσθω εις αµαρτιαν

8

γενηθητωσαν αι ηµεραι αυτου ολιγαι και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος

9

γενηθητωσαν οι υιοι αυτου ορφανοι και η γυνη αυτου χηρα

10

σαλευοµενοι µεταναστητωσαν οι υιοι αυτου και επαιτησατωσαν εκβληθητωσαν εκ των οικοπεδων αυτων

11

εξερευνησατω δανειστης παντα οσα υπαρχει αυτω διαρπασατωσαν αλλοτριοι τους πονους αυτου

12

µη υπαρξατω αυτω αντιληµπτωρ µηδε γενηθητω οικτιρµων τοις ορφανοις αυτου

13

γενηθητω τα τεκνα αυτου εις εξολεθρευσιν εν γενεα µια εξαλειφθητω το ονοµα αυτου

14

αναµνησθειη η ανοµια των πατερων αυτου εναντι κυριου και η αµαρτια της µητρος αυτου µη εξαλειφθειη

15

γενηθητωσαν εναντι κυριου δια παντος και εξολεθρευθειη εκ γης το µνηµοσυνον αυτων

16

ανθ' ων ουκ εµνησθη του ποιησαι ελεος και κατεδιωξεν ανθρωπον πενητα και πτωχον και κατανενυγµενον τη καρδια του θανατωσαι

17

και ηγαπησεν καταραν και ηξει αυτω και ουκ ηθελησεν ευλογιαν και µακρυνθησεται απ' αυτου

18

και ενεδυσατο καταραν ως ιµατιον και εισηλθεν ως υδωρ εις τα εγκατα αυτου και ωσει ελαιον εν τοις οστεοις αυτου

19

γενηθητω αυτω ως ιµατιον ο περιβαλλεται και ωσει ζωνη ην δια παντος περιζωννυται

20

τουτο το εργον των ενδιαβαλλοντων µε παρα κυριου και των λαλουντων πονηρα κατα της ψυχης µου

21

και συ κυριε κυριε ποιησον µετ' εµου ελεος ενεκεν του ονοµατος σου οτι χρηστον το ελεος σου

22

ρυσαι µε οτι πτωχος και πενης εγω ειµι και η καρδια µου τεταρακται εντος µου

23

ωσει σκια εν τω εκκλιναι αυτην αντανηρεθην εξετιναχθην ωσει ακριδες
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24

τα γονατα µου ησθενησαν απο νηστειας και η σαρξ µου ηλλοιωθη δι' ελαιον

25

και εγω εγενηθην ονειδος αυτοις ειδοσαν µε εσαλευσαν κεφαλας αυτων

26

βοηθησον µοι κυριε ο θεος µου σωσον µε κατα το ελεος σου

27

και γνωτωσαν οτι η χειρ σου αυτη και συ κυριε εποιησας αυτην

28

καταρασονται αυτοι και συ ευλογησεις οι επανιστανοµενοι µοι αισχυνθητωσαν ο δε δουλος σου ευφρανθησεται

29

ενδυσασθωσαν οι ενδιαβαλλοντες µε εντροπην και περιβαλεσθωσαν ωσει διπλοιδα αισχυνην αυτων

30

εξοµολογησοµαι τω κυριω σφοδρα εν τω στοµατι µου και εν µεσω πολλων αινεσω αυτον

31

οτι παρεστη εκ δεξιων πενητος του σωσαι εκ των καταδιωκοντων την ψυχην µου

1

τω δαυιδ ψαλµος ειπεν ο κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

2

ραβδον δυναµεως σου εξαποστελει κυριος εκ σιων και κατακυριευε εν µεσω των εχθρων σου

3

µετα σου η αρχη εν ηµερα της δυναµεως σου εν ταις λαµπροτησιν των αγιων εκ γαστρος προ εωσφορου εξεγεννησα σε

4

ωµοσεν κυριος και ου µεταµεληθησεται συ ει ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελχισεδεκ

5

κυριος εκ δεξιων σου συνεθλασεν εν ηµερα οργης αυτου βασιλεις

6

κρινει εν τοις εθνεσιν πληρωσει πτωµατα συνθλασει κεφαλας επι γης πολλων

7

εκ χειµαρρου εν οδω πιεται δια τουτο υψωσει κεφαλην

1

αλληλουια εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου εν βουλη ευθειων και συναγωγη

2

µεγαλα τα εργα κυριου εξεζητηµενα εις παντα τα θεληµατα αυτου

3

εξοµολογησις και µεγαλοπρεπεια το εργον αυτου και η δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιωνα του αιωνος

4

µνειαν εποιησατο των θαυµασιων αυτου ελεηµων και οικτιρµων ο κυριος

5

τροφην εδωκεν τοις φοβουµενοις αυτον µνησθησεται εις τον αιωνα διαθηκης αυτου

6

ισχυν εργων αυτου ανηγγειλεν τω λαω αυτου του δουναι αυτοις κληρονοµιαν εθνων

7

εργα χειρων αυτου αληθεια και κρισις πισται πασαι αι εντολαι αυτου

8

εστηριγµεναι εις τον αιωνα του αιωνος πεποιηµεναι εν αληθεια και ευθυτητι

9

λυτρωσιν απεστειλεν τω λαω αυτου ενετειλατο εις τον αιωνα διαθηκην αυτου αγιον και φοβερον το ονοµα αυτου

10

αρχη σοφιας φοβος κυριου συνεσις αγαθη πασι τοις ποιουσιν αυτην η αινεσις αυτου µενει εις τον αιωνα του αιωνος

1

αλληλουια µακαριος ανηρ ο φοβουµενος τον κυριον εν ταις εντολαις αυτου θελησει σφοδρα

2

δυνατον εν τη γη εσται το σπερµα αυτου γενεα ευθειων ευλογηθησεται

3

δοξα και πλουτος εν τω οικω αυτου και η δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιωνα του αιωνος

4

εξανετειλεν εν σκοτει φως τοις ευθεσιν ελεηµων και οικτιρµων και δικαιος

5

χρηστος ανηρ ο οικτιρων και κιχρων οικονοµησει τους λογους αυτου εν κρισει

6

οτι εις τον αιωνα ου σαλευθησεται εις µνηµοσυνον αιωνιον εσται δικαιος

7

απο ακοης πονηρας ου φοβηθησεται ετοιµη η καρδια αυτου ελπιζειν επι κυριον

8

εστηρικται η καρδια αυτου ου µη φοβηθη εως ου επιδη επι τους εχθρους αυτου
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9

εσκορπισεν εδωκεν τοις πενησιν η δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιωνα του αιωνος το κερας αυτου υψωθησεται εν δοξη

10

αµαρτωλος οψεται και οργισθησεται τους οδοντας αυτου βρυξει και τακησεται επιθυµια αµαρτωλων απολειται

1

αλληλουια αινειτε παιδες κυριον αινειτε το ονοµα κυριου

2

ειη το ονοµα κυριου ευλογηµενον απο του νυν και εως του αιωνος

3

απο ανατολων ηλιου µεχρι δυσµων αινειτε το ονοµα κυριου

4

υψηλος επι παντα τα εθνη ο κυριος επι τους ουρανους η δοξα αυτου

5

τις ως κυριος ο θεος ηµων ο εν υψηλοις κατοικων

6

και τα ταπεινα εφορων εν τω ουρανω και εν τη γη

7

ο εγειρων απο γης πτωχον και απο κοπριας ανυψων πενητα

8

του καθισαι αυτον µετα αρχοντων µετα αρχοντων λαου αυτου

9

ο κατοικιζων στειραν εν οικω µητερα τεκνων ευφραινοµενην

1

αλληλουια εν εξοδω ισραηλ εξ αιγυπτου οικου ιακωβ εκ λαου βαρβαρου

2

εγενηθη ιουδαια αγιασµα αυτου ισραηλ εξουσια αυτου

3

η θαλασσα ειδεν και εφυγεν ο ιορδανης εστραφη εις τα οπισω

4

τα ορη εσκιρτησαν ωσει κριοι και οι βουνοι ως αρνια προβατων

5

τι σοι εστιν θαλασσα οτι εφυγες και σοι ιορδανη οτι ανεχωρησας εις τα οπισω

6

τα ορη οτι εσκιρτησατε ωσει κριοι και οι βουνοι ως αρνια προβατων

7

απο προσωπου κυριου εσαλευθη η γη απο προσωπου του θεου ιακωβ

8

του στρεψαντος την πετραν εις λιµνας υδατων και την ακροτοµον εις πηγας υδατων

9

µη ηµιν κυριε µη ηµιν αλλ' η τω ονοµατι σου δος δοξαν επι τω ελεει σου και τη αληθεια σου

10

µηποτε ειπωσιν τα εθνη που εστιν ο θεος αυτων

11

ο δε θεος ηµων εν τω ουρανω ανω εν τοις ουρανοις και εν τη γη παντα οσα ηθελησεν εποιησεν

12

τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων

13

στοµα εχουσιν και ου λαλησουσιν οφθαλµους εχουσιν και ουκ οψονται

14

ωτα εχουσιν και ουκ ακουσονται ρινας εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται

15

χειρας εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδας εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τω λαρυγγι αυτων

16

οµοιοι αυτοις γενοιντο οι ποιουντες αυτα και παντες οι πεποιθοτες επ' αυτοις

17

οικος ισραηλ ηλπισεν επι κυριον βοηθος αυτων και υπερασπιστης αυτων εστιν

18

οικος ααρων ηλπισεν επι κυριον βοηθος αυτων και υπερασπιστης αυτων εστιν

19

οι φοβουµενοι τον κυριον ηλπισαν επι κυριον βοηθος αυτων και υπερασπιστης αυτων εστιν

20

κυριος εµνησθη ηµων και ευλογησεν ηµας ευλογησεν τον οικον ισραηλ ευλογησεν τον οικον ααρων

21

ευλογησεν τους φοβουµενους τον κυριον τους µικρους µετα των µεγαλων

22

προσθειη κυριος εφ' υµας εφ' υµας και επι τους υιους υµων
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23

ευλογηµενοι υµεις τω κυριω τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην

24

ο ουρανος του ουρανου τω κυριω την δε γην εδωκεν τοις υιοις των ανθρωπων

25

ουχ οι νεκροι αινεσουσιν σε κυριε ουδε παντες οι καταβαινοντες εις αδου

26

αλλ' ηµεις οι ζωντες ευλογησοµεν τον κυριον απο του νυν και εως του αιωνος

1

αλληλουια ηγαπησα οτι εισακουσεται κυριος της φωνης της δεησεως µου

2

οτι εκλινεν το ους αυτου εµοι και εν ταις ηµεραις µου επικαλεσοµαι

3

περιεσχον µε ωδινες θανατου κινδυνοι αδου ευροσαν µε θλιψιν και οδυνην ευρον

4

και το ονοµα κυριου επεκαλεσαµην ω κυριε ρυσαι την ψυχην µου

5

ελεηµων ο κυριος και δικαιος και ο θεος ηµων ελεα

6

φυλασσων τα νηπια ο κυριος εταπεινωθην και εσωσεν µε

7

επιστρεψον η ψυχη µου εις την αναπαυσιν σου οτι κυριος ευηργετησεν σε

8

οτι εξειλατο την ψυχην µου εκ θανατου τους οφθαλµους µου απο δακρυων και τους ποδας µου απο ολισθηµατος

9

ευαρεστησω εναντιον κυριου εν χωρα ζωντων

1

αλληλουια επιστευσα διο ελαλησα εγω δε εταπεινωθην σφοδρα

2

εγω ειπα εν τη εκστασει µου πας ανθρωπος ψευστης

3

τι ανταποδωσω τω κυριω περι παντων ων ανταπεδωκεν µοι

4

ποτηριον σωτηριου ληµψοµαι και το ονοµα κυριου επικαλεσοµαι

6

τιµιος εναντιον κυριου ο θανατος των οσιων αυτου

7

ω κυριε εγω δουλος σος εγω δουλος σος και υιος της παιδισκης σου διερρηξας τους δεσµους µου

8

σοι θυσω θυσιαν αινεσεως

9

τας ευχας µου τω κυριω αποδωσω εναντιον παντος του λαου αυτου

10

εν αυλαις οικου κυριου εν µεσω σου ιερουσαληµ

1

αλληλουια αινειτε τον κυριον παντα τα εθνη επαινεσατε αυτον παντες οι λαοι

2

οτι εκραταιωθη το ελεος αυτου εφ' ηµας και η αληθεια του κυριου µενει εις τον αιωνα

1

αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2

ειπατω δη οικος ισραηλ οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

3

ειπατω δη οικος ααρων οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

4

ειπατωσαν δη παντες οι φοβουµενοι τον κυριον οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

5

εν θλιψει επεκαλεσαµην τον κυριον και επηκουσεν µου εις πλατυσµον

6

κυριος εµοι βοηθος ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωπος

7

κυριος εµοι βοηθος καγω εποψοµαι τους εχθρους µου

8

αγαθον πεποιθεναι επι κυριον η πεποιθεναι επ' ανθρωπον

9

αγαθον ελπιζειν επι κυριον η ελπιζειν επ' αρχοντας
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10

παντα τα εθνη εκυκλωσαν µε και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτους

11

κυκλωσαντες εκυκλωσαν µε και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτους

12

εκυκλωσαν µε ωσει µελισσαι κηριον και εξεκαυθησαν ωσει πυρ εν ακανθαις και τω ονοµατι κυριου ηµυναµην αυτους

13

ωσθεις ανετραπην του πεσειν και ο κυριος αντελαβετο µου

14

ισχυς µου και υµνησις µου ο κυριος και εγενετο µοι εις σωτηριαν

15

φωνη αγαλλιασεως και σωτηριας εν σκηναις δικαιων δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν

16

δεξια κυριου υψωσεν µε δεξια κυριου εποιησεν δυναµιν

17

ουκ αποθανουµαι αλλα ζησοµαι και εκδιηγησοµαι τα εργα κυριου

18

παιδευων επαιδευσεν µε ο κυριος και τω θανατω ου παρεδωκεν µε

19

ανοιξατε µοι πυλας δικαιοσυνης εισελθων εν αυταις εξοµολογησοµαι τω κυριω

20

αυτη η πυλη του κυριου δικαιοι εισελευσονται εν αυτη

21

εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσας µου και εγενου µοι εις σωτηριαν

22

λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

23

παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυµαστη εν οφθαλµοις ηµων

24

αυτη η ηµερα ην εποιησεν ο κυριος αγαλλιασωµεθα και ευφρανθωµεν εν αυτη

25

ω κυριε σωσον δη ω κυριε ευοδωσον δη

26

ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου ευλογηκαµεν υµας εξ οικου κυριου

27

θεος κυριος και επεφανεν ηµιν συστησασθε εορτην εν τοις πυκαζουσιν εως των κερατων του θυσιαστηριου

28

θεος µου ει συ και εξοµολογησοµαι σοι θεος µου ει συ και υψωσω σε εξοµολογησοµαι σοι οτι επηκουσας µου και εγενου µοι εις σωτηριαν

29

εξοµολογεισθε τω κυριω οτι αγαθος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

1

αλληλουια α# αλφ µακαριοι οι αµωµοι εν οδω οι πορευοµενοι εν νοµω κυριου

2

µακαριοι οι εξερευνωντες τα µαρτυρια αυτου εν ολη καρδια εκζητησουσιν αυτον

3

ου γαρ οι εργαζοµενοι την ανοµιαν εν ταις οδοις αυτου επορευθησαν

4

συ ενετειλω τας εντολας σου φυλαξασθαι σφοδρα

5

οφελον κατευθυνθειησαν αι οδοι µου του φυλαξασθαι τα δικαιωµατα σου

6

τοτε ου µη επαισχυνθω εν τω µε επιβλεπειν επι πασας τας εντολας σου

7

εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ευθυτητι καρδιας εν τω µεµαθηκεναι µε τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

8

τα δικαιωµατα σου φυλαξω µη µε εγκαταλιπης εως σφοδρα

9

β# βηθ εν τινι κατορθωσει ο νεωτερος την οδον αυτου εν τω φυλασσεσθαι τους λογους σου

10

εν ολη καρδια µου εξεζητησα σε µη απωση µε απο των εντολων σου

11

εν τη καρδια µου εκρυψα τα λογια σου οπως αν µη αµαρτω σοι

12

ευλογητος ει κυριε διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

13

εν τοις χειλεσιν µου εξηγγειλα παντα τα κριµατα του στοµατος σου
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14

εν τη οδω των µαρτυριων σου ετερφθην ως επι παντι πλουτω

15

εν ταις εντολαις σου αδολεσχησω και κατανοησω τας οδους σου

16

εν τοις δικαιωµασιν σου µελετησω ουκ επιλησοµαι των λογων σου

17

γ# γιµαλ ανταποδος τω δουλω σου ζησοµαι και φυλαξω τους λογους σου

18

αποκαλυψον τους οφθαλµους µου και κατανοησω τα θαυµασια σου εκ του νοµου σου

19

παροικος εγω ειµι εν τη γη µη αποκρυψης απ' εµου τας εντολας σου

20

επεποθησεν η ψυχη µου του επιθυµησαι τα κριµατα σου εν παντι καιρω

21

επετιµησας υπερηφανοις επικαταρατοι οι εκκλινοντες απο των εντολων σου

22

περιελε απ' εµου ονειδος και εξουδενωσιν οτι τα µαρτυρια σου εξεζητησα

23

και γαρ εκαθισαν αρχοντες και κατ' εµου κατελαλουν ο δε δουλος σου ηδολεσχει εν τοις δικαιωµασιν σου

24

και γαρ τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν και αι συµβουλιαι µου τα δικαιωµατα σου

25

δ# δελθ εκολληθη τω εδαφει η ψυχη µου ζησον µε κατα τον λογον σου

26

τας οδους µου εξηγγειλα και επηκουσας µου διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

27

οδον δικαιωµατων σου συνετισον µε και αδολεσχησω εν τοις θαυµασιοις σου

28

εσταξεν η ψυχη µου απο ακηδιας βεβαιωσον µε εν τοις λογοις σου

29

οδον αδικιας αποστησον απ' εµου και τω νοµω σου ελεησον µε

30

οδον αληθειας ηρετισαµην τα κριµατα σου ουκ επελαθοµην

31

εκολληθην τοις µαρτυριοις σου κυριε µη µε καταισχυνης

32

οδον εντολων σου εδραµον οταν επλατυνας την καρδιαν µου

33

ε# η νοµοθετησον µε κυριε την οδον των δικαιωµατων σου και εκζητησω αυτην δια παντος

34

συνετισον µε και εξερευνησω τον νοµον σου και φυλαξω αυτον εν ολη καρδια µου

35

οδηγησον µε εν τριβω των εντολων σου οτι αυτην ηθελησα

36

κλινον την καρδιαν µου εις τα µαρτυρια σου και µη εις πλεονεξιαν

37

αποστρεψον τους οφθαλµους µου του µη ιδειν µαταιοτητα εν τη οδω σου ζησον µε

38

στησον τω δουλω σου το λογιον σου εις τον φοβον σου

39

περιελε τον ονειδισµον µου ον υπωπτευσα τα γαρ κριµατα σου χρηστα

40

ιδου επεθυµησα τας εντολας σου εν τη δικαιοσυνη σου ζησον µε

41

v# ουαυ και ελθοι επ' εµε το ελεος σου κυριε το σωτηριον σου κατα το λογιον σου

42

και αποκριθησοµαι τοις ονειδιζουσι µε λογον οτι ηλπισα επι τους λογους σου

43

και µη περιελης εκ του στοµατος µου λογον αληθειας εως σφοδρα οτι επι τα κριµατα σου επηλπισα

44

και φυλαξω τον νοµον σου δια παντος εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

45

και επορευοµην εν πλατυσµω οτι τας εντολας σου εξεζητησα

46

και ελαλουν εν τοις µαρτυριοις σου εναντιον βασιλεων και ουκ ησχυνοµην
Psalms

Chapter

118

LXX / 1550 Stephanos

Page 565 of 1057

47

και εµελετων εν ταις εντολαις σου αις ηγαπησα σφοδρα

48

και ηρα τας χειρας µου προς τας εντολας σου ας ηγαπησα και ηδολεσχουν εν τοις δικαιωµασιν σου

49

ζ# ζαι µνησθητι τον λογον σου τω δουλω σου ω επηλπισας µε

50

αυτη µε παρεκαλεσεν εν τη ταπεινωσει µου οτι το λογιον σου εζησεν µε

51

υπερηφανοι παρηνοµουν εως σφοδρα απο δε του νοµου σου ουκ εξεκλινα

52

εµνησθην των κριµατων σου απ' αιωνος κυριε και παρεκληθην

53

αθυµια κατεσχεν µε απο αµαρτωλων των εγκαταλιµπανοντων τον νοµον σου

54

ψαλτα ησαν µοι τα δικαιωµατα σου εν τοπω παροικιας µου

55

εµνησθην εν νυκτι του ονοµατος σου κυριε και εφυλαξα τον νοµον σου

56

αυτη εγενηθη µοι οτι τα δικαιωµατα σου εξεζητησα

57

η# ηθ µερις µου κυριε ειπα φυλαξασθαι τον νοµον σου

58

εδεηθην του προσωπου σου εν ολη καρδια µου ελεησον µε κατα το λογιον σου

59

διελογισαµην τας οδους σου και επεστρεψα τους ποδας µου εις τα µαρτυρια σου

60

ητοιµασθην και ουκ εταραχθην του φυλαξασθαι τας εντολας σου

61

σχοινια αµαρτωλων περιεπλακησαν µοι και του νοµου σου ουκ επελαθοµην

62

µεσονυκτιον εξηγειροµην του εξοµολογεισθαι σοι επι τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

63

µετοχος εγω ειµι παντων των φοβουµενων σε και των φυλασσοντων τας εντολας σου

64

του ελεους σου κυριε πληρης η γη τα δικαιωµατα σου διδαξον µε

65

θ# τηθ χρηστοτητα εποιησας µετα του δουλου σου κυριε κατα τον λογον σου

66

χρηστοτητα και παιδειαν και γνωσιν διδαξον µε οτι ταις εντολαις σου επιστευσα

67

προ του µε ταπεινωθηναι εγω επληµµελησα δια τουτο το λογιον σου εφυλαξα

68

χρηστος ει συ κυριε και εν τη χρηστοτητι σου διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

69

επληθυνθη επ' εµε αδικια υπερηφανων εγω δε εν ολη καρδια µου εξερευνησω τας εντολας σου

70

ετυρωθη ως γαλα η καρδια αυτων εγω δε τον νοµον σου εµελετησα

71

αγαθον µοι οτι εταπεινωσας µε οπως αν µαθω τα δικαιωµατα σου

72

αγαθον µοι ο νοµος του στοµατος σου υπερ χιλιαδας χρυσιου και αργυριου

73

ι# ιωθ αι χειρες σου εποιησαν µε και επλασαν µε συνετισον µε και µαθησοµαι τας εντολας σου

74

οι φοβουµενοι σε οψονται µε και ευφρανθησονται οτι εις τους λογους σου επηλπισα

75

εγνων κυριε οτι δικαιοσυνη τα κριµατα σου και αληθεια εταπεινωσας µε

76

γενηθητω δη το ελεος σου του παρακαλεσαι µε κατα το λογιον σου τω δουλω σου

77

ελθετωσαν µοι οι οικτιρµοι σου και ζησοµαι οτι ο νοµος σου µελετη µου εστιν

78

αισχυνθητωσαν υπερηφανοι οτι αδικως ηνοµησαν εις εµε εγω δε αδολεσχησω εν ταις εντολαις σου

79

επιστρεψατωσαν µοι οι φοβουµενοι σε και οι γινωσκοντες τα µαρτυρια σου
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80

γενηθητω η καρδια µου αµωµος εν τοις δικαιωµασιν σου οπως αν µη αισχυνθω

81

ια# χαφ εκλειπει εις το σωτηριον σου η ψυχη µου και εις τον λογον σου επηλπισα

82

εξελιπον οι οφθαλµοι µου εις το λογιον σου λεγοντες ποτε παρακαλεσεις µε

83

οτι εγενηθην ως ασκος εν παχνη τα δικαιωµατα σου ουκ επελαθοµην

84

ποσαι εισιν αι ηµεραι του δουλου σου ποτε ποιησεις µοι εκ των καταδιωκοντων µε κρισιν

85

διηγησαντο µοι παρανοµοι αδολεσχιας αλλ' ουχ ως ο νοµος σου κυριε

86

πασαι αι εντολαι σου αληθεια αδικως κατεδιωξαν µε βοηθησον µοι

87

παρα βραχυ συνετελεσαν µε εν τη γη εγω δε ουκ εγκατελιπον τας εντολας σου

88

κατα το ελεος σου ζησον µε και φυλαξω τα µαρτυρια του στοµατος σου

89

ιβ# λαβδ εις τον αιωνα κυριε ο λογος σου διαµενει εν τω ουρανω

90

εις γενεαν και γενεαν η αληθεια σου εθεµελιωσας την γην και διαµενει

91

τη διαταξει σου διαµενει η ηµερα οτι τα συµπαντα δουλα σα

92

ει µη οτι ο νοµος σου µελετη µου εστιν τοτε αν απωλοµην εν τη ταπεινωσει µου

93

εις τον αιωνα ου µη επιλαθωµαι των δικαιωµατων σου οτι εν αυτοις εζησας µε κυριε

94

σος ειµι εγω σωσον µε οτι τα δικαιωµατα σου εξεζητησα

95

εµε υπεµειναν αµαρτωλοι του απολεσαι µε τα µαρτυρια σου συνηκα

96

πασης συντελειας ειδον περας πλατεια η εντολη σου σφοδρα

97

ιγ# µηµ ως ηγαπησα τον νοµον σου κυριε ολην την ηµεραν µελετη µου εστιν

98

υπερ τους εχθρους µου εσοφισας µε την εντολην σου οτι εις τον αιωνα µοι εστιν

99

υπερ παντας τους διδασκοντας µε συνηκα οτι τα µαρτυρια σου µελετη µου εστιν

100

υπερ πρεσβυτερους συνηκα οτι τας εντολας σου εξεζητησα

101

εκ πασης οδου πονηρας εκωλυσα τους ποδας µου οπως αν φυλαξω τους λογους σου

102

απο των κριµατων σου ουκ εξεκλινα οτι συ ενοµοθετησας µοι

103

ως γλυκεα τω λαρυγγι µου τα λογια σου υπερ µελι και κηριον τω στοµατι µου

104

απο των εντολων σου συνηκα δια τουτο εµισησα πασαν οδον αδικιας οτι συ ενοµοθετησας µοι

105

ιδ# νουν λυχνος τοις ποσιν µου ο λογος σου και φως ταις τριβοις µου

106

οµωµοκα και εστησα του φυλαξασθαι τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

107

εταπεινωθην εως σφοδρα κυριε ζησον µε κατα τον λογον σου

108

τα εκουσια του στοµατος µου ευδοκησον δη κυριε και τα κριµατα σου διδαξον µε

109

η ψυχη µου εν ταις χερσιν µου δια παντος και του νοµου σου ουκ επελαθοµην

110

εθεντο αµαρτωλοι παγιδα µοι και εκ των εντολων σου ουκ επλανηθην

111

εκληρονοµησα τα µαρτυρια σου εις τον αιωνα οτι αγαλλιαµα της καρδιας µου εισιν

112

εκλινα την καρδιαν µου του ποιησαι τα δικαιωµατα σου εις τον αιωνα δι' ανταµειψιν
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113

ιε# σαµχ παρανοµους εµισησα και τον νοµον σου ηγαπησα

114

βοηθος µου και αντιληµπτωρ µου ει συ εις τον λογον σου επηλπισα

115

εκκλινατε απ' εµου πονηρευοµενοι και εξερευνησω τας εντολας του θεου µου

116

αντιλαβου µου κατα το λογιον σου και ζησοµαι και µη καταισχυνης µε απο της προσδοκιας µου

117

βοηθησον µοι και σωθησοµαι και µελετησω εν τοις δικαιωµασιν σου δια παντος

118

εξουδενωσας παντας τους αποστατουντας απο των δικαιωµατων σου οτι αδικον το ενθυµηµα αυτων

119

παραβαινοντας ελογισαµην παντας τους αµαρτωλους της γης δια τουτο ηγαπησα τα µαρτυρια σου δια παντος

120

καθηλωσον εκ του φοβου σου τας σαρκας µου απο γαρ των κριµατων σου εφοβηθην

121

ιv# αιν εποιησα κριµα και δικαιοσυνην µη παραδως µε τοις αδικουσιν µε

122

εκδεξαι τον δουλον σου εις αγαθον µη συκοφαντησατωσαν µε υπερηφανοι

123

οι οφθαλµοι µου εξελιπον εις το σωτηριον σου και εις το λογιον της δικαιοσυνης σου

124

ποιησον µετα του δουλου σου κατα το ελεος σου και τα δικαιωµατα σου διδαξον µε

125

δουλος σου ειµι εγω συνετισον µε και γνωσοµαι τα µαρτυρια σου

126

καιρος του ποιησαι τω κυριω διεσκεδασαν τον νοµον σου

127

δια τουτο ηγαπησα τας εντολας σου υπερ χρυσιον και τοπαζιον

128

δια τουτο προς πασας τας εντολας σου κατωρθουµην πασαν οδον αδικον εµισησα

129

ιζ# φη θαυµαστα τα µαρτυρια σου δια τουτο εξηρευνησεν αυτα η ψυχη µου

130

η δηλωσις των λογων σου φωτιει και συνετιει νηπιους

131

το στοµα µου ηνοιξα και ειλκυσα πνευµα οτι τας εντολας σου επεποθουν

132

επιβλεψον επ' εµε και ελεησον µε κατα το κριµα των αγαπωντων το ονοµα σου

133

τα διαβηµατα µου κατευθυνον κατα το λογιον σου και µη κατακυριευσατω µου πασα ανοµια

134

λυτρωσαι µε απο συκοφαντιας ανθρωπων και φυλαξω τας εντολας σου

135

το προσωπον σου επιφανον επι τον δουλον σου και διδαξον µε τα δικαιωµατα σου

136

διεξοδους υδατων κατεβησαν οι οφθαλµοι µου επει ουκ εφυλαξαν τον νοµον σου

137

ιη# σαδη δικαιος ει κυριε και ευθης η κρισις σου

138

ενετειλω δικαιοσυνην τα µαρτυρια σου και αληθειαν σφοδρα

139

εξετηξεν µε ο ζηλος του οικου σου οτι επελαθοντο των λογων σου οι εχθροι µου

140

πεπυρωµενον το λογιον σου σφοδρα και ο δουλος σου ηγαπησεν αυτο

141

νεωτερος ειµι εγω και εξουδενωµενος τα δικαιωµατα σου ουκ επελαθοµην

142

η δικαιοσυνη σου δικαιοσυνη εις τον αιωνα και ο νοµος σου αληθεια

143

θλιψις και αναγκη ευροσαν µε αι εντολαι σου µελετη µου

144

δικαιοσυνη τα µαρτυρια σου εις τον αιωνα συνετισον µε και ζησοµαι

145

ιθ# κωφ εκεκραξα εν ολη καρδια µου επακουσον µου κυριε τα δικαιωµατα σου εκζητησω
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146

εκεκραξα σε σωσον µε και φυλαξω τα µαρτυρια σου

147

προεφθασα εν αωρια και εκεκραξα εις τους λογους σου επηλπισα

148

προεφθασαν οι οφθαλµοι µου προς ορθρον του µελεταν τα λογια σου

149

της φωνης µου ακουσον κυριε κατα το ελεος σου κατα το κριµα σου ζησον µε

150

προσηγγισαν οι καταδιωκοντες µε ανοµια απο δε του νοµου σου εµακρυνθησαν

151

εγγυς ει συ κυριε και πασαι αι εντολαι σου αληθεια

152

κατ' αρχας εγνων εκ των µαρτυριων σου οτι εις τον αιωνα εθεµελιωσας αυτα

153

κ# ρης ιδε την ταπεινωσιν µου και εξελου µε οτι τον νοµον σου ουκ επελαθοµην

154

κρινον την κρισιν µου και λυτρωσαι µε δια τον λογον σου ζησον µε

155

µακραν απο αµαρτωλων σωτηρια οτι τα δικαιωµατα σου ουκ εξεζητησαν

156

οι οικτιρµοι σου πολλοι κυριε κατα το κριµα σου ζησον µε

157

πολλοι οι εκδιωκοντες µε και εκθλιβοντες µε εκ των µαρτυριων σου ουκ εξεκλινα

158

ειδον ασυνθετουντας και εξετηκοµην οτι τα λογια σου ουκ εφυλαξαντο

159

ιδε οτι τας εντολας σου ηγαπησα κυριε εν τω ελεει σου ζησον µε

160

αρχη των λογων σου αληθεια και εις τον αιωνα παντα τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

161

κα# σεν αρχοντες κατεδιωξαν µε δωρεαν και απο των λογων σου εδειλιασεν η καρδια µου

162

αγαλλιασοµαι εγω επι τα λογια σου ως ο ευρισκων σκυλα πολλα

163

αδικιαν εµισησα και εβδελυξαµην τον δε νοµον σου ηγαπησα

164

επτακις της ηµερας ηνεσα σοι επι τα κριµατα της δικαιοσυνης σου

165

ειρηνη πολλη τοις αγαπωσιν τον νοµον σου και ουκ εστιν αυτοις σκανδαλον

166

προσεδοκων το σωτηριον σου κυριε και τας εντολας σου ηγαπησα

167

εφυλαξεν η ψυχη µου τα µαρτυρια σου και ηγαπησεν αυτα σφοδρα

168

εφυλαξα τας εντολας σου και τα µαρτυρια σου οτι πασαι αι οδοι µου εναντιον σου κυριε

169

κβ# θαυ εγγισατω η δεησις µου ενωπιον σου κυριε κατα το λογιον σου συνετισον µε

170

εισελθοι το αξιωµα µου ενωπιον σου κατα το λογιον σου ρυσαι µε

171

εξερευξαιντο τα χειλη µου υµνον οταν διδαξης µε τα δικαιωµατα σου

172

φθεγξαιτο η γλωσσα µου το λογιον σου οτι πασαι αι εντολαι σου δικαιοσυνη

173

γενεσθω η χειρ σου του σωσαι µε οτι τας εντολας σου ηρετισαµην

174

επεποθησα το σωτηριον σου κυριε και ο νοµος σου µελετη µου εστιν

175

ζησεται η ψυχη µου και αινεσει σε και τα κριµατα σου βοηθησει µοι

176

επλανηθην ως προβατον απολωλος ζητησον τον δουλον σου οτι τας εντολας σου ουκ επελαθοµην

1

ωδη των αναβαθµων προς κυριον εν τω θλιβεσθαι µε εκεκραξα και εισηκουσεν µου

2

κυριε ρυσαι την ψυχην µου απο χειλεων αδικων και απο γλωσσης δολιας
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3

τι δοθειη σοι και τι προστεθειη σοι προς γλωσσαν δολιαν

4

τα βελη του δυνατου ηκονηµενα συν τοις ανθραξιν τοις ερηµικοις

5

οιµµοι οτι η παροικια µου εµακρυνθη κατεσκηνωσα µετα των σκηνωµατων κηδαρ

6

πολλα παρωκησεν η ψυχη µου

7

µετα των µισουντων την ειρηνην ηµην ειρηνικος οταν ελαλουν αυτοις επολεµουν µε δωρεαν

1

ωδη των αναβαθµων ηρα τους οφθαλµους µου εις τα ορη ποθεν ηξει η βοηθεια µου

2

η βοηθεια µου παρα κυριου του ποιησαντος τον ουρανον και την γην

3

µη δως εις σαλον τον ποδα σου µηδε νυσταξη ο φυλασσων σε

4

ιδου ου νυσταξει ουδε υπνωσει ο φυλασσων τον ισραηλ

5

κυριος φυλαξει σε κυριος σκεπη σου επι χειρα δεξιαν σου

6

ηµερας ο ηλιος ου συγκαυσει σε ουδε η σεληνη την νυκτα

7

κυριος φυλαξει σε απο παντος κακου φυλαξει την ψυχην σου

8

κυριος φυλαξει την εισοδον σου και την εξοδον σου απο του νυν και εως του αιωνος

1

ωδη των αναβαθµων ευφρανθην επι τοις ειρηκοσιν µοι εις οικον κυριου πορευσοµεθα

2

εστωτες ησαν οι ποδες ηµων εν ταις αυλαις σου ιερουσαληµ

3

ιερουσαληµ οικοδοµουµενη ως πολις ης η µετοχη αυτης επι το αυτο

4

εκει γαρ ανεβησαν αι φυλαι φυλαι κυριου µαρτυριον τω ισραηλ του εξοµολογησασθαι τω ονοµατι κυριου

5

οτι εκει εκαθισαν θρονοι εις κρισιν θρονοι επι οικον δαυιδ

6

ερωτησατε δη τα εις ειρηνην την ιερουσαληµ και ευθηνια τοις αγαπωσιν σε

7

γενεσθω δη ειρηνη εν τη δυναµει σου και ευθηνια εν ταις πυργοβαρεσιν σου

8

ενεκα των αδελφων µου και των πλησιον µου ελαλουν δη ειρηνην περι σου

9

ενεκα του οικου κυριου του θεου ηµων εξεζητησα αγαθα σοι

1

ωδη των αναβαθµων προς σε ηρα τους οφθαλµους µου τον κατοικουντα εν τω ουρανω

2

ιδου ως οφθαλµοι δουλων εις χειρας των κυριων αυτων ως οφθαλµοι παιδισκης εις χειρας της κυριας αυτης ουτως οι οφθαλµοι ηµων προς κυριον τον θεον ηµων εως ου οικτ
ιρησαι ηµας

3

ελεησον ηµας κυριε ελεησον ηµας οτι επι πολυ επλησθηµεν εξουδενωσεως

4

επι πλειον επλησθη η ψυχη ηµων το ονειδος τοις ευθηνουσιν και η εξουδενωσις τοις υπερηφανοις

1

ωδη των αναβαθµων ει µη οτι κυριος ην εν ηµιν ειπατω δη ισραηλ

2

ει µη οτι κυριος ην εν ηµιν εν τω επαναστηναι ανθρωπους εφ' ηµας

3

αρα ζωντας αν κατεπιον ηµας εν τω οργισθηναι τον θυµον αυτων εφ' ηµας

4

αρα το υδωρ κατεποντισεν ηµας χειµαρρον διηλθεν η ψυχη ηµων

5

αρα διηλθεν η ψυχη ηµων το υδωρ το ανυποστατον

6

ευλογητος κυριος ος ουκ εδωκεν ηµας εις θηραν τοις οδουσιν αυτων

7

η ψυχη ηµων ως στρουθιον ερρυσθη εκ της παγιδος των θηρευοντων η παγις συνετριβη και ηµεις ερρυσθηµεν
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8

η βοηθεια ηµων εν ονοµατι κυριου του ποιησαντος τον ουρανον και την γην

1

ωδη των αναβαθµων οι πεποιθοτες επι κυριον ως ορος σιων ου σαλευθησεται εις τον αιωνα ο κατοικων ιερουσαληµ

2

ορη κυκλω αυτης και κυριος κυκλω του λαου αυτου απο του νυν και εως του αιωνος

3

οτι ουκ αφησει την ραβδον των αµαρτωλων επι τον κληρον των δικαιων οπως αν µη εκτεινωσιν οι δικαιοι εν ανοµια χειρας αυτων

4

αγαθυνον κυριε τοις αγαθοις και τοις ευθεσι τη καρδια

5

τους δε εκκλινοντας εις τας στραγγαλιας απαξει κυριος µετα των εργαζοµενων την ανοµιαν ειρηνη επι τον ισραηλ

1

ωδη των αναβαθµων εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχµαλωσιαν σιων εγενηθηµεν ως παρακεκληµενοι

2

τοτε επλησθη χαρας το στοµα ηµων και η γλωσσα ηµων αγαλλιασεως τοτε ερουσιν εν τοις εθνεσιν εµεγαλυνεν κυριος του ποιησαι µετ' αυτων

3

εµεγαλυνεν κυριος του ποιησαι µεθ' ηµων εγενηθηµεν ευφραινοµενοι

4

επιστρεψον κυριε την αιχµαλωσιαν ηµων ως χειµαρρους εν τω νοτω

5

οι σπειροντες εν δακρυσιν εν αγαλλιασει θεριουσιν

6

πορευοµενοι επορευοντο και εκλαιον αιροντες τα σπερµατα αυτων ερχοµενοι δε ηξουσιν εν αγαλλιασει αιροντες τα δραγµατα αυτων

1

ωδη των αναβαθµων τω σαλωµων εαν µη κυριος οικοδοµηση οικον εις µατην εκοπιασαν οι οικοδοµουντες αυτον εαν µη κυριος φυλαξη πολιν εις µατην ηγρυπνησεν ο φυλασ
σων

2

εις µατην υµιν εστιν του ορθριζειν εγειρεσθαι µετα το καθησθαι οι εσθοντες αρτον οδυνης οταν δω τοις αγαπητοις αυτου υπνον

3

ιδου η κληρονοµια κυριου υιοι ο µισθος του καρπου της γαστρος

4

ωσει βελη εν χειρι δυνατου ουτως οι υιοι των εκτετιναγµενων

5

µακαριος ανθρωπος ος πληρωσει την επιθυµιαν αυτου εξ αυτων ου καταισχυνθησονται οταν λαλωσι τοις εχθροις αυτων εν πυλη

1

ωδη των αναβαθµων µακαριοι παντες οι φοβουµενοι τον κυριον οι πορευοµενοι εν ταις οδοις αυτου

2

τους πονους των καρπων σου φαγεσαι µακαριος ει και καλως σοι εσται

3

η γυνη σου ως αµπελος ευθηνουσα εν τοις κλιτεσι της οικιας σου οι υιοι σου ως νεοφυτα ελαιων κυκλω της τραπεζης σου

4

ιδου ουτως ευλογηθησεται ανθρωπος ο φοβουµενος τον κυριον

5

ευλογησαι σε κυριος εκ σιων και ιδοις τα αγαθα ιερουσαληµ πασας τας ηµερας της ζωης σου

6

και ιδοις υιους των υιων σου ειρηνη επι τον ισραηλ

1

ωδη των αναβαθµων πλεονακις επολεµησαν µε εκ νεοτητος µου ειπατω δη ισραηλ

2

πλεονακις επολεµησαν µε εκ νεοτητος µου και γαρ ουκ ηδυνηθησαν µοι

3

επι του νωτου µου ετεκταινον οι αµαρτωλοι εµακρυναν την ανοµιαν αυτων

4

κυριος δικαιος συνεκοψεν αυχενας αµαρτωλων

5

αισχυνθητωσαν και αποστραφητωσαν εις τα οπισω παντες οι µισουντες σιων

6

γενηθητωσαν ως χορτος δωµατων ος προ του εκσπασθηναι εξηρανθη

7

ου ουκ επληρωσεν την χειρα αυτου ο θεριζων και τον κολπον αυτου ο τα δραγµατα συλλεγων

8

και ουκ ειπαν οι παραγοντες ευλογια κυριου εφ' υµας ευλογηκαµεν υµας εν ονοµατι κυριου

1

ωδη των αναβαθµων εκ βαθεων εκεκραξα σε κυριε

2

κυριε εισακουσον της φωνης µου γενηθητω τα ωτα σου προσεχοντα εις την φωνην της δεησεως µου
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3

εαν ανοµιας παρατηρηση κυριε κυριε τις υποστησεται

4

οτι παρα σοι ο ιλασµος εστιν

5

ενεκεν του νοµου σου υπεµεινα σε κυριε υπεµεινεν η ψυχη µου εις τον λογον σου

6

ηλπισεν η ψυχη µου επι τον κυριον απο φυλακης πρωιας µεχρι νυκτος απο φυλακης πρωιας ελπισατω ισραηλ επι τον κυριον

7

οτι παρα τω κυριω το ελεος και πολλη παρ' αυτω λυτρωσις

8

και αυτος λυτρωσεται τον ισραηλ εκ πασων των ανοµιων αυτου

1

ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ κυριε ουχ υψωθη µου η καρδια ουδε εµετεωρισθησαν οι οφθαλµοι µου ουδε επορευθην εν µεγαλοις ουδε εν θαυµασιοις υπερ εµε

2

ει µη εταπεινοφρονουν αλλα υψωσα την ψυχην µου ως το απογεγαλακτισµενον επι την µητερα αυτου ως ανταποδοσις επι την ψυχην µου

3

ελπισατω ισραηλ επι τον κυριον απο του νυν και εως του αιωνος

1

ωδη των αναβαθµων µνησθητι κυριε του δαυιδ και πασης της πραυτητος αυτου

2

ως ωµοσεν τω κυριω ηυξατο τω θεω ιακωβ

3

ει εισελευσοµαι εις σκηνωµα οικου µου ει αναβησοµαι επι κλινης στρωµνης µου

4

ει δωσω υπνον τοις οφθαλµοις µου και τοις βλεφαροις µου νυσταγµον και αναπαυσιν τοις κροταφοις µου

5

εως ου ευρω τοπον τω κυριω σκηνωµα τω θεω ιακωβ

6

ιδου ηκουσαµεν αυτην εν εφραθα ευροµεν αυτην εν τοις πεδιοις του δρυµου

7

εισελευσοµεθα εις τα σκηνωµατα αυτου προσκυνησοµεν εις τον τοπον ου εστησαν οι ποδες αυτου

8

αναστηθι κυριε εις την αναπαυσιν σου συ και η κιβωτος του αγιασµατος σου

9

οι ιερεις σου ενδυσονται δικαιοσυνην και οι οσιοι σου αγαλλιασονται

10

ενεκεν δαυιδ του δουλου σου µη αποστρεψης το προσωπον του χριστου σου

11

ωµοσεν κυριος τω δαυιδ αληθειαν και ου µη αθετησει αυτην εκ καρπου της κοιλιας σου θησοµαι επι τον θρονον σου

12

εαν φυλαξωνται οι υιοι σου την διαθηκην µου και τα µαρτυρια µου ταυτα α διδαξω αυτους και οι υιοι αυτων εως του αιωνος καθιουνται επι του θρονου σου

13

οτι εξελεξατο κυριος την σιων ηρετισατο αυτην εις κατοικιαν εαυτω

14

αυτη η καταπαυσις µου εις αιωνα αιωνος ωδε κατοικησω οτι ηρετισαµην αυτην

15

την θηραν αυτης ευλογων ευλογησω τους πτωχους αυτης χορτασω αρτων

16

τους ιερεις αυτης ενδυσω σωτηριαν και οι οσιοι αυτης αγαλλιασει αγαλλιασονται

17

εκει εξανατελω κερας τω δαυιδ ητοιµασα λυχνον τω χριστω µου

18

τους εχθρους αυτου ενδυσω αισχυνην επι δε αυτον εξανθησει το αγιασµα µου

1

ωδη των αναβαθµων τω δαυιδ ιδου δη τι καλον η τι τερπνον αλλ' η το κατοικειν αδελφους επι το αυτο

2

ως µυρον επι κεφαλης το καταβαινον επι πωγωνα τον πωγωνα τον ααρων το καταβαινον επι την ωαν του ενδυµατος αυτου

3

ως δροσος αερµων η καταβαινουσα επι τα ορη σιων οτι εκει ενετειλατο κυριος την ευλογιαν και ζωην εως του αιωνος

1

ωδη των αναβαθµων ιδου δη ευλογειτε τον κυριον παντες οι δουλοι κυριου οι εστωτες εν οικω κυριου εν αυλαις οικου θεου ηµων

2

εν ταις νυξιν επαρατε τας χειρας υµων εις τα αγια και ευλογειτε τον κυριον

3

ευλογησει σε κυριος εκ σιων ο ποιησας τον ουρανον και την γην
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1

αλληλουια αινειτε το ονοµα κυριου αινειτε δουλοι κυριον

2

οι εστωτες εν οικω κυριου εν αυλαις οικου θεου ηµων

3

αινειτε τον κυριον οτι αγαθος κυριος ψαλατε τω ονοµατι αυτου οτι καλον

4

οτι τον ιακωβ εξελεξατο εαυτω ο κυριος ισραηλ εις περιουσιασµον αυτου

5

οτι εγω εγνων οτι µεγας κυριος και ο κυριος ηµων παρα παντας τους θεους

6

παντα οσα ηθελησεν ο κυριος εποιησεν εν τω ουρανω και εν τη γη εν ταις θαλασσαις και εν πασαις ταις αβυσσοις

7

αναγων νεφελας εξ εσχατου της γης αστραπας εις υετον εποιησεν ο εξαγων ανεµους εκ θησαυρων αυτου

8

ος επαταξεν τα πρωτοτοκα αιγυπτου απο ανθρωπου εως κτηνους

9

εξαπεστειλεν σηµεια και τερατα εν µεσω σου αιγυπτε εν φαραω και εν πασι τοις δουλοις αυτου

10

ος επαταξεν εθνη πολλα και απεκτεινεν βασιλεις κραταιους

11

τον σηων βασιλεα των αµορραιων και τον ωγ βασιλεα της βασαν και πασας τας βασιλειας χανααν

12

και εδωκεν την γην αυτων κληρονοµιαν κληρονοµιαν ισραηλ λαω αυτου

13

κυριε το ονοµα σου εις τον αιωνα κυριε το µνηµοσυνον σου εις γενεαν και γενεαν

14

οτι κρινει κυριος τον λαον αυτου και επι τοις δουλοις αυτου παρακληθησεται

15

τα ειδωλα των εθνων αργυριον και χρυσιον εργα χειρων ανθρωπων

16

στοµα εχουσιν και ου λαλησουσιν οφθαλµους εχουσιν και ουκ οψονται

17

ωτα εχουσιν και ουκ ενωτισθησονται ρινας εχουσιν και ουκ οσφρανθησονται χειρας εχουσιν και ου ψηλαφησουσιν ποδας εχουσιν και ου περιπατησουσιν ου φωνησουσιν εν τ
ω λαρυγγι αυτων ουδε γαρ εστιν πνευµα εν τω στοµατι αυτων

18

οµοιοι αυτοις γενοιντο οι ποιουντες αυτα και παντες οι πεποιθοτες επ' αυτοις

19

οικος ισραηλ ευλογησατε τον κυριον οικος ααρων ευλογησατε τον κυριον

20

οικος λευι ευλογησατε τον κυριον οι φοβουµενοι τον κυριον ευλογησατε τον κυριον

21

ευλογητος κυριος εκ σιων ο κατοικων ιερουσαληµ

1

αλληλουια εξοµολογεισθε τω κυριω οτι χρηστος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

2

εξοµολογεισθε τω θεω των θεων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

3

εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

4

τω ποιουντι θαυµασια µεγαλα µονω οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

5

τω ποιησαντι τους ουρανους εν συνεσει οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

6

τω στερεωσαντι την γην επι των υδατων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

7

τω ποιησαντι φωτα µεγαλα µονω οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

8

τον ηλιον εις εξουσιαν της ηµερας οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

9

την σεληνην και τα αστρα εις εξουσιαν της νυκτος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

10

τω παταξαντι αιγυπτον συν τοις πρωτοτοκοις αυτων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

11

και εξαγαγοντι τον ισραηλ εκ µεσου αυτων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

12

εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου
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13

τω καταδιελοντι την ερυθραν θαλασσαν εις διαιρεσεις οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

14

και διαγαγοντι τον ισραηλ δια µεσου αυτης οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

15

και εκτιναξαντι φαραω και την δυναµιν αυτου εις θαλασσαν ερυθραν οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

16

τω διαγαγοντι τον λαον αυτου εν τη ερηµω οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου τω εξαγαγοντι υδωρ εκ πετρας ακροτοµου οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

17

τω παταξαντι βασιλεις µεγαλους οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

18

και αποκτειναντι βασιλεις κραταιους οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

19

τον σηων βασιλεα των αµορραιων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

20

και τον ωγ βασιλεα της βασαν οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

21

και δοντι την γην αυτων κληρονοµιαν οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

22

κληρονοµιαν ισραηλ δουλω αυτου οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

23

οτι εν τη ταπεινωσει ηµων εµνησθη ηµων ο κυριος οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

24

και ελυτρωσατο ηµας εκ των εχθρων ηµων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

25

ο διδους τροφην παση σαρκι οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

26

εξοµολογεισθε τω θεω του ουρανου οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου εξοµολογεισθε τω κυριω των κυριων οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου

1

τω δαυιδ επι των ποταµων βαβυλωνος εκει εκαθισαµεν και εκλαυσαµεν εν τω µνησθηναι ηµας της σιων

2

επι ταις ιτεαις εν µεσω αυτης εκρεµασαµεν τα οργανα ηµων

3

οτι εκει επηρωτησαν ηµας οι αιχµαλωτευσαντες ηµας λογους ωδων και οι απαγαγοντες ηµας υµνον ασατε ηµιν εκ των ωδων σιων

4

πως ασωµεν την ωδην κυριου επι γης αλλοτριας

5

εαν επιλαθωµαι σου ιερουσαληµ επιλησθειη η δεξια µου

6

κολληθειη η γλωσσα µου τω λαρυγγι µου εαν µη σου µνησθω εαν µη προαναταξωµαι την ιερουσαληµ εν αρχη της ευφροσυνης µου

7

µνησθητι κυριε των υιων εδωµ την ηµεραν ιερουσαληµ των λεγοντων εκκενουτε εκκενουτε εως ο θεµελιος εν αυτη

8

θυγατηρ βαβυλωνος η ταλαιπωρος µακαριος ος ανταποδωσει σοι το ανταποδοµα σου ο ανταπεδωκας ηµιν

9

µακαριος ος κρατησει και εδαφιει τα νηπια σου προς την πετραν

1

τω δαυιδ εξοµολογησοµαι σοι κυριε εν ολη καρδια µου οτι ηκουσας τα ρηµατα του στοµατος µου και εναντιον αγγελων ψαλω σοι

2

προσκυνησω προς ναον αγιον σου και εξοµολογησοµαι τω ονοµατι σου επι τω ελεει σου και τη αληθεια σου οτι εµεγαλυνας επι παν ονοµα το λογιον σου

3

εν η αν ηµερα επικαλεσωµαι σε ταχυ επακουσον µου πολυωρησεις µε εν ψυχη µου εν δυναµει

4

εξοµολογησασθωσαν σοι κυριε παντες οι βασιλεις της γης οτι ηκουσαν παντα τα ρηµατα του στοµατος σου

5

και ασατωσαν εν ταις οδοις κυριου οτι µεγαλη η δοξα κυριου

6

οτι υψηλος κυριος και τα ταπεινα εφορα και τα υψηλα απο µακροθεν γινωσκει

7

εαν πορευθω εν µεσω θλιψεως ζησεις µε επ' οργην εχθρων µου εξετεινας χειρα σου και εσωσεν µε η δεξια σου

8

κυριος ανταποδωσει υπερ εµου κυριε το ελεος σου εις τον αιωνα τα εργα των χειρων σου µη παρης

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ κυριε εδοκιµασας µε και εγνως µε

2

συ εγνως την καθεδραν µου και την εγερσιν µου συ συνηκας τους διαλογισµους µου απο µακροθεν
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3

την τριβον µου και την σχοινον µου συ εξιχνιασας και πασας τας οδους µου προειδες

4

οτι ουκ εστιν λογος εν γλωσση µου

5

ιδου κυριε συ εγνως παντα τα εσχατα και τα αρχαια συ επλασας µε και εθηκας επ' εµε την χειρα σου

6

εθαυµαστωθη η γνωσις σου εξ εµου εκραταιωθη ου µη δυνωµαι προς αυτην

7

που πορευθω απο του πνευµατος σου και απο του προσωπου σου που φυγω

8

εαν αναβω εις τον ουρανον συ ει εκει εαν καταβω εις τον αδην παρει

9

εαν αναλαβοιµι τας πτερυγας µου κατ' ορθρον και κατασκηνωσω εις τα εσχατα της θαλασσης

10

και γαρ εκει η χειρ σου οδηγησει µε και καθεξει µε η δεξια σου

11

και ειπα αρα σκοτος καταπατησει µε και νυξ φωτισµος εν τη τρυφη µου

12

οτι σκοτος ου σκοτισθησεται απο σου και νυξ ως ηµερα φωτισθησεται ως το σκοτος αυτης ουτως και το φως αυτης

13

οτι συ εκτησω τους νεφρους µου κυριε αντελαβου µου εκ γαστρος µητρος µου

14

εξοµολογησοµαι σοι οτι φοβερως εθαυµαστωθην θαυµασια τα εργα σου και η ψυχη µου γινωσκει σφοδρα

15

ουκ εκρυβη το οστουν µου απο σου ο εποιησας εν κρυφη και η υποστασις µου εν τοις κατωτατοις της γης

16

το ακατεργαστον µου ειδοσαν οι οφθαλµοι σου και επι το βιβλιον σου παντες γραφησονται ηµερας πλασθησονται και ουθεις εν αυτοις

17

εµοι δε λιαν ετιµηθησαν οι φιλοι σου ο θεος λιαν εκραταιωθησαν αι αρχαι αυτων

18

εξαριθµησοµαι αυτους και υπερ αµµον πληθυνθησονται εξηγερθην και ετι ειµι µετα σου

19

εαν αποκτεινης αµαρτωλους ο θεος ανδρες αιµατων εκκλινατε απ' εµου

20

οτι ερεις εις διαλογισµον ληµψονται εις µαταιοτητα τας πολεις σου

21

ουχι τους µισουντας σε κυριε εµισησα και επι τοις εχθροις σου εξετηκοµην

22

τελειον µισος εµισουν αυτους εις εχθρους εγενοντο µοι

23

δοκιµασον µε ο θεος και γνωθι την καρδιαν µου ετασον µε και γνωθι τας τριβους µου

24

και ιδε ει οδος ανοµιας εν εµοι και οδηγησον µε εν οδω αιωνια

1

εις το τελος ψαλµος τω δαυιδ

2

εξελου µε κυριε εξ ανθρωπου πονηρου απο ανδρος αδικου ρυσαι µε

3

οιτινες ελογισαντο αδικιας εν καρδια ολην την ηµεραν παρετασσοντο πολεµους

4

ηκονησαν γλωσσαν αυτων ωσει οφεως ιος ασπιδων υπο τα χειλη αυτων διαψαλµα

5

φυλαξον µε κυριε εκ χειρος αµαρτωλου απο ανθρωπων αδικων εξελου µε οιτινες ελογισαντο υποσκελισαι τα διαβηµατα µου

6

εκρυψαν υπερηφανοι παγιδα µοι και σχοινια διετειναν παγιδας τοις ποσιν µου εχοµενα τριβου σκανδαλον εθεντο µοι διαψαλµα

7

ειπα τω κυριω θεος µου ει συ ενωτισαι κυριε την φωνην της δεησεως µου

8

κυριε κυριε δυναµις της σωτηριας µου επεσκιασας επι την κεφαλην µου εν ηµερα πολεµου

9

µη παραδως µε κυριε απο της επιθυµιας µου αµαρτωλω διελογισαντο κατ' εµου µη εγκαταλιπης µε µηποτε υψωθωσιν διαψαλµα

10

η κεφαλη του κυκλωµατος αυτων κοπος των χειλεων αυτων καλυψει αυτους

11

πεσουνται επ' αυτους ανθρακες εν πυρι καταβαλεις αυτους εν ταλαιπωριαις ου µη υποστωσιν
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12

ανηρ γλωσσωδης ου κατευθυνθησεται επι της γης ανδρα αδικον κακα θηρευσει εις διαφθοραν

13

εγνων οτι ποιησει κυριος την κρισιν του πτωχου και την δικην των πενητων

14

πλην δικαιοι εξοµολογησονται τω ονοµατι σου και κατοικησουσιν ευθεις συν τω προσωπω σου

1

ψαλµος τω δαυιδ κυριε εκεκραξα προς σε εισακουσον µου προσχες τη φωνη της δεησεως µου εν τω κεκραγεναι µε προς σε

2

κατευθυνθητω η προσευχη µου ως θυµιαµα ενωπιον σου επαρσις των χειρων µου θυσια εσπερινη

3

θου κυριε φυλακην τω στοµατι µου και θυραν περιοχης περι τα χειλη µου

4

µη εκκλινης την καρδιαν µου εις λογους πονηριας του προφασιζεσθαι προφασεις εν αµαρτιαις συν ανθρωποις εργαζοµενοις ανοµιαν και ου µη συνδυασω µετα των εκλεκτων
αυτων

5

παιδευσει µε δικαιος εν ελεει και ελεγξει µε ελαιον δε αµαρτωλου µη λιπανατω την κεφαλην µου οτι ετι και η προσευχη µου εν ταις ευδοκιαις αυτων

6

κατεποθησαν εχοµενα πετρας οι κριται αυτων ακουσονται τα ρηµατα µου οτι ηδυνθησαν

7

ωσει παχος γης διερραγη επι της γης διεσκορπισθη τα οστα ηµων παρα τον αδην

8

οτι προς σε κυριε κυριε οι οφθαλµοι µου επι σε ηλπισα µη αντανελης την ψυχην µου

9

φυλαξον µε απο παγιδος ης συνεστησαντο µοι και απο σκανδαλων των εργαζοµενων την ανοµιαν

10

πεσουνται εν αµφιβληστρω αυτου αµαρτωλοι κατα µονας ειµι εγω εως ου αν παρελθω

1

συνεσεως τω δαυιδ εν τω ειναι αυτον εν τω σπηλαιω προσευχη

2

φωνη µου προς κυριον εκεκραξα φωνη µου προς κυριον εδεηθην

3

εκχεω εναντιον αυτου την δεησιν µου την θλιψιν µου ενωπιον αυτου απαγγελω

4

εν τω εκλειπειν εξ εµου το πνευµα µου και συ εγνως τας τριβους µου εν οδω ταυτη η επορευοµην εκρυψαν παγιδα µοι

5

κατενοουν εις τα δεξια και επεβλεπον οτι ουκ ην ο επιγινωσκων µε απωλετο φυγη απ' εµου και ουκ εστιν ο εκζητων την ψυχην µου

6

εκεκραξα προς σε κυριε ειπα συ ει η ελπις µου µερις µου εν γη ζωντων

7

προσχες προς την δεησιν µου οτι εταπεινωθην σφοδρα ρυσαι µε εκ των καταδιωκοντων µε οτι εκραταιωθησαν υπερ εµε

8

εξαγαγε εκ φυλακης την ψυχην µου του εξοµολογησασθαι τω ονοµατι σου κυριε εµε υποµενουσιν δικαιοι εως ου ανταποδως µοι

1

ψαλµος τω δαυιδ οτε αυτον ο υιος καταδιωκει κυριε εισακουσον της προσευχης µου ενωτισαι την δεησιν µου εν τη αληθεια σου επακουσον µου εν τη δικαιοσυνη σου

2

και µη εισελθης εις κρισιν µετα του δουλου σου οτι ου δικαιωθησεται ενωπιον σου πας ζων

3

οτι κατεδιωξεν ο εχθρος την ψυχην µου εταπεινωσεν εις γην την ζωην µου εκαθισεν µε εν σκοτεινοις ως νεκρους αιωνος

4

και ηκηδιασεν επ' εµε το πνευµα µου εν εµοι εταραχθη η καρδια µου

5

εµνησθην ηµερων αρχαιων και εµελετησα εν πασι τοις εργοις σου εν ποιηµασιν των χειρων σου εµελετων

6

διεπετασα τας χειρας µου προς σε η ψυχη µου ως γη ανυδρος σοι διαψαλµα

7

ταχυ εισακουσον µου κυριε εξελιπεν το πνευµα µου µη αποστρεψης το προσωπον σου απ' εµου και οµοιωθησοµαι τοις καταβαινουσιν εις λακκον

8

ακουστον ποιησον µοι το πρωι το ελεος σου οτι επι σοι ηλπισα γνωρισον µοι κυριε οδον εν η πορευσοµαι οτι προς σε ηρα την ψυχην µου

9

εξελου µε εκ των εχθρων µου κυριε οτι προς σε κατεφυγον

10

διδαξον µε του ποιειν το θεληµα σου οτι συ ει ο θεος µου το πνευµα σου το αγαθον οδηγησει µε εν γη ευθεια

11

ενεκα του ονοµατος σου κυριε ζησεις µε εν τη δικαιοσυνη σου εξαξεις εκ θλιψεως την ψυχην µου

12

και εν τω ελεει σου εξολεθρευσεις τους εχθρους µου και απολεις παντας τους θλιβοντας την ψυχην µου οτι δουλος σου ειµι εγω
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1

τω δαυιδ προς τον γολιαδ ευλογητος κυριος ο θεος µου ο διδασκων τας χειρας µου εις παραταξιν τους δακτυλους µου εις πολεµον

2

ελεος µου και καταφυγη µου αντιληµπτωρ µου και ρυστης µου υπερασπιστης µου και επ' αυτω ηλπισα ο υποτασσων τον λαον µου υπ' εµε

3

κυριε τι εστιν ανθρωπος οτι εγνωσθης αυτω η υιος ανθρωπου οτι λογιζη αυτον

4

ανθρωπος µαταιοτητι ωµοιωθη αι ηµεραι αυτου ωσει σκια παραγουσιν

5

κυριε κλινον ουρανους σου και καταβηθι αψαι των ορεων και καπνισθησονται

6

αστραψον αστραπην και σκορπιεις αυτους εξαποστειλον τα βελη σου και συνταραξεις αυτους

7

εξαποστειλον την χειρα σου εξ υψους εξελου µε και ρυσαι µε εξ υδατων πολλων εκ χειρος υιων αλλοτριων

8

ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η δεξια αυτων δεξια αδικιας

9

ο θεος ωδην καινην ασοµαι σοι εν ψαλτηριω δεκαχορδω ψαλω σοι

10

τω διδοντι την σωτηριαν τοις βασιλευσιν τω λυτρουµενω δαυιδ τον δουλον αυτου εκ ροµφαιας πονηρας

11

ρυσαι µε και εξελου µε εκ χειρος υιων αλλοτριων ων το στοµα ελαλησεν µαταιοτητα και η δεξια αυτων δεξια αδικιας

12

ων οι υιοι ως νεοφυτα ηδρυµµενα εν τη νεοτητι αυτων αι θυγατερες αυτων κεκαλλωπισµεναι περικεκοσµηµεναι ως οµοιωµα ναου

13

τα ταµιεια αυτων πληρη εξερευγοµενα εκ τουτου εις τουτο τα προβατα αυτων πολυτοκα πληθυνοντα εν ταις εξοδοις αυτων

14

οι βοες αυτων παχεις ουκ εστιν καταπτωµα φραγµου ουδε διεξοδος ουδε κραυγη εν ταις πλατειαις αυτων

15

εµακαρισαν τον λαον ω ταυτα εστιν µακαριος ο λαος ου κυριος ο θεος αυτου

1

αινεσις τω δαυιδ υψωσω σε ο θεος µου ο βασιλευς µου και ευλογησω το ονοµα σου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

2

καθ' εκαστην ηµεραν ευλογησω σε και αινεσω το ονοµα σου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

3

µεγας κυριος και αινετος σφοδρα και της µεγαλωσυνης αυτου ουκ εστιν περας

4

γενεα και γενεα επαινεσει τα εργα σου και την δυναµιν σου απαγγελουσιν

5

την µεγαλοπρεπειαν της δοξης της αγιωσυνης σου λαλησουσιν και τα θαυµασια σου διηγησονται

6

και την δυναµιν των φοβερων σου ερουσιν και την µεγαλωσυνην σου διηγησονται

7

µνηµην του πληθους της χρηστοτητος σου εξερευξονται και τη δικαιοσυνη σου αγαλλιασονται

8

οικτιρµων και ελεηµων ο κυριος µακροθυµος και πολυελεος

9

χρηστος κυριος τοις συµπασιν και οι οικτιρµοι αυτου επι παντα τα εργα αυτου

10

εξοµολογησασθωσαν σοι κυριε παντα τα εργα σου και οι οσιοι σου ευλογησατωσαν σε

11

δοξαν της βασιλειας σου ερουσιν και την δυναστειαν σου λαλησουσιν

12

του γνωρισαι τοις υιοις των ανθρωπων την δυναστειαν σου και την δοξαν της µεγαλοπρεπειας της βασιλειας σου

13

η βασιλεια σου βασιλεια παντων των αιωνων και η δεσποτεια σου εν παση γενεα και γενεα [13α] πιστος κυριος εν τοις λογοις αυτου και οσιος εν πασι τοις εργοις αυτου

14

υποστηριζει κυριος παντας τους καταπιπτοντας και ανορθοι παντας τους κατερραγµενους

15

οι οφθαλµοι παντων εις σε ελπιζουσιν και συ διδως την τροφην αυτων εν ευκαιρια

16

ανοιγεις συ την χειρα σου και εµπιπλας παν ζωον ευδοκιας

17

δικαιος κυριος εν πασαις ταις οδοις αυτου και οσιος εν πασιν τοις εργοις αυτου

18

εγγυς κυριος πασιν τοις επικαλουµενοις αυτον πασι τοις επικαλουµενοις αυτον εν αληθεια
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19

θεληµα των φοβουµενων αυτον ποιησει και της δεησεως αυτων επακουσεται και σωσει αυτους

20

φυλασσει κυριος παντας τους αγαπωντας αυτον και παντας τους αµαρτωλους εξολεθρευσει

21

αινεσιν κυριου λαλησει το στοµα µου και ευλογειτω πασα σαρξ το ονοµα το αγιον αυτου εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος

1

αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινει η ψυχη µου τον κυριον

2

αινεσω κυριον εν ζωη µου ψαλω τω θεω µου εως υπαρχω

3

µη πεποιθατε επ' αρχοντας και εφ' υιους ανθρωπων οις ουκ εστιν σωτηρια

4

εξελευσεται το πνευµα αυτου και επιστρεψει εις την γην αυτου εν εκεινη τη ηµερα απολουνται παντες οι διαλογισµοι αυτων

5

µακαριος ου ο θεος ιακωβ βοηθος η ελπις αυτου επι κυριον τον θεον αυτου

6

τον ποιησαντα τον ουρανον και την γην την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις τον φυλασσοντα αληθειαν εις τον αιωνα

7

ποιουντα κριµα τοις αδικουµενοις διδοντα τροφην τοις πεινωσιν κυριος λυει πεπεδηµενους

8

κυριος ανορθοι κατερραγµενους κυριος σοφοι τυφλους κυριος αγαπα δικαιους

9

κυριος φυλασσει τους προσηλυτους ορφανον και χηραν αναληµψεται και οδον αµαρτωλων αφανιει

10

βασιλευσει κυριος εις τον αιωνα ο θεος σου σιων εις γενεαν και γενεαν

1

αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον οτι αγαθον ψαλµος τω θεω ηµων ηδυνθειη αινεσις

2

οικοδοµων ιερουσαληµ ο κυριος και τας διασπορας του ισραηλ επισυναξει

3

ο ιωµενος τους συντετριµµενους την καρδιαν και δεσµευων τα συντριµµατα αυτων

4

ο αριθµων πληθη αστρων και πασιν αυτοις ονοµατα καλων

5

µεγας ο κυριος ηµων και µεγαλη η ισχυς αυτου και της συνεσεως αυτου ουκ εστιν αριθµος

6

αναλαµβανων πραεις ο κυριος ταπεινων δε αµαρτωλους εως της γης

7

εξαρξατε τω κυριω εν εξοµολογησει ψαλατε τω θεω ηµων εν κιθαρα

8

τω περιβαλλοντι τον ουρανον εν νεφελαις τω ετοιµαζοντι τη γη υετον τω εξανατελλοντι εν ορεσι χορτον και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων

9

διδοντι τοις κτηνεσι τροφην αυτων και τοις νεοσσοις των κορακων τοις επικαλουµενοις αυτον

10

ουκ εν τη δυναστεια του ιππου θελησει ουδε εν ταις κνηµαις του ανδρος ευδοκει

11

ευδοκει κυριος εν τοις φοβουµενοις αυτον και εν τοις ελπιζουσιν επι το ελεος αυτου

1

αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου επαινει ιερουσαληµ τον κυριον αινει τον θεον σου σιων

2

οτι ενισχυσεν τους µοχλους των πυλων σου ευλογησεν τους υιους σου εν σοι

3

ο τιθεις τα ορια σου ειρηνην και στεαρ πυρου εµπιπλων σε

4

ο αποστελλων το λογιον αυτου τη γη εως ταχους δραµειται ο λογος αυτου

5

του διδοντος χιονα ωσει εριον οµιχλην ωσει σποδον πασσοντος

6

βαλλοντος κρυσταλλον αυτου ωσει ψωµους κατα προσωπον ψυχους αυτου τις υποστησεται

7

αποστελει τον λογον αυτου και τηξει αυτα πνευσει το πνευµα αυτου και ρυησεται υδατα

8

απαγγελλων τον λογον αυτου τω ιακωβ δικαιωµατα και κριµατα αυτου τω ισραηλ

9

ουκ εποιησεν ουτως παντι εθνει και τα κριµατα αυτου ουκ εδηλωσεν αυτοις
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1

αλληλουια αγγαιου και ζαχαριου αινειτε τον κυριον εκ των ουρανων αινειτε αυτον εν τοις υψιστοις

2

αινειτε αυτον παντες οι αγγελοι αυτου αινειτε αυτον πασαι αι δυναµεις αυτου

3

αινειτε αυτον ηλιος και σεληνη αινειτε αυτον παντα τα αστρα και το φως

4

αινειτε αυτον οι ουρανοι των ουρανων και το υδωρ το υπερανω των ουρανων

5

αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι αυτος ειπεν και εγενηθησαν αυτος ενετειλατο και εκτισθησαν

6

εστησεν αυτα εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος προσταγµα εθετο και ου παρελευσεται

7

αινειτε τον κυριον εκ της γης δρακοντες και πασαι αβυσσοι

8

πυρ χαλαζα χιων κρυσταλλος πνευµα καταιγιδος τα ποιουντα τον λογον αυτου

9

τα ορη και παντες οι βουνοι ξυλα καρποφορα και πασαι κεδροι

10

τα θηρια και παντα τα κτηνη ερπετα και πετεινα πτερωτα

11

βασιλεις της γης και παντες λαοι αρχοντες και παντες κριται γης

12

νεανισκοι και παρθενοι πρεσβυται µετα νεωτερων

13

αινεσατωσαν το ονοµα κυριου οτι υψωθη το ονοµα αυτου µονου η εξοµολογησις αυτου επι γης και ουρανου

14

και υψωσει κερας λαου αυτου υµνος πασι τοις οσιοις αυτου τοις υιοις ισραηλ λαω εγγιζοντι αυτω

1

αλληλουια ασατε τω κυριω ασµα καινον η αινεσις αυτου εν εκκλησια οσιων

2

ευφρανθητω ισραηλ επι τω ποιησαντι αυτον και υιοι σιων αγαλλιασθωσαν επι τω βασιλει αυτων

3

αινεσατωσαν το ονοµα αυτου εν χορω εν τυµπανω και ψαλτηριω ψαλατωσαν αυτω

4

οτι ευδοκει κυριος εν λαω αυτου και υψωσει πραεις εν σωτηρια

5

καυχησονται οσιοι εν δοξη και αγαλλιασονται επι των κοιτων αυτων

6

αι υψωσεις του θεου εν τω λαρυγγι αυτων και ροµφαιαι διστοµοι εν ταις χερσιν αυτων

7

του ποιησαι εκδικησιν εν τοις εθνεσιν ελεγµους εν τοις λαοις

8

του δησαι τους βασιλεις αυτων εν πεδαις και τους ενδοξους αυτων εν χειροπεδαις σιδηραις

9

του ποιησαι εν αυτοις κριµα εγγραπτον δοξα αυτη εστιν πασι τοις οσιοις αυτου

1

αλληλουια αινειτε τον θεον εν τοις αγιοις αυτου αινειτε αυτον εν στερεωµατι δυναµεως αυτου

2

αινειτε αυτον επι ταις δυναστειαις αυτου αινειτε αυτον κατα το πληθος της µεγαλωσυνης αυτου

3

αινειτε αυτον εν ηχω σαλπιγγος αινειτε αυτον εν ψαλτηριω και κιθαρα

4

αινειτε αυτον εν τυµπανω και χορω αινειτε αυτον εν χορδαις και οργανω

5

αινειτε αυτον εν κυµβαλοις ευηχοις αινειτε αυτον εν κυµβαλοις αλαλαγµου

6

πασα πνοη αινεσατω τον κυριον αλληλουια

1

ουτος ο ψαλµος ιδιογραφος εις δαυιδ και εξωθεν του αριθµου οτε εµονοµαχησεν τω γολιαδ µικρος ηµην εν τοις αδελφοις µου και νεωτερος εν τω οικω του πατρος µου εποιµ
αινον τα προβατα του πατρος µου

2

αι χειρες µου εποιησαν οργανον οι δακτυλοι µου ηρµοσαν ψαλτηριον

3

και τις αναγγελει τω κυριω µου αυτος κυριος αυτος εισακουει

4

αυτος εξαπεστειλεν τον αγγελον αυτου και ηρεν µε εκ των προβατων του πατρος µου και εχρισεν µε εν τω ελαιω της χρισεως αυτου
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5

οι αδελφοι µου καλοι και µεγαλοι και ουκ ευδοκησεν εν αυτοις κυριος

6

εξηλθον εις συναντησιν τω αλλοφυλω και επικατηρασατο µε εν τοις ειδωλοις αυτου

7

εγω δε σπασαµενος την παρ' αυτου µαχαιραν απεκεφαλισα αυτον και ηρα ονειδος εξ υιων ισραηλ .

1

παροιµιαι σαλωµωντος υιου δαυιδ ος εβασιλευσεν εν ισραηλ

2

γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τε λογους φρονησεως

3

δεξασθαι τε στροφας λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα κατευθυνειν

4

ινα δω ακακοις πανουργιαν παιδι δε νεω αισθησιν τε και εννοιαν

5

τωνδε γαρ ακουσας σοφος σοφωτερος εσται ο δε νοηµων κυβερνησιν κτησεται

6

νοησει τε παραβολην και σκοτεινον λογον ρησεις τε σοφων και αινιγµατα

7

αρχη σοφιας φοβος θεου συνεσις δε αγαθη πασι τοις ποιουσιν αυτην ευσεβεια δε εις θεον αρχη αισθησεως σοφιαν δε και παιδειαν ασεβεις εξουθενησουσιν

8

ακουε υιε παιδειαν πατρος σου και µη απωση θεσµους µητρος σου

9

στεφανον γαρ χαριτων δεξη ση κορυφη και κλοιον χρυσεον περι σω τραχηλω

10

υιε µη σε πλανησωσιν ανδρες ασεβεις µηδε βουληθης εαν παρακαλεσωσι σε λεγοντες

11

ελθε µεθ' ηµων κοινωνησον αιµατος κρυψωµεν δε εις γην ανδρα δικαιον αδικως

12

καταπιωµεν δε αυτον ωσπερ αδης ζωντα και αρωµεν αυτου την µνηµην εκ γης

13

την κτησιν αυτου την πολυτελη καταλαβωµεθα πλησωµεν δε οικους ηµετερους σκυλων

14

τον δε σον κληρον βαλε εν ηµιν κοινον δε βαλλαντιον κτησωµεθα παντες και µαρσιππιον εν γενηθητω ηµιν

15

µη πορευθης εν οδω µετ' αυτων εκκλινον δε τον ποδα σου εκ των τριβων αυτων

16

οι γαρ ποδες αυτων εις κακιαν τρεχουσιν και ταχινοι του εκχεαι αιµα

17

ου γαρ αδικως εκτεινεται δικτυα πτερωτοις

18

αυτοι γαρ οι φονου µετεχοντες θησαυριζουσιν εαυτοις κακα η δε καταστροφη ανδρων παρανοµων κακη

19

αυται αι οδοι εισιν παντων των συντελουντων τα ανοµα τη γαρ ασεβεια την εαυτων ψυχην αφαιρουνται

20

σοφια εν εξοδοις υµνειται εν δε πλατειαις παρρησιαν αγει

21

επ' ακρων δε τειχεων κηρυσσεται επι δε πυλαις δυναστων παρεδρευει επι δε πυλαις πολεως θαρρουσα λεγει

22

οσον αν χρονον ακακοι εχωνται της δικαιοσυνης ουκ αισχυνθησονται οι δε αφρονες της υβρεως οντες επιθυµηται ασεβεις γενοµενοι εµισησαν αισθησιν

23

και υπευθυνοι εγενοντο ελεγχοις ιδου προησοµαι υµιν εµης πνοης ρησιν διδαξω δε υµας τον εµον λογον

24

επειδη εκαλουν και ουχ υπηκουσατε και εξετεινον λογους και ου προσειχετε

25

αλλα ακυρους εποιειτε εµας βουλας τοις δε εµοις ελεγχοις ηπειθησατε

26

τοιγαρουν καγω τη υµετερα απωλεια επιγελασοµαι καταχαρουµαι δε ηνικα αν ερχηται υµιν ολεθρος

27

και ως αν αφικηται υµιν αφνω θορυβος η δε καταστροφη οµοιως καταιγιδι παρη και οταν ερχηται υµιν θλιψις και πολιορκια η οταν ερχηται υµιν ολεθρος

28

εσται γαρ οταν επικαλεσησθε µε εγω δε ουκ εισακουσοµαι υµων ζητησουσιν µε κακοι και ουχ ευρησουσιν

29

εµισησαν γαρ σοφιαν τον δε φοβον του κυριου ου προειλαντο

30

ουδε ηθελον εµαις προσεχειν βουλαις εµυκτηριζον δε εµους ελεγχους
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31

τοιγαρουν εδονται της εαυτων οδου τους καρπους και της εαυτων ασεβειας πλησθησονται

32

ανθ' ων γαρ ηδικουν νηπιους φονευθησονται και εξετασµος ασεβεις ολει

33

ο δε εµου ακουων κατασκηνωσει επ' ελπιδι και ησυχασει αφοβως απο παντος κακου

1

υιε εαν δεξαµενος ρησιν εµης εντολης κρυψης παρα σεαυτω

2

υπακουσεται σοφιας το ους σου και παραβαλεις καρδιαν σου εις συνεσιν παραβαλεις δε αυτην επι νουθετησιν τω υιω σου

3

εαν γαρ την σοφιαν επικαλεση και τη συνεσει δως φωνην σου την δε αισθησιν ζητησης µεγαλη τη φωνη

4

και εαν ζητησης αυτην ως αργυριον και ως θησαυρους εξερευνησης αυτην

5

τοτε συνησεις φοβον κυριου και επιγνωσιν θεου ευρησεις

6

οτι κυριος διδωσιν σοφιαν και απο προσωπου αυτου γνωσις και συνεσις

7

και θησαυριζει τοις κατορθουσι σωτηριαν υπερασπιει την πορειαν αυτων

8

του φυλαξαι οδους δικαιωµατων και οδον ευλαβουµενων αυτον διαφυλαξει

9

τοτε συνησεις δικαιοσυνην και κριµα και κατορθωσεις παντας αξονας αγαθους

10

εαν γαρ ελθη η σοφια εις σην διανοιαν η δε αισθησις τη ση ψυχη καλη ειναι δοξη

11

βουλη καλη φυλαξει σε εννοια δε οσια τηρησει σε

12

ινα ρυσηται σε απο οδου κακης και απο ανδρος λαλουντος µηδεν πιστον

13

ω οι εγκαταλειποντες οδους ευθειας του πορευεσθαι εν οδοις σκοτους

14

οι ευφραινοµενοι επι κακοις και χαιροντες επι διαστροφη κακη

15

ων αι τριβοι σκολιαι και καµπυλαι αι τροχιαι αυτων

16

του µακραν σε ποιησαι απο οδου ευθειας και αλλοτριον της δικαιας γνωµης

17

υιε µη σε καταλαβη κακη βουλη η απολειπουσα διδασκαλιαν νεοτητος και διαθηκην θειαν επιλελησµενη

18

εθετο γαρ παρα τω θανατω τον οικον αυτης και παρα τω αδη µετα των γηγενων τους αξονας αυτης

19

παντες οι πορευοµενοι εν αυτη ουκ αναστρεψουσιν ουδε µη καταλαβωσιν τριβους ευθειας ου γαρ καταλαµβανονται υπο ενιαυτων ζωης

20

ει γαρ επορευοντο τριβους αγαθας ευροσαν αν τριβους δικαιοσυνης λειους

21

χρηστοι εσονται οικητορες γης ακακοι δε υπολειφθησονται εν αυτη οτι ευθεις κατασκηνωσουσι γην και οσιοι υπολειφθησονται εν αυτη

22

οδοι ασεβων εκ γης ολουνται οι δε παρανοµοι εξωσθησονται απ' αυτης

1

υιε εµων νοµιµων µη επιλανθανου τα δε ρηµατα µου τηρειτω ση καρδια

2

µηκος γαρ βιου και ετη ζωης και ειρηνην προσθησουσιν σοι

3

ελεηµοσυναι και πιστεις µη εκλιπετωσαν σε αφαψαι δε αυτας επι σω τραχηλω και ευρησεις χαριν

4

και προνοου καλα ενωπιον κυριου και ανθρωπων

5

ισθι πεποιθως εν ολη καρδια επι θεω επι δε ση σοφια µη επαιρου

6

εν πασαις οδοις σου γνωριζε αυτην ινα ορθοτοµη τας οδους σου ο δε πους σου ου µη προσκοπτη

7

µη ισθι φρονιµος παρα σεαυτω φοβου δε τον θεον και εκκλινε απο παντος κακου

8

τοτε ιασις εσται τω σωµατι σου και επιµελεια τοις οστεοις σου
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9

τιµα τον κυριον απο σων δικαιων πονων και απαρχου αυτω απο σων καρπων δικαιοσυνης

10

ινα πιµπληται τα ταµιεια σου πλησµονης σιτου οινω δε αι ληνοι σου εκβλυζωσιν

11

υιε µη ολιγωρει παιδειας κυριου µηδε εκλυου υπ' αυτου ελεγχοµενος

12

ον γαρ αγαπα κυριος παιδευει µαστιγοι δε παντα υιον ον παραδεχεται

13

µακαριος ανθρωπος ος ευρεν σοφιαν και θνητος ος ειδεν φρονησιν

14

κρειττον γαρ αυτην εµπορευεσθαι η χρυσιου και αργυριου θησαυρους

15

τιµιωτερα δε εστιν λιθων πολυτελων ουκ αντιταξεται αυτη ουδεν πονηρον ευγνωστος εστιν πασιν τοις εγγιζουσιν αυτη παν δε τιµιον ουκ αξιον αυτης εστιν

16

µηκος γαρ βιου και ετη ζωης εν τη δεξια αυτης εν δε τη αριστερα αυτης πλουτος και δοξα [16α] εκ του στοµατος αυτης εκπορευεται δικαιοσυνη νοµον δε και ελεον επι γλωσ
σης φορει

17

αι οδοι αυτης οδοι καλαι και παντες οι τριβοι αυτης εν ειρηνη

18

ξυλον ζωης εστι πασι τοις αντεχοµενοις αυτης και τοις επερειδοµενοις επ' αυτην ως επι κυριον ασφαλης

19

ο θεος τη σοφια εθεµελιωσεν την γην ητοιµασεν δε ουρανους εν φρονησει

20

εν αισθησει αβυσσοι ερραγησαν νεφη δε ερρυησαν δροσους

21

υιε µη παραρρυης τηρησον δε εµην βουλην και εννοιαν

22

ινα ζηση η ψυχη σου και χαρις η περι σω τραχηλω [22α] εσται δε ιασις ταις σαρξι σου και επιµελεια τοις σοις οστεοις

23

ινα πορευη πεποιθως εν ειρηνη πασας τας οδους σου ο δε πους σου ου µη προσκοψη

24

εαν γαρ καθη αφοβος εση εαν δε καθευδης ηδεως υπνωσεις

25

και ου φοβηθηση πτοησιν επελθουσαν ουδε ορµας ασεβων επερχοµενας

26

ο γαρ κυριος εσται επι πασων οδων σου και ερεισει σον ποδα ινα µη σαλευθης

27

µη αποσχη ευ ποιειν ενδεη ηνικα αν εχη η χειρ σου βοηθειν

28

µη ειπης επανελθων επανηκε και αυριον δωσω δυνατου σου οντος ευ ποιειν ου γαρ οιδας τι τεξεται η επιουσα

29

µη τεκτηνη επι σον φιλον κακα παροικουντα και πεποιθοτα επι σοι

30

µη φιλεχθρησης προς ανθρωπον µατην µη τι εις σε εργασηται κακον

31

µη κτηση κακων ανδρων ονειδη µηδε ζηλωσης τας οδους αυτων

32

ακαθαρτος γαρ εναντι κυριου πας παρανοµος εν δε δικαιοις ου συνεδριαζει

33

καταρα θεου εν οικοις ασεβων επαυλεις δε δικαιων ευλογουνται

34

κυριος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν

35

δοξαν σοφοι κληρονοµησουσιν οι δε ασεβεις υψωσαν ατιµιαν

1

ακουσατε παιδες παιδειαν πατρος και προσεχετε γνωναι εννοιαν

2

δωρον γαρ αγαθον δωρουµαι υµιν τον εµον νοµον µη εγκαταλιπητε

3

υιος γαρ εγενοµην καγω πατρι υπηκοος και αγαπωµενος εν προσωπω µητρος

4

οι ελεγον και εδιδασκον µε ερειδετω ο ηµετερος λογος εις σην καρδιαν

5

φυλασσε εντολας µη επιλαθη µηδε παριδης ρησιν εµου στοµατος

6

µηδε εγκαταλιπης αυτην και ανθεξεται σου ερασθητι αυτης και τηρησει σε
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8

περιχαρακωσον αυτην και υψωσει σε τιµησον αυτην ινα σε περιλαβη

9

ινα δω τη ση κεφαλη στεφανον χαριτων στεφανω δε τρυφης υπερασπιση σου

10

ακουε υιε και δεξαι εµους λογους και πληθυνθησεται ετη ζωης σου ινα σοι γενωνται πολλαι οδοι βιου

11

οδους γαρ σοφιας διδασκω σε εµβιβαζω δε σε τροχιαις ορθαις

12

εαν γαρ πορευη ου συγκλεισθησεται σου τα διαβηµατα εαν δε τρεχης ου κοπιασεις

13

επιλαβου εµης παιδειας µη αφης αλλα φυλαξον αυτην σεαυτω εις ζωην σου

14

οδους ασεβων µη επελθης µηδε ζηλωσης οδους παρανοµων

15

εν ω αν τοπω στρατοπεδευσωσιν µη επελθης εκει εκκλινον δε απ' αυτων και παραλλαξον

16

ου γαρ µη υπνωσωσιν εαν µη κακοποιησωσιν αφηρηται ο υπνος αυτων και ου κοιµωνται

17

οιδε γαρ σιτουνται σιτα ασεβειας οινω δε παρανοµω µεθυσκονται

18

αι δε οδοι των δικαιων οµοιως φωτι λαµπουσιν προπορευονται και φωτιζουσιν εως κατορθωση η ηµερα

19

αι δε οδοι των ασεβων σκοτειναι ουκ οιδασιν πως προσκοπτουσιν

20

υιε εµη ρησει προσεχε τοις δε εµοις λογοις παραβαλε σον ους

21

οπως µη εκλιπωσιν σε αι πηγαι σου φυλασσε αυτας εν ση καρδια

22

ζωη γαρ εστιν τοις ευρισκουσιν αυτας και παση σαρκι ιασις

23

παση φυλακη τηρει σην καρδιαν εκ γαρ τουτων εξοδοι ζωης

24

περιελε σεαυτου σκολιον στοµα και αδικα χειλη µακραν απο σου απωσαι

25

οι οφθαλµοι σου ορθα βλεπετωσαν τα δε βλεφαρα σου νευετω δικαια

26

ορθας τροχιας ποιει σοις ποσιν και τας οδους σου κατευθυνε

27

µη εκκλινης εις τα δεξια µηδε εις τα αριστερα αποστρεψον δε σον ποδα απο οδου κακης [27α] οδους γαρ τας εκ δεξιων οιδεν ο θεος διεστραµµεναι δε εισιν αι εξ αριστερων
[27β] αυτος δε ορθας ποιησει τας τροχιας σου τας δε πορειας σου εν ειρηνη προαξει

1

υιε εµη σοφια προσεχε εµοις δε λογοις παραβαλλε σον ους

2

ινα φυλαξης εννοιαν αγαθην αισθησιν δε εµων χειλεων εντελλοµαι σοι

3

µη προσεχε φαυλη γυναικι µελι γαρ αποσταζει απο χειλεων γυναικος πορνης η προς καιρον λιπαινει σον φαρυγγα

4

υστερον µεντοι πικροτερον χολης ευρησεις και ηκονηµενον µαλλον µαχαιρας διστοµου

5

της γαρ αφροσυνης οι ποδες καταγουσιν τους χρωµενους αυτη µετα θανατου εις τον αδην τα δε ιχνη αυτης ουκ ερειδεται

6

οδους γαρ ζωης ουκ επερχεται σφαλεραι δε αι τροχιαι αυτης και ουκ ευγνωστοι

7

νυν ουν υιε ακουε µου και µη ακυρους ποιησης εµους λογους

8

µακραν ποιησον απ' αυτης σην οδον µη εγγισης προς θυραις οικων αυτης

9

ινα µη προη αλλοις ζωην σου και σον βιον ανελεηµοσιν

10

ινα µη πλησθωσιν αλλοτριοι σης ισχυος οι δε σοι πονοι εις οικους αλλοτριων εισελθωσιν

11

και µεταµεληθηση επ' εσχατων ηνικα αν κατατριβωσιν σαρκες σωµατος σου

12

και ερεις πως εµισησα παιδειαν και ελεγχους εξεκλινεν η καρδια µου

13

ουκ ηκουον φωνην παιδευοντος µε και διδασκοντος µε ουδε παρεβαλλον το ους µου
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14

παρ' ολιγον εγενοµην εν παντι κακω εν µεσω εκκλησιας και συναγωγης

15

πινε υδατα απο σων αγγειων και απο σων φρεατων πηγης

16

µη υπερεκχεισθω σοι τα υδατα εκ της σης πηγης εις δε σας πλατειας διαπορευεσθω τα σα υδατα

17

εστω σοι µονω υπαρχοντα και µηδεις αλλοτριος µετασχετω σοι

18

η πηγη σου του υδατος εστω σοι ιδια και συνευφραινου µετα γυναικος της εκ νεοτητος σου

19

ελαφος φιλιας και πωλος σων χαριτων οµιλειτω σοι η δε ιδια ηγεισθω σου και συνεστω σοι εν παντι καιρω εν γαρ τη ταυτης φιλια συµπεριφεροµενος πολλοστος εση

20

µη πολυς ισθι προς αλλοτριαν µηδε συνεχου αγκαλαις της µη ιδιας

21

ενωπιον γαρ εισιν των του θεου οφθαλµων οδοι ανδρος εις δε πασας τας τροχιας αυτου σκοπευει

22

παρανοµιαι ανδρα αγρευουσιν σειραις δε των εαυτου αµαρτιων εκαστος σφιγγεται

23

ουτος τελευτα µετα απαιδευτων εκ δε πληθους της εαυτου βιοτητος εξερριφη και απωλετο δι' αφροσυνην

1

υιε εαν εγγυηση σον φιλον παραδωσεις σην χειρα εχθρω

2

παγις γαρ ισχυρα ανδρι τα ιδια χειλη και αλισκεται χειλεσιν ιδιου στοµατος

3

ποιει υιε α εγω σοι εντελλοµαι και σωζου ηκεις γαρ εις χειρας κακων δια σον φιλον ιθι µη εκλυοµενος παροξυνε δε και τον φιλον σου ον ενεγυησω

4

µη δως υπνον σοις οµµασιν µηδε επινυσταξης σοις βλεφαροις

5

ινα σωζη ωσπερ δορκας εκ βροχων και ωσπερ ορνεον εκ παγιδος

6

ιθι προς τον µυρµηκα ω οκνηρε και ζηλωσον ιδων τας οδους αυτου και γενου εκεινου σοφωτερος

7

εκεινω γαρ γεωργιου µη υπαρχοντος µηδε τον αναγκαζοντα εχων µηδε υπο δεσποτην ων

8

ετοιµαζεται θερους την τροφην πολλην τε εν τω αµητω ποιειται την παραθεσιν [8α] η πορευθητι προς την µελισσαν και µαθε ως εργατις εστιν την τε εργασιαν ως σεµνην ποι
ειται [8β] ης τους πονους βασιλεις και ιδιωται προς υγιειαν προσφερονται ποθεινη δε εστιν πασιν και επιδοξος [8χ] καιπερ ουσα τη ρωµη ασθενης την σοφιαν τιµησασα προη
χθη

9

εως τινος οκνηρε κατακεισαι ποτε δε εξ υπνου εγερθηση

10

ολιγον µεν υπνοις ολιγον δε καθησαι µικρον δε νυσταζεις ολιγον δε εναγκαλιζη χερσιν στηθη

11

ειτ' εµπαραγινεται σοι ωσπερ κακος οδοιπορος η πενια και η ενδεια ωσπερ αγαθος δροµευς [11α] εαν δε αοκνος ης ηξει ωσπερ πηγη ο αµητος σου η δε ενδεια ωσπερ κακος δ
ροµευς απαυτοµολησει

12

ανηρ αφρων και παρανοµος πορευεται οδους ουκ αγαθας

13

ο δ' αυτος εννευει οφθαλµω σηµαινει δε ποδι διδασκει δε εννευµασιν δακτυλων

14

διεστραµµενη δε καρδια τεκταινεται κακα εν παντι καιρω ο τοιουτος ταραχας συνιστησιν πολει

15

δια τουτο εξαπινης ερχεται η απωλεια αυτου διακοπη και συντριβη ανιατος

16

οτι χαιρει πασιν οις µισει ο κυριος συντριβεται δε δι' ακαθαρσιαν ψυχης

17

οφθαλµος υβριστου γλωσσα αδικος χειρες εκχεουσαι αιµα δικαιου

18

και καρδια τεκταινοµενη λογισµους κακους και ποδες επισπευδοντες κακοποιειν

19

εκκαιει ψευδη µαρτυς αδικος και επιπεµπει κρισεις ανα µεσον αδελφων

20

υιε φυλασσε νοµους πατρος σου και µη απωση θεσµους µητρος σου

21

αφαψαι δε αυτους επι ση ψυχη δια παντος και εγκλοιωσαι επι σω τραχηλω
Proverbs

Chapter

6

LXX / 1550 Stephanos

Page 584 of 1057

22

ηνικα αν περιπατης επαγου αυτην και µετα σου εστω ως δ' αν καθευδης φυλασσετω σε ινα εγειροµενω συλλαλη σοι

23

οτι λυχνος εντολη νοµου και φως και οδος ζωης ελεγχος και παιδεια

24

του διαφυλασσειν σε απο γυναικος υπανδρου και απο διαβολης γλωσσης αλλοτριας

25

µη σε νικηση καλλους επιθυµια µηδε αγρευθης σοις οφθαλµοις µηδε συναρπασθης απο των αυτης βλεφαρων

26

τιµη γαρ πορνης οση και ενος αρτου γυνη δε ανδρων τιµιας ψυχας αγρευει

27

αποδησει τις πυρ εν κολπω τα δε ιµατια ου κατακαυσει

28

η περιπατησει τις επ' ανθρακων πυρος τους δε ποδας ου κατακαυσει

29

ουτως ο εισελθων προς γυναικα υπανδρον ουκ αθωωθησεται ουδε πας ο απτοµενος αυτης

30

ου θαυµαστον εαν αλω τις κλεπτων κλεπτει γαρ ινα εµπληση την ψυχην πεινων

31

εαν δε αλω αποτεισει επταπλασια και παντα τα υπαρχοντα αυτου δους ρυσεται εαυτον

32

ο δε µοιχος δι' ενδειαν φρενων απωλειαν τη ψυχη αυτου περιποιειται

33

οδυνας τε και ατιµιας υποφερει το δε ονειδος αυτου ουκ εξαλειφθησεται εις τον αιωνα

34

µεστος γαρ ζηλου θυµος ανδρος αυτης ου φεισεται εν ηµερα κρισεως

35

ουκ ανταλλαξεται ουδενος λυτρου την εχθραν ουδε µη διαλυθη πολλων δωρων

1

υιε φυλασσε εµους λογους τας δε εµας εντολας κρυψον παρα σεαυτω [1α] υιε τιµα τον κυριον και ισχυσεις πλην δε αυτου µη φοβου αλλον

2

φυλαξον εµας εντολας και βιωσεις τους δε εµους λογους ωσπερ κορας οµµατων

3

περιθου δε αυτους σοις δακτυλοις επιγραψον δε επι το πλατος της καρδιας σου

4

ειπον την σοφιαν σην αδελφην ειναι την δε φρονησιν γνωριµον περιποιησαι σεαυτω

5

ινα σε τηρηση απο γυναικος αλλοτριας και πονηρας εαν σε λογοις τοις προς χαριν εµβαληται

6

απο γαρ θυριδος εκ του οικου αυτης εις τας πλατειας παρακυπτουσα

7

ον αν ιδη των αφρονων τεκνων νεανιαν ενδεη φρενων

8

παραπορευοµενον παρα γωνιαν εν διοδοις οικων αυτης

9

και λαλουντα εν σκοτει εσπερινω ηνικα αν ησυχια νυκτερινη η και γνοφωδης

10

η δε γυνη συναντα αυτω ειδος εχουσα πορνικον η ποιει νεων εξιπτασθαι καρδιας

11

ανεπτερωµενη δε εστιν και ασωτος εν οικω δε ουχ ησυχαζουσιν οι ποδες αυτης

12

χρονον γαρ τινα εξω ρεµβεται χρονον δε εν πλατειαις παρα πασαν γωνιαν ενεδρευει

13

ειτα επιλαβοµενη εφιλησεν αυτον αναιδει δε προσωπω προσειπεν αυτω

14

θυσια ειρηνικη µοι εστιν σηµερον αποδιδωµι τας ευχας µου

15

ενεκα τουτου εξηλθον εις συναντησιν σοι ποθουσα το σον προσωπον ευρηκα σε

16

κειριαις τετακα την κλινην µου αµφιταποις δε εστρωκα τοις απ' αιγυπτου

17

διερραγκα την κοιτην µου κροκω τον δε οικον µου κινναµωµω

18

ελθε και απολαυσωµεν φιλιας εως ορθρου δευρο και εγκυλισθωµεν ερωτι

19

ου γαρ παρεστιν ο ανηρ µου εν οικω πεπορευται δε οδον µακραν
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20

ενδεσµον αργυριου λαβων εν χειρι αυτου δι' ηµερων πολλων επανηξει εις τον οικον αυτου

21

απεπλανησεν δε αυτον πολλη οµιλια βροχοις τε τοις απο χειλεων εξωκειλεν αυτον

22

ο δε επηκολουθησεν αυτη κεπφωθεις ωσπερ δε βους επι σφαγην αγεται και ωσπερ κυων επι δεσµους

23

η ως ελαφος τοξευµατι πεπληγως εις το ηπαρ σπευδει δε ωσπερ ορνεον εις παγιδα ουκ ειδως οτι περι ψυχης τρεχει

24

νυν ουν υιε ακουε µου και προσεχε ρηµασιν στοµατος µου

25

µη εκκλινατω εις τας οδους αυτης η καρδια σου

26

πολλους γαρ τρωσασα καταβεβληκεν και αναριθµητοι εισιν ους πεφονευκεν

27

οδοι αδου ο οικος αυτης καταγουσαι εις τα ταµιεια του θανατου

1

συ την σοφιαν κηρυξεις ινα φρονησις σοι υπακουση

2

επι γαρ των υψηλων ακρων εστιν ανα µεσον δε των τριβων εστηκεν

3

παρα γαρ πυλαις δυναστων παρεδρευει εν δε εισοδοις υµνειται

4

υµας ω ανθρωποι παρακαλω και προιεµαι εµην φωνην υιοις ανθρωπων

5

νοησατε ακακοι πανουργιαν οι δε απαιδευτοι ενθεσθε καρδιαν

6

εισακουσατε µου σεµνα γαρ ερω και ανοισω απο χειλεων ορθα

7

οτι αληθειαν µελετησει ο φαρυγξ µου εβδελυγµενα δε εναντιον εµου χειλη ψευδη

8

µετα δικαιοσυνης παντα τα ρηµατα του στοµατος µου ουδεν εν αυτοις σκολιον ουδε στραγγαλωδες

9

παντα ενωπια τοις συνιουσιν και ορθα τοις ευρισκουσι γνωσιν

10

λαβετε παιδειαν και µη αργυριον και γνωσιν υπερ χρυσιον δεδοκιµασµενον ανθαιρεισθε δε αισθησιν χρυσιου καθαρου

11

κρεισσων γαρ σοφια λιθων πολυτελων παν δε τιµιον ουκ αξιον αυτης εστιν

12

εγω η σοφια κατεσκηνωσα βουλην και γνωσιν και εννοιαν εγω επεκαλεσαµην

13

φοβος κυριου µισει αδικιαν υβριν τε και υπερηφανιαν και οδους πονηρων µεµισηκα δε εγω διεστραµµενας οδους κακων

14

εµη βουλη και ασφαλεια εµη φρονησις εµη δε ισχυς

15

δι' εµου βασιλεις βασιλευουσιν και οι δυνασται γραφουσιν δικαιοσυνην

16

δι' εµου µεγιστανες µεγαλυνονται και τυραννοι δι' εµου κρατουσι γης

17

εγω τους εµε φιλουντας αγαπω οι δε εµε ζητουντες ευρησουσιν

18

πλουτος και δοξα εµοι υπαρχει και κτησις πολλων και δικαιοσυνη

19

βελτιον εµε καρπιζεσθαι υπερ χρυσιον και λιθον τιµιον τα δε εµα γενηµατα κρεισσω αργυριου εκλεκτου

20

εν οδοις δικαιοσυνης περιπατω και ανα µεσον τριβων δικαιωµατος αναστρεφοµαι

21

ινα µερισω τοις εµε αγαπωσιν υπαρξιν και τους θησαυρους αυτων εµπλησω αγαθων [21α] εαν αναγγειλω υµιν τα καθ' ηµεραν γινοµενα µνηµονευσω τα εξ αιωνος αριθµησαι

22

κυριος εκτισεν µε αρχην οδων αυτου εις εργα αυτου

23

προ του αιωνος εθεµελιωσεν µε εν αρχη

24

προ του την γην ποιησαι και προ του τας αβυσσους ποιησαι προ του προελθειν τας πηγας των υδατων

25

προ του ορη εδρασθηναι προ δε παντων βουνων γεννα µε
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26

κυριος εποιησεν χωρας και αοικητους και ακρα οικουµενα της υπ' ουρανον

27

ηνικα ητοιµαζεν τον ουρανον συµπαρηµην αυτω και οτε αφωριζεν τον εαυτου θρονον επ' ανεµων

28

ηνικα ισχυρα εποιει τα ανω νεφη και ως ασφαλεις ετιθει πηγας της υπ' ουρανον

29

και ισχυρα εποιει τα θεµελια της γης

30

ηµην παρ' αυτω αρµοζουσα εγω ηµην η προσεχαιρεν καθ' ηµεραν δε ευφραινοµην εν προσωπω αυτου εν παντι καιρω

31

οτε ευφραινετο την οικουµενην συντελεσας και ενευφραινετο εν υιοις ανθρωπων

32

νυν ουν υιε ακουε µου

34

µακαριος ανηρ ος εισακουσεται µου και ανθρωπος ος τας εµας οδους φυλαξει αγρυπνων επ' εµαις θυραις καθ' ηµεραν τηρων σταθµους εµων εισοδων

35

αι γαρ εξοδοι µου εξοδοι ζωης και ετοιµαζεται θελησις παρα κυριου

36

οι δε εις εµε αµαρτανοντες ασεβουσιν τας εαυτων ψυχας και οι µισουντες µε αγαπωσιν θανατον

1

η σοφια ωκοδοµησεν εαυτη οικον και υπηρεισεν στυλους επτα

2

εσφαξεν τα εαυτης θυµατα εκερασεν εις κρατηρα τον εαυτης οινον και ητοιµασατο την εαυτης τραπεζαν

3

απεστειλεν τους εαυτης δουλους συγκαλουσα µετα υψηλου κηρυγµατος επι κρατηρα λεγουσα

4

ος εστιν αφρων εκκλινατω προς µε και τοις ενδεεσι φρενων ειπεν

5

ελθατε φαγετε των εµων αρτων και πιετε οινον ον εκερασα υµιν

6

απολειπετε αφροσυνην και ζησεσθε και ζητησατε φρονησιν ινα βιωσητε και κατορθωσατε εν γνωσει συνεσιν

7

ο παιδευων κακους ληµψεται εαυτω ατιµιαν ελεγχων δε τον ασεβη µωµησεται εαυτον

8

µη ελεγχε κακους ινα µη µισωσιν σε ελεγχε σοφον και αγαπησει σε

9

διδου σοφω αφορµην και σοφωτερος εσται γνωριζε δικαιω και προσθησει του δεχεσθαι

10

αρχη σοφιας φοβος κυριου και βουλη αγιων συνεσις [10α] το γαρ γνωναι νοµον διανοιας εστιν αγαθης

11

τουτω γαρ τω τροπω πολυν ζησεις χρονον και προστεθησεται σοι ετη ζωης σου

12

υιε εαν σοφος γενη σεαυτω σοφος εση και τοις πλησιον εαν δε κακος αποβης µονος αναντλησεις κακα [12α] ος ερειδεται επι ψευδεσιν ουτος ποιµανει ανεµους ο δ' αυτος διωξ
εται ορνεα πετοµενα [12β] απελιπεν γαρ οδους του εαυτου αµπελωνος τους δε αξονας του ιδιου γεωργιου πεπλανηται [12χ] διαπορευεται δε δι' ανυδρου ερηµου και γην διατε
ταγµενην εν διψωδεσιν συναγει δε χερσιν ακαρπιαν

13

γυνη αφρων και θρασεια ενδεης ψωµου γινεται η ουκ επισταται αισχυνην

14

εκαθισεν επι θυραις του εαυτης οικου επι διφρου εµφανως εν πλατειαις

15

προσκαλουµενη τους παριοντας και κατευθυνοντας εν ταις οδοις αυτων

16

ος εστιν υµων αφρονεστατος εκκλινατω προς µε ενδεεσι δε φρονησεως παρακελευοµαι λεγουσα

17

αρτων κρυφιων ηδεως αψασθε και υδατος κλοπης γλυκερου

18

ο δε ουκ οιδεν οτι γηγενεις παρ' αυτη ολλυνται και επι πετευρον αδου συναντα [18α] αλλα αποπηδησον µη εγχρονισης εν τω τοπω µηδε επιστησης το σον οµµα προς αυτην
[18β] ουτως γαρ διαβηση υδωρ αλλοτριον και υπερβηση ποταµον αλλοτριον [18χ] απο δε υδατος αλλοτριου αποσχου και απο πηγης αλλοτριας µη πιης [18δ] ινα πολυν ζησης
χρονον προστεθη δε σοι ετη ζωης

1

υιος σοφος ευφραινει πατερα υιος δε αφρων λυπη τη µητρι

2

ουκ ωφελησουσιν θησαυροι ανοµους δικαιοσυνη δε ρυσεται εκ θανατου

3

ου λιµοκτονησει κυριος ψυχην δικαιαν ζωην δε ασεβων ανατρεψει
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4

πενια ανδρα ταπεινοι χειρες δε ανδρειων πλουτιζουσιν [4α] υιος πεπαιδευµενος σοφος εσται τω δε αφρονι διακονω χρησεται

5

διεσωθη απο καυµατος υιος νοηµων ανεµοφθορος δε γινεται εν αµητω υιος παρανοµος

6

ευλογια κυριου επι κεφαλην δικαιου στοµα δε ασεβων καλυψει πενθος αωρον

7

µνηµη δικαιων µετ' εγκωµιων ονοµα δε ασεβους σβεννυται

8

σοφος καρδια δεξεται εντολας ο δε αστεγος χειλεσιν σκολιαζων υποσκελισθησεται

9

ος πορευεται απλως πορευεται πεποιθως ο δε διαστρεφων τας οδους αυτου γνωσθησεται

10

ο εννευων οφθαλµοις µετα δολου συναγει ανδρασι λυπας ο δε ελεγχων µετα παρρησιας ειρηνοποιει

11

πηγη ζωης εν χειρι δικαιου στοµα δε ασεβους καλυψει απωλεια

12

µισος εγειρει νεικος παντας δε τους µη φιλονεικουντας καλυπτει φιλια

13

ος εκ χειλεων προφερει σοφιαν ραβδω τυπτει ανδρα ακαρδιον

14

σοφοι κρυψουσιν αισθησιν στοµα δε προπετους εγγιζει συντριβη

15

κτησις πλουσιων πολις οχυρα συντριβη δε ασεβων πενια

16

εργα δικαιων ζωην ποιει καρποι δε ασεβων αµαρτιας

17

οδους δικαιας ζωης φυλασσει παιδεια παιδεια δε ανεξελεγκτος πλαναται

18

καλυπτουσιν εχθραν χειλη δικαια οι δε εκφεροντες λοιδοριας αφρονεστατοι εισιν

19

εκ πολυλογιας ουκ εκφευξη αµαρτιαν φειδοµενος δε χειλεων νοηµων εση

20

αργυρος πεπυρωµενος γλωσσα δικαιου καρδια δε ασεβους εκλειψει

21

χειλη δικαιων επισταται υψηλα οι δε αφρονες εν ενδεια τελευτωσιν

22

ευλογια κυριου επι κεφαλην δικαιου αυτη πλουτιζει και ου µη προστεθη αυτη λυπη εν καρδια

23

εν γελωτι αφρων πρασσει κακα η δε σοφια ανδρι τικτει φρονησιν

24

εν απωλεια ασεβης περιφερεται επιθυµια δε δικαιου δεκτη

25

παραπορευοµενης καταιγιδος αφανιζεται ασεβης δικαιος δε εκκλινας σωζεται εις τον αιωνα

26

ωσπερ οµφαξ οδουσι βλαβερον και καπνος οµµασιν ουτως παρανοµια τοις χρωµενοις αυτην

27

φοβος κυριου προστιθησιν ηµερας ετη δε ασεβων ολιγωθησεται

28

εγχρονιζει δικαιοις ευφροσυνη ελπις δε ασεβων ολλυται

29

οχυρωµα οσιου φοβος κυριου συντριβη δε τοις εργαζοµενοις κακα

30

δικαιος τον αιωνα ουκ ενδωσει ασεβεις δε ουκ οικησουσιν γην

31

στοµα δικαιου αποσταζει σοφιαν γλωσσα δε αδικου εξολειται

32

χειλη ανδρων δικαιων αποσταζει χαριτας στοµα δε ασεβων αποστρεφεται

1

ζυγοι δολιοι βδελυγµα ενωπιον κυριου σταθµιον δε δικαιον δεκτον αυτω

2

ου εαν εισελθη υβρις εκει και ατιµια στοµα δε ταπεινων µελετα σοφιαν

3

αποθανων δικαιος ελιπεν µεταµελον προχειρος δε γινεται και επιχαρτος ασεβων απωλεια

5

δικαιοσυνη αµωµους ορθοτοµει οδους ασεβεια δε περιπιπτει αδικια
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6

δικαιοσυνη ανδρων ορθων ρυεται αυτους τη δε απωλεια αυτων αλισκονται παρανοµοι

7

τελευτησαντος ανδρος δικαιου ουκ ολλυται ελπις το δε καυχηµα των ασεβων ολλυται

8

δικαιος εκ θηρας εκδυνει αντ' αυτου δε παραδιδοται ο ασεβης

9

εν στοµατι ασεβων παγις πολιταις αισθησις δε δικαιων ευοδος

10

εν αγαθοις δικαιων κατωρθωσεν πολις

11

στοµασιν δε ασεβων κατεσκαφη

12

µυκτηριζει πολιτας ενδεης φρενων ανηρ δε φρονιµος ησυχιαν αγει

13

ανηρ διγλωσσος αποκαλυπτει βουλας εν συνεδριω πιστος δε πνοη κρυπτει πραγµατα

14

οις µη υπαρχει κυβερνησις πιπτουσιν ωσπερ φυλλα σωτηρια δε υπαρχει εν πολλη βουλη

15

πονηρος κακοποιει οταν συµµειξη δικαιω µισει δε ηχον ασφαλειας

16

γυνη ευχαριστος εγειρει ανδρι δοξαν θρονος δε ατιµιας γυνη µισουσα δικαια πλουτου οκνηροι ενδεεις γινονται οι δε ανδρειοι ερειδονται πλουτω

17

τη ψυχη αυτου αγαθον ποιει ανηρ ελεηµων εξολλυει δε αυτου σωµα ο ανελεηµων

18

ασεβης ποιει εργα αδικα σπερµα δε δικαιων µισθος αληθειας

19

υιος δικαιος γενναται εις ζωην διωγµος δε ασεβους εις θανατον

20

βδελυγµα κυριω διεστραµµεναι οδοι προσδεκτοι δε αυτω παντες αµωµοι εν ταις οδοις αυτων

21

χειρι χειρας εµβαλων αδικως ουκ ατιµωρητος εσται ο δε σπειρων δικαιοσυνην ληµψεται µισθον πιστον

22

ωσπερ ενωτιον εν ρινι υος ουτως γυναικι κακοφρονι καλλος

23

επιθυµια δικαιων πασα αγαθη ελπις δε ασεβων απολειται

24

εισιν οι τα ιδια σπειροντες πλειονα ποιουσιν εισιν και οι συναγοντες ελαττονουνται

25

ψυχη ευλογουµενη πασα απλη ανηρ δε θυµωδης ουκ ευσχηµων

26

ο συνεχων σιτον υπολιποιτο αυτον τοις εθνεσιν ευλογια δε εις κεφαλην του µεταδιδοντος

27

τεκταινοµενος αγαθα ζητει χαριν αγαθην εκζητουντα δε κακα καταληµψεται αυτον

28

ο πεποιθως επι πλουτω ουτος πεσειται ο δε αντιλαµβανοµενος δικαιων ουτος ανατελει

29

ο µη συµπεριφεροµενος τω εαυτου οικω κληρονοµησει ανεµον δουλευσει δε αφρων φρονιµω

30

εκ καρπου δικαιοσυνης φυεται δενδρον ζωης αφαιρουνται δε αωροι ψυχαι παρανοµων

31

ει ο µεν δικαιος µολις σωζεται ο ασεβης και αµαρτωλος που φανειται

1

ο αγαπων παιδειαν αγαπα αισθησιν ο δε µισων ελεγχους αφρων

2

κρεισσων ο ευρων χαριν παρα κυριω ανηρ δε παρανοµος παρασιωπηθησεται

3

ου κατορθωσει ανθρωπος εξ ανοµου αι δε ριζαι των δικαιων ουκ εξαρθησονται

4

γυνη ανδρεια στεφανος τω ανδρι αυτης ωσπερ δε εν ξυλω σκωληξ ουτως ανδρα απολλυσιν γυνη κακοποιος

5

λογισµοι δικαιων κριµατα κυβερνωσιν δε ασεβεις δολους

6

λογοι ασεβων δολιοι στοµα δε ορθων ρυσεται αυτους

7

ου εαν στραφη ασεβης αφανιζεται οικοι δε δικαιων παραµενουσιν
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8

στοµα συνετου εγκωµιαζεται υπο ανδρος νωθροκαρδιος δε µυκτηριζεται

9

κρεισσων ανηρ εν ατιµια δουλευων εαυτω η τιµην εαυτω περιτιθεις και προσδεοµενος αρτου

10

δικαιος οικτιρει ψυχας κτηνων αυτου τα δε σπλαγχνα των ασεβων ανελεηµονα

11

ο εργαζοµενος την εαυτου γην εµπλησθησεται αρτων οι δε διωκοντες µαταια ενδεεις φρενων [11α] ος εστιν ηδυς εν οινων διατριβαις εν τοις εαυτου οχυρωµασιν καταλειψει
ατιµιαν

12

επιθυµιαι ασεβων κακαι αι δε ριζαι των ευσεβων εν οχυρωµασιν

13

δι' αµαρτιαν χειλεων εµπιπτει εις παγιδας αµαρτωλος εκφευγει δε εξ αυτων δικαιος [13α] ο βλεπων λεια ελεηθησεται ο δε συναντων εν πυλαις εκθλιψει ψυχας

14

απο καρπων στοµατος ψυχη ανδρος πλησθησεται αγαθων ανταποδοµα δε χειλεων αυτου δοθησεται αυτω

15

οδοι αφρονων ορθαι ενωπιον αυτων εισακουει δε συµβουλιας σοφος

16

αφρων αυθηµερον εξαγγελλει οργην αυτου κρυπτει δε την εαυτου ατιµιαν πανουργος

17

επιδεικνυµενην πιστιν απαγγελλει δικαιος ο δε µαρτυς των αδικων δολιος

18

εισιν οι λεγοντες τιτρωσκουσιν µαχαιρα γλωσσαι δε σοφων ιωνται

19

χειλη αληθινα κατορθοι µαρτυριαν µαρτυς δε ταχυς γλωσσαν εχει αδικον

20

δολος εν καρδια τεκταινοµενου κακα οι δε βουλοµενοι ειρηνην ευφρανθησονται

21

ουκ αρεσει τω δικαιω ουδεν αδικον οι δε ασεβεις πλησθησονται κακων

22

βδελυγµα κυριω χειλη ψευδη ο δε ποιων πιστεις δεκτος παρ' αυτω

23

ανηρ συνετος θρονος αισθησεως καρδια δε αφρονων συναντησεται αραις

24

χειρ εκλεκτων κρατησει ευχερως δολιοι δε εσονται εις προνοµην

25

φοβερος λογος καρδιαν ταρασσει ανδρος δικαιου αγγελια δε αγαθη ευφραινει αυτον

26

επιγνωµων δικαιος εαυτου φιλος εσται αι δε γνωµαι των ασεβων ανεπιεικεις αµαρτανοντας καταδιωξεται κακα η δε οδος των ασεβων πλανησει αυτους

27

ουκ επιτευξεται δολιος θηρας κτηµα δε τιµιον ανηρ καθαρος

28

εν οδοις δικαιοσυνης ζωη οδοι δε µνησικακων εις θανατον

1

υιος πανουργος υπηκοος πατρι υιος δε ανηκοος εν απωλεια

2

απο καρπων δικαιοσυνης φαγεται αγαθος ψυχαι δε παρανοµων ολουνται αωροι

3

ος φυλασσει το εαυτου στοµα τηρει την εαυτου ψυχην ο δε προπετης χειλεσιν πτοησει εαυτον

4

εν επιθυµιαις εστιν πας αεργος χειρες δε ανδρειων εν επιµελεια

5

λογον αδικον µισει δικαιος ασεβης δε αισχυνεται και ουχ εξει παρρησιαν

6

δικαιοσυνη φυλασσει ακακους τους δε ασεβεις φαυλους ποιει αµαρτια

7

εισιν οι πλουτιζοντες εαυτους µηδεν εχοντες και εισιν οι ταπεινουντες εαυτους εν πολλω πλουτω

8

λυτρον ανδρος ψυχης ο ιδιος πλουτος πτωχος δε ουχ υφισταται απειλην

9

φως δικαιοις δια παντος φως δε ασεβων σβεννυται [9α] ψυχαι δολιαι πλανωνται εν αµαρτιαις δικαιοι δε οικτιρουσιν και ελεωσιν

10

κακος µεθ' υβρεως πρασσει κακα οι δε εαυτων επιγνωµονες σοφοι

11

υπαρξις επισπουδαζοµενη µετα ανοµιας ελασσων γινεται ο δε συναγων εαυτω µετ' ευσεβειας πληθυνθησεται δικαιος οικτιρει και κιχρα

12

κρεισσων εναρχοµενος βοηθων καρδια του επαγγελλοµενου και εις ελπιδα αγοντος δενδρον γαρ ζωης επιθυµια αγαθη
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13

ος καταφρονει πραγµατος καταφρονηθησεται υπ' αυτου ο δε φοβουµενος εντολην ουτος υγιαινει [13α] υιω δολιω ουδεν εσται αγαθον οικετη δε σοφω ευοδοι εσονται πραξεις
και κατευθυνθησεται η οδος αυτου

14

νοµος σοφου πηγη ζωης ο δε ανους υπο παγιδος θανειται

15

συνεσις αγαθη διδωσιν χαριν το δε γνωναι νοµον διανοιας εστιν αγαθης οδοι δε καταφρονουντων εν απωλεια

16

πας πανουργος πρασσει µετα γνωσεως ο δε αφρων εξεπετασεν εαυτου κακιαν

17

βασιλευς θρασυς εµπεσειται εις κακα αγγελος δε πιστος ρυσεται αυτον

18

πενιαν και ατιµιαν αφαιρειται παιδεια ο δε φυλασσων ελεγχους δοξασθησεται

19

επιθυµιαι ευσεβων ηδυνουσιν ψυχην εργα δε ασεβων µακραν απο γνωσεως

20

ο συµπορευοµενος σοφοις σοφος εσται ο δε συµπορευοµενος αφροσι γνωσθησεται

21

αµαρτανοντας καταδιωξεται κακα τους δε δικαιους καταληµψεται αγαθα

22

αγαθος ανηρ κληρονοµησει υιους υιων θησαυριζεται δε δικαιοις πλουτος ασεβων

23

δικαιοι ποιησουσιν εν πλουτω ετη πολλα αδικοι δε απολουνται συντοµως

24

ος φειδεται της βακτηριας µισει τον υιον αυτου ο δε αγαπων επιµελως παιδευει

25

δικαιος εσθων εµπιπλα την ψυχην αυτου ψυχαι δε ασεβων ενδεεις

1

σοφαι γυναικες ωκοδοµησαν οικους η δε αφρων κατεσκαψεν ταις χερσιν αυτης

2

ο πορευοµενος ορθως φοβειται τον κυριον ο δε σκολιαζων ταις οδοις αυτου ατιµασθησεται

3

εκ στοµατος αφρονων βακτηρια υβρεως χειλη δε σοφων φυλασσει αυτους

4

ου µη εισιν βοες φατναι καθαραι ου δε πολλα γενηµατα φανερα βοος ισχυς

5

µαρτυς πιστος ου ψευδεται εκκαιει δε ψευδη µαρτυς αδικος

6

ζητησεις σοφιαν παρα κακοις και ουχ ευρησεις αισθησις δε παρα φρονιµοις ευχερης

7

παντα εναντια ανδρι αφρονι οπλα δε αισθησεως χειλη σοφα

8

σοφια πανουργων επιγνωσεται τας οδους αυτων ανοια δε αφρονων εν πλανη

9

οικιαι παρανοµων οφειλησουσιν καθαρισµον οικιαι δε δικαιων δεκται

10

καρδια ανδρος αισθητικη λυπηρα ψυχη αυτου οταν δε ευφραινηται ουκ επιµειγνυται υβρει

11

οικιαι ασεβων αφανισθησονται σκηναι δε κατορθουντων στησονται

12

εστιν οδος η δοκει ορθη ειναι παρα ανθρωποις τα δε τελευταια αυτης ερχεται εις πυθµενα αδου

13

εν ευφροσυναις ου προσµειγνυται λυπη τελευταια δε χαρα εις πενθος ερχεται

14

των εαυτου οδων πλησθησεται θρασυκαρδιος απο δε των διανοηµατων αυτου ανηρ αγαθος

15

ακακος πιστευει παντι λογω πανουργος δε ερχεται εις µετανοιαν

16

σοφος φοβηθεις εξεκλινεν απο κακου ο δε αφρων εαυτω πεποιθως µειγνυται ανοµω

17

οξυθυµος πρασσει µετα αβουλιας ανηρ δε φρονιµος πολλα υποφερει

18

µεριουνται αφρονες κακιαν οι δε πανουργοι κρατησουσιν αισθησεως

19

ολισθησουσιν κακοι εναντι αγαθων και ασεβεις θεραπευσουσιν θυρας δικαιων

20

φιλοι µισησουσιν φιλους πτωχους φιλοι δε πλουσιων πολλοι
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21

ο ατιµαζων πενητας αµαρτανει ελεων δε πτωχους µακαριστος

22

πλανωµενοι τεκταινουσι κακα ελεον δε και αληθειαν τεκταινουσιν αγαθοι ουκ επιστανται ελεον και πιστιν τεκτονες κακων ελεηµοσυναι δε και πιστεις παρα τεκτοσιν αγαθοι
ς

23

εν παντι µεριµνωντι ενεστιν περισσον ο δε ηδυς και αναλγητος εν ενδεια εσται

24

στεφανος σοφων πανουργος η δε διατριβη αφρονων κακη

25

ρυσεται εκ κακων ψυχην µαρτυς πιστος εκκαιει δε ψευδη δολιος

26

εν φοβω κυριου ελπις ισχυος τοις δε τεκνοις αυτου καταλειπει ερεισµα

27

προσταγµα κυριου πηγη ζωης ποιει δε εκκλινειν εκ παγιδος θανατου

28

εν πολλω εθνει δοξα βασιλεως εν δε εκλειψει λαου συντριβη δυναστου

29

µακροθυµος ανηρ πολυς εν φρονησει ο δε ολιγοψυχος ισχυρως αφρων

30

πραυθυµος ανηρ καρδιας ιατρος σης δε οστεων καρδια αισθητικη

31

ο συκοφαντων πενητα παροξυνει τον ποιησαντα αυτον ο δε τιµων αυτον ελεα πτωχον

32

εν κακια αυτου απωσθησεται ασεβης ο δε πεποιθως τη εαυτου οσιοτητι δικαιος

33

εν καρδια αγαθη ανδρος σοφια εν δε καρδια αφρονων ου διαγινωσκεται

34

δικαιοσυνη υψοι εθνος ελασσονουσι δε φυλας αµαρτιαι

35

δεκτος βασιλει υπηρετης νοηµων τη δε εαυτου ευστροφια αφαιρειται ατιµιαν

1

οργη απολλυσιν και φρονιµους αποκρισις δε υποπιπτουσα αποστρεφει θυµον λογος δε λυπηρος εγειρει οργας

2

γλωσσα σοφων καλα επισταται στοµα δε αφρονων αναγγελει κακα

3

εν παντι τοπω οφθαλµοι κυριου σκοπευουσιν κακους τε και αγαθους

4

ιασις γλωσσης δενδρον ζωης ο δε συντηρων αυτην πλησθησεται πνευµατος

5

αφρων µυκτηριζει παιδειαν πατρος ο δε φυλασσων εντολας πανουργοτερος

6

εν πλεοναζουση δικαιοσυνη ισχυς πολλη οι δε ασεβεις ολορριζοι εκ γης ολουνται οικοις δικαιων ισχυς πολλη καρποι δε ασεβων απολουνται

7

χειλη σοφων δεδεται αισθησει καρδιαι δε αφρονων ουκ ασφαλεις

8

θυσιαι ασεβων βδελυγµα κυριω ευχαι δε κατευθυνοντων δεκται παρ' αυτω

9

βδελυγµα κυριω οδοι ασεβους διωκοντας δε δικαιοσυνην αγαπα

10

παιδεια ακακου γνωριζεται υπο των παριοντων οι δε µισουντες ελεγχους τελευτωσιν αισχρως

11

αδης και απωλεια φανερα παρα τω κυριω πως ουχι και αι καρδιαι των ανθρωπων

12

ουκ αγαπησει απαιδευτος τους ελεγχοντας αυτον µετα δε σοφων ουχ οµιλησει

13

καρδιας ευφραινοµενης προσωπον θαλλει εν δε λυπαις ουσης σκυθρωπαζει

14

καρδια ορθη ζητει αισθησιν στοµα δε απαιδευτων γνωσεται κακα

15

παντα τον χρονον οι οφθαλµοι των κακων προσδεχονται κακα οι δε αγαθοι ησυχαζουσιν δια παντος

16

κρεισσων µικρα µερις µετα φοβου κυριου η θησαυροι µεγαλοι µετα αφοβιας

17

κρεισσων ξενισµος λαχανων προς φιλιαν και χαριν η παραθεσις µοσχων µετα εχθρας

18

ανηρ θυµωδης παρασκευαζει µαχας µακροθυµος δε και την µελλουσαν καταπραυνει [18α] µακροθυµος ανηρ κατασβεσει κρισεις ο δε ασεβης εγειρει µαλλον
Proverbs

Chapter

15

LXX / 1550 Stephanos

Page 592 of 1057

19

οδοι αεργων εστρωµεναι ακανθαις αι δε των ανδρειων τετριµµεναι

20

υιος σοφος ευφραινει πατερα υιος δε αφρων µυκτηριζει µητερα αυτου

21

ανοητου τριβοι ενδεεις φρενων ανηρ δε φρονιµος κατευθυνων πορευεται

22

υπερτιθενται λογισµους οι µη τιµωντες συνεδρια εν δε καρδιαις βουλευοµενων µενει βουλη

23

ου µη υπακουση ο κακος αυτη ουδε µη ειπη καιριον τι και καλον τω κοινω

24

οδοι ζωης διανοηµατα συνετου ινα εκκλινας εκ του αδου σωθη

25

οικους υβριστων κατασπα κυριος εστηρισεν δε οριον χηρας

26

βδελυγµα κυριω λογισµος αδικος αγνων δε ρησεις σεµναι

27

εξολλυσιν εαυτον ο δωροληµπτης ο δε µισων δωρων ληµψεις σωζεται [27α] ελεηµοσυναις και πιστεσιν αποκαθαιρονται αµαρτιαι τω δε φοβω κυριου εκκλινει πας απο κακου

28

καρδιαι δικαιων µελετωσιν πιστεις στοµα δε ασεβων αποκρινεται κακα [28α] δεκται παρα κυριω οδοι ανθρωπων δικαιων δια δε αυτων και οι εχθροι φιλοι γινονται

29

µακραν απεχει ο θεος απο ασεβων ευχαις δε δικαιων επακουει [29α] κρεισσων ολιγη ληµψις µετα δικαιοσυνης η πολλα γενηµατα µετα αδικιας [29β] καρδια ανδρος λογιζεσθ
ω δικαια ινα υπο του θεου διορθωθη τα διαβηµατα αυτου

30

θεωρων οφθαλµος καλα ευφραινει καρδιαν φηµη δε αγαθη πιαινει οστα

32

ος απωθειται παιδειαν µισει εαυτον ο δε τηρων ελεγχους αγαπα ψυχην αυτου

33

φοβος θεου παιδεια και σοφια και αρχη δοξης αποκριθησεται αυτη

2

παντα τα εργα του ταπεινου φανερα παρα τω θεω οι δε ασεβεις εν ηµερα κακη ολουνται

5

ακαθαρτος παρα θεω πας υψηλοκαρδιος χειρι δε χειρας εµβαλων αδικως ουκ αθωωθησεται

7

αρχη οδου αγαθης το ποιειν τα δικαια δεκτα δε παρα θεω µαλλον η θυειν θυσιας

8

ο ζητων τον κυριον ευρησει γνωσιν µετα δικαιοσυνης οι δε ορθως ζητουντες αυτον ευρησουσιν ειρηνην

9

παντα τα εργα του κυριου µετα δικαιοσυνης φυλασσεται δε ο ασεβης εις ηµεραν κακην

10

µαντειον επι χειλεσιν βασιλεως εν δε κρισει ου µη πλανηθη το στοµα αυτου

11

ροπη ζυγου δικαιοσυνη παρα κυριω τα δε εργα αυτου σταθµια δικαια

12

βδελυγµα βασιλει ο ποιων κακα µετα γαρ δικαιοσυνης ετοιµαζεται θρονος αρχης

13

δεκτα βασιλει χειλη δικαια λογους δε ορθους αγαπα

14

θυµος βασιλεως αγγελος θανατου ανηρ δε σοφος εξιλασεται αυτον

15

εν φωτι ζωης υιος βασιλεως οι δε προσδεκτοι αυτω ωσπερ νεφος οψιµον

16

νοσσιαι σοφιας αιρετωτεραι χρυσιου νοσσιαι δε φρονησεως αιρετωτεραι υπερ αργυριον

17

τριβοι ζωης εκκλινουσιν απο κακων µηκος δε βιου οδοι δικαιοσυνης ο δεχοµενος παιδειαν εν αγαθοις εσται ο δε φυλασσων ελεγχους σοφισθησεται ος φυλασσει τας εαυτου ο
δους τηρει την εαυτου ψυχην αγαπων δε ζωην αυτου φεισεται στοµατος αυτου

18

προ συντριβης ηγειται υβρις προ δε πτωµατος κακοφροσυνη

19

κρεισσων πραυθυµος µετα ταπεινωσεως η ος διαιρειται σκυλα µετα υβριστων

20

συνετος εν πραγµασιν ευρετης αγαθων πεποιθως δε επι θεω µακαριστος

21

τους σοφους και συνετους φαυλους καλουσιν οι δε γλυκεις εν λογω πλειονα ακουσονται

22

πηγη ζωης εννοια τοις κεκτηµενοις παιδεια δε αφρονων κακη
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23

καρδια σοφου νοησει τα απο του ιδιου στοµατος επι δε χειλεσιν φορεσει επιγνωµοσυνην

24

κηρια µελιτος λογοι καλοι γλυκασµα δε αυτων ιασις ψυχης

25

εισιν οδοι δοκουσαι ειναι ορθαι ανδρι τα µεντοι τελευταια αυτων βλεπει εις πυθµενα αδου

26

ανηρ εν πονοις πονει εαυτω και εκβιαζεται εαυτου την απωλειαν ο µεντοι σκολιος επι τω εαυτου στοµατι φορει την απωλειαν

27

ανηρ αφρων ορυσσει εαυτω κακα επι δε των εαυτου χειλεων θησαυριζει πυρ

28

ανηρ σκολιος διαπεµπεται κακα και λαµπτηρα δολου πυρσευει κακοις και διαχωριζει φιλους

29

ανηρ παρανοµος αποπειραται φιλων και απαγει αυτους οδους ουκ αγαθας

30

στηριζων οφθαλµους αυτου λογιζεται διεστραµµενα οριζει δε τοις χειλεσιν αυτου παντα τα κακα ουτος καµινος εστιν κακιας

31

στεφανος καυχησεως γηρας εν δε οδοις δικαιοσυνης ευρισκεται

32

κρεισσων ανηρ µακροθυµος ισχυρου ο δε κρατων οργης κρεισσων καταλαµβανοµενου πολιν

33

εις κολπους επερχεται παντα τοις αδικοις παρα δε κυριου παντα τα δικαια

1

κρεισσων ψωµος µεθ' ηδονης εν ειρηνη η οικος πληρης πολλων αγαθων και αδικων θυµατων µετα µαχης

2

οικετης νοηµων κρατησει δεσποτων αφρονων εν δε αδελφοις διελειται µερη

3

ωσπερ δοκιµαζεται εν καµινω αργυρος και χρυσος ουτως εκλεκται καρδιαι παρα κυριω

4

κακος υπακουει γλωσσης παρανοµων δικαιος δε ου προσεχει χειλεσιν ψευδεσιν

5

ο καταγελων πτωχου παροξυνει τον ποιησαντα αυτον ο δε επιχαιρων απολλυµενω ουκ αθωωθησεται ο δε επισπλαγχνιζοµενος ελεηθησεται

6

στεφανος γεροντων τεκνα τεκνων καυχηµα δε τεκνων πατερες αυτων [6α] του πιστου ολος ο κοσµος των χρηµατων του δε απιστου ουδε οβολος

7

ουχ αρµοσει αφρονι χειλη πιστα ουδε δικαιω χειλη ψευδη

8

µισθος χαριτων η παιδεια τοις χρωµενοις ου δ' αν επιστρεψη ευοδωθησεται

9

ος κρυπτει αδικηµατα ζητει φιλιαν ος δε µισει κρυπτειν διιστησιν φιλους και οικειους

10

συντριβει απειλη καρδιαν φρονιµου αφρων δε µαστιγωθεις ουκ αισθανεται

11

αντιλογιας εγειρει πας κακος ο δε κυριος αγγελον ανελεηµονα εκπεµψει αυτω

12

εµπεσειται µεριµνα ανδρι νοηµονι οι δε αφρονες διαλογιουνται κακα

13

ος αποδιδωσιν κακα αντι αγαθων ου κινηθησεται κακα εκ του οικου αυτου

14

εξουσιαν διδωσιν λογοις αρχη δικαιοσυνης προηγειται δε της ενδειας στασις και µαχη

15

ος δικαιον κρινει τον αδικον αδικον δε τον δικαιον ακαθαρτος και βδελυκτος παρα θεω

16

ινα τι υπηρξεν χρηµατα αφρονι κτησασθαι γαρ σοφιαν ακαρδιος ου δυνησεται [16α] ος υψηλον ποιει τον εαυτου οικον ζητει συντριβην ο δε σκολιαζων του µαθειν εµπεσειται
εις κακα

17

εις παντα καιρον φιλος υπαρχετω σοι αδελφοι δε εν αναγκαις χρησιµοι εστωσαν τουτου γαρ χαριν γεννωνται

18

ανηρ αφρων επικροτει και επιχαιρει εαυτω ως και ο εγγυωµενος εγγυη τον εαυτου φιλον

19

φιλαµαρτηµων χαιρει µαχαις

20

ο δε σκληροκαρδιος ου συναντα αγαθοις ανηρ ευµεταβολος γλωσση εµπεσειται εις κακα

21

καρδια δε αφρονος οδυνη τω κεκτηµενω αυτην ουκ ευφραινεται πατηρ επι υιω απαιδευτω υιος δε φρονιµος ευφραινει µητερα αυτου

22

καρδια ευφραινοµενη ευεκτειν ποιει ανδρος δε λυπηρου ξηραινεται τα οστα
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23

λαµβανοντος δωρα εν κολπω αδικως ου κατευοδουνται οδοι ασεβης δε εκκλινει οδους δικαιοσυνης

24

προσωπον συνετον ανδρος σοφου οι δε οφθαλµοι του αφρονος επ' ακρα γης

25

οργη πατρι υιος αφρων και οδυνη τη τεκουση αυτου

26

ζηµιουν ανδρα δικαιον ου καλον ουδε οσιον επιβουλευειν δυνασταις δικαιοις

27

ος φειδεται ρηµα προεσθαι σκληρον επιγνωµων µακροθυµος δε ανηρ φρονιµος

28

ανοητω επερωτησαντι σοφιαν σοφια λογισθησεται ενεον δε τις εαυτον ποιησας δοξει φρονιµος ειναι

1

προφασεις ζητει ανηρ βουλοµενος χωριζεσθαι απο φιλων εν παντι δε καιρω επονειδιστος εσται

2

ου χρειαν εχει σοφιας ενδεης φρενων µαλλον γαρ αγεται αφροσυνη

3

οταν ελθη ασεβης εις βαθος κακων καταφρονει επερχεται δε αυτω ατιµια και ονειδος

4

υδωρ βαθυ λογος εν καρδια ανδρος ποταµος δε αναπηδυει και πηγη ζωης

5

θαυµασαι προσωπον ασεβους ου καλον ουδε οσιον εκκλινειν το δικαιον εν κρισει

6

χειλη αφρονος αγουσιν αυτον εις κακα το δε στοµα αυτου το θρασυ θανατον επικαλειται

7

στοµα αφρονος συντριβη αυτω τα δε χειλη αυτου παγις τη ψυχη αυτου

8

οκνηρους καταβαλλει φοβος ψυχαι δε ανδρογυνων πεινασουσιν

9

ο µη ιωµενος εαυτον εν τοις εργοις αυτου αδελφος εστιν του λυµαινοµενου εαυτον

10

εκ µεγαλωσυνης ισχυος ονοµα κυριου αυτω δε προσδραµοντες δικαιοι υψουνται

11

υπαρξις πλουσιου ανδρος πολις οχυρα η δε δοξα αυτης µεγα επισκιαζει

12

προ συντριβης υψουται καρδια ανδρος και προ δοξης ταπεινουται

13

ος αποκρινεται λογον πριν ακουσαι αφροσυνη αυτω εστιν και ονειδος

14

θυµον ανδρος πραυνει θεραπων φρονιµος ολιγοψυχον δε ανδρα τις υποισει

15

καρδια φρονιµου κταται αισθησιν ωτα δε σοφων ζητει εννοιαν

16

δοµα ανθρωπου εµπλατυνει αυτον και παρα δυνασταις καθιζανει αυτον

17

δικαιος εαυτου κατηγορος εν πρωτολογια ως δ' αν επιβαλη ο αντιδικος ελεγχεται

18

αντιλογιας παυει κληρος εν δε δυνασταις οριζει

19

αδελφος υπο αδελφου βοηθουµενος ως πολις οχυρα και υψηλη ισχυει δε ωσπερ τεθεµελιωµενον βασιλειον

20

απο καρπων στοµατος ανηρ πιµπλησιν κοιλιαν αυτου απο δε καρπων χειλεων αυτου εµπλησθησεται

21

θανατος και ζωη εν χειρι γλωσσης οι δε κρατουντες αυτης εδονται τους καρπους αυτης

22

ος ευρεν γυναικα αγαθην ευρεν χαριτας ελαβεν δε παρα θεου ιλαροτητα [22α] ος εκβαλλει γυναικα αγαθην εκβαλλει τα αγαθα ο δε κατεχων µοιχαλιδα αφρων και ασεβης

3

αφροσυνη ανδρος λυµαινεται τας οδους αυτου τον δε θεον αιτιαται τη καρδια αυτου

4

πλουτος προστιθησιν φιλους πολλους ο δε πτωχος και απο του υπαρχοντος φιλου λειπεται

5

µαρτυς ψευδης ουκ ατιµωρητος εσται ο δε εγκαλων αδικως ου διαφευξεται

6

πολλοι θεραπευουσιν προσωπα βασιλεων πας δε ο κακος γινεται ονειδος ανδρι

7

πας ος αδελφον πτωχον µισει και φιλιας µακραν εσται εννοια αγαθη τοις ειδοσιν αυτην εγγιει ανηρ δε φρονιµος ευρησει αυτην ο πολλα κακοποιων τελεσιουργει κακιαν ος δε
ερεθιζει λογους ου σωθησεται
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8

ο κτωµενος φρονησιν αγαπα εαυτον ος δε φυλασσει φρονησιν ευρησει αγαθα

9

µαρτυς ψευδης ουκ ατιµωρητος εσται ος δ' αν εκκαυση κακιαν απολειται υπ' αυτης

10

ου συµφερει αφρονι τρυφη και εαν οικετης αρξηται µεθ' υβρεως δυναστευειν

11

ελεηµων ανηρ µακροθυµει το δε καυχηµα αυτου επερχεται παρανοµοις

12

βασιλεως απειλη οµοια βρυγµω λεοντος ωσπερ δε δροσος επι χορτω ουτως το ιλαρον αυτου

13

αισχυνη πατρι υιος αφρων και ουχ αγναι ευχαι απο µισθωµατος εταιρας

14

οικον και υπαρξιν µεριζουσιν πατερες παισιν παρα δε θεου αρµοζεται γυνη ανδρι

15

δειλια κατεχει ανδρογυναιον ψυχη δε αεργου πεινασει

16

ος φυλασσει εντολην τηρει την εαυτου ψυχην ο δε καταφρονων των εαυτου οδων απολειται

17

δανιζει θεω ο ελεων πτωχον κατα δε το δοµα αυτου ανταποδωσει αυτω

18

παιδευε υιον σου ουτως γαρ εσται ευελπις εις δε υβριν µη επαιρου τη ψυχη σου

19

κακοφρων ανηρ πολλα ζηµιωθησεται εαν δε λοιµευηται και την ψυχην αυτου προσθησει

20

ακουε υιε παιδειαν πατρος σου ινα σοφος γενη επ' εσχατων σου

21

πολλοι λογισµοι εν καρδια ανδρος η δε βουλη του κυριου εις τον αιωνα µενει

22

καρπος ανδρι ελεηµοσυνη κρεισσων δε πτωχος δικαιος η πλουσιος ψευστης

23

φοβος κυριου εις ζωην ανδρι ο δε αφοβος αυλισθησεται εν τοποις ου ουκ επισκοπειται γνωσις

24

ο εγκρυπτων εις τον κολπον αυτου χειρας αδικως ουδε τω στοµατι ου µη προσαγαγη αυτας

25

λοιµου µαστιγουµενου αφρων πανουργοτερος γινεται εαν δε ελεγχης ανδρα φρονιµον νοησει αισθησιν

26

ο ατιµαζων πατερα και απωθουµενος µητερα αυτου καταισχυνθησεται και επονειδιστος εσται

27

υιος απολειποµενος φυλαξαι παιδειαν πατρος µελετησει ρησεις κακας

28

ο εγγυωµενος παιδα αφρονα καθυβριζει δικαιωµα στοµα δε ασεβων καταπιεται κρισεις

29

ετοιµαζονται ακολαστοις µαστιγες και τιµωριαι ωµοις αφρονων

1

ακολαστον οινος και υβριστικον µεθη πας δε ο συµµειγνυµενος αυτη ουκ εσται σοφος

2

ου διαφερει απειλη βασιλεως θυµου λεοντος ο δε παροξυνων αυτον αµαρτανει εις την εαυτου ψυχην

3

δοξα ανδρι αποστρεφεσθαι λοιδοριας πας δε αφρων τοιουτοις συµπλεκεται

4

ονειδιζοµενος οκνηρος ουκ αισχυνεται ωσαυτως και ο δανιζοµενος σιτον εν αµητω

5

υδωρ βαθυ βουλη εν καρδια ανδρος ανηρ δε φρονιµος εξαντλησει αυτην

6

µεγα ανθρωπος και τιµιον ανηρ ελεηµων ανδρα δε πιστον εργον ευρειν

7

ος αναστρεφεται αµωµος εν δικαιοσυνη µακαριους τους παιδας αυτου καταλειψει

8

οταν βασιλευς δικαιος καθιση επι θρονου ουκ εναντιουται εν οφθαλµοις αυτου παν πονηρον

9

τις καυχησεται αγνην εχειν την καρδιαν η τις παρρησιασεται καθαρος ειναι απο αµαρτιων [9α] κακολογουντος πατερα η µητερα σβεσθησεται λαµπτηρ αι δε κοραι των οφθα
λµων αυτου οψονται σκοτος [9β] µερις επισπουδαζοµενη εν πρωτοις εν τοις τελευταιοις ουκ ευλογηθησεται [9χ] µη ειπης τεισοµαι τον εχθρον αλλα υποµεινον τον κυριον ινα
σοι βοηθηση

10

σταθµιον µεγα και µικρον και µετρα δισσα ακαθαρτα ενωπιον κυριου και αµφοτερα
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11

και ο ποιων αυτα εν τοις επιτηδευµασιν αυτου συµποδισθησεται νεανισκος µετα οσιου και ευθεια η οδος αυτου

12

ους ακουει και οφθαλµος ορα κυριου εργα και αµφοτερα

13

µη αγαπα καταλαλειν ινα µη εξαρθης διανοιξον τους οφθαλµους σου και εµπλησθητι αρτων

23

βδελυγµα κυριω δισσον σταθµιον και ζυγος δολιος ου καλον ενωπιον αυτου

24

παρα κυριου ευθυνεται τα διαβηµατα ανδρι θνητος δε πως αν νοησαι τας οδους αυτου

25

παγις ανδρι ταχυ τι των ιδιων αγιασαι µετα γαρ το ευξασθαι µετανοειν γινεται

26

λικµητωρ ασεβων βασιλευς σοφος και επιβαλει αυτοις τροχον

27

φως κυριου πνοη ανθρωπων ος ερευνα ταµιεια κοιλιας

28

ελεηµοσυνη και αληθεια φυλακη βασιλει και περικυκλωσουσιν εν δικαιοσυνη τον θρονον αυτου

29

κοσµος νεανιαις σοφια δοξα δε πρεσβυτερων πολιαι

30

υπωπια και συντριµµατα συναντα κακοις πληγαι δε εις ταµιεια κοιλιας

1

ωσπερ ορµη υδατος ουτως καρδια βασιλεως εν χειρι θεου ου εαν θελων νευση εκει εκλινεν αυτην

2

πας ανηρ φαινεται εαυτω δικαιος κατευθυνει δε καρδιας κυριος

3

ποιειν δικαια και αληθευειν αρεστα παρα θεω µαλλον η θυσιων αιµα

4

µεγαλοφρων εφ' υβρει θρασυκαρδιος λαµπτηρ δε ασεβων αµαρτια

6

ο ενεργων θησαυρισµατα γλωσση ψευδει µαταια διωκει επι παγιδας θανατου

7

ολεθρος ασεβεσιν επιξενωθησεται ου γαρ βουλονται πρασσειν τα δικαια

8

προς τους σκολιους σκολιας οδους αποστελλει ο θεος αγνα γαρ και ορθα τα εργα αυτου

9

κρεισσον οικειν επι γωνιας υπαιθρου η εν κεκονιαµενοις µετα αδικιας και εν οικω κοινω

10

ψυχη ασεβους ουκ ελεηθησεται υπ' ουδενος των ανθρωπων

11

ζηµιουµενου ακολαστου πανουργοτερος γινεται ο ακακος συνιων δε σοφος δεξεται γνωσιν

12

συνιει δικαιος καρδιας ασεβων και φαυλιζει ασεβεις εν κακοις

13

ος φρασσει τα ωτα του µη επακουσαι ασθενους και αυτος επικαλεσεται και ουκ εσται ο εισακουων

14

δοσις λαθριος ανατρεπει οργας δωρων δε ο φειδοµενος θυµον εγειρει ισχυρον

15

ευφροσυνη δικαιων ποιειν κριµα οσιος δε ακαθαρτος παρα κακουργοις

16

ανηρ πλανωµενος εξ οδου δικαιοσυνης εν συναγωγη γιγαντων αναπαυσεται

17

ανηρ ενδεης αγαπα ευφροσυνην φιλων οινον και ελαιον εις πλουτον

18

περικαθαρµα δε δικαιου ανοµος

19

κρεισσον οικειν εν γη ερηµω η µετα γυναικος µαχιµου και γλωσσωδους και οργιλου

20

θησαυρος επιθυµητος αναπαυσεται επι στοµατος σοφου αφρονες δε ανδρες καταπιονται αυτον

21

οδος δικαιοσυνης και ελεηµοσυνης ευρησει ζωην και δοξαν

22

πολεις οχυρας επεβη σοφος και καθειλεν το οχυρωµα εφ' ω επεποιθεισαν οι ασεβεις

23

ος φυλασσει το στοµα αυτου και την γλωσσαν διατηρει εκ θλιψεως την ψυχην αυτου
Proverbs

Chapter

21

LXX / 1550 Stephanos

Page 597 of 1057

24

θρασυς και αυθαδης και αλαζων λοιµος καλειται ος δε µνησικακει παρανοµος

25

επιθυµιαι οκνηρον αποκτεινουσιν ου γαρ προαιρουνται αι χειρες αυτου ποιειν τι

26

ασεβης επιθυµει ολην την ηµεραν επιθυµιας κακας ο δε δικαιος ελεα και οικτιρει αφειδως

27

θυσιαι ασεβων βδελυγµα κυριω και γαρ παρανοµως προσφερουσιν αυτας

28

µαρτυς ψευδης απολειται ανηρ δε υπηκοος φυλασσοµενος λαλησει

29

ασεβης ανηρ αναιδως υφισταται προσωπω ο δε ευθης αυτος συνιει τας οδους αυτου

30

ουκ εστιν σοφια ουκ εστιν ανδρεια ουκ εστιν βουλη προς τον ασεβη

31

ιππος ετοιµαζεται εις ηµεραν πολεµου παρα δε κυριου η βοηθεια

1

αιρετωτερον ονοµα καλον η πλουτος πολυς υπερ δε αργυριον και χρυσιον χαρις αγαθη

2

πλουσιος και πτωχος συνηντησαν αλληλοις αµφοτερους δε ο κυριος εποιησεν

3

πανουργος ιδων πονηρον τιµωρουµενον κραταιως αυτος παιδευεται οι δε αφρονες παρελθοντες εζηµιωθησαν

4

γενεα σοφιας φοβος κυριου και πλουτος και δοξα και ζωη

5

τριβολοι και παγιδες εν οδοις σκολιαις ο δε φυλασσων την εαυτου ψυχην αφεξεται αυτων

7

πλουσιοι πτωχων αρξουσιν και οικεται ιδιοις δεσποταις δανιουσιν

8

ο σπειρων φαυλα θερισει κακα πληγην δε εργων αυτου συντελεσει [8α] ανδρα ιλαρον και δοτην ευλογει ο θεος µαταιοτητα δε εργων αυτου συντελεσει

9

ο ελεων πτωχον αυτος διατραφησεται των γαρ εαυτου αρτων εδωκεν τω πτωχω [9α] νικην και τιµην περιποιειται ο δωρα δους την µεντοι ψυχην αφαιρειται των κεκτηµενων

10

εκβαλε εκ συνεδριου λοιµον και συνεξελευσεται αυτω νεικος οταν γαρ καθιση εν συνεδριω παντας ατιµαζει

11

αγαπα κυριος οσιας καρδιας δεκτοι δε αυτω παντες αµωµοι χειλεσιν ποιµαινει βασιλευς

12

οι δε οφθαλµοι κυριου διατηρουσιν αισθησιν φαυλιζει δε λογους παρανοµος

13

προφασιζεται και λεγει οκνηρος λεων εν ταις οδοις εν δε ταις πλατειαις φονευται

14

βοθρος βαθυς στοµα παρανοµου ο δε µισηθεις υπο κυριου εµπεσειται εις αυτον [14α] εισιν οδοι κακαι ενωπιον ανδρος και ουκ αγαπα του αποστρεψαι απ' αυτων αποστρεφειν
δε δει απο οδου σκολιας και κακης

15

ανοια εξηπται καρδιας νεου ραβδος δε και παιδεια µακραν απ' αυτου

16

ο συκοφαντων πενητα πολλα ποιει τα εαυτου διδωσιν δε πλουσιω επ' ελασσονι

17

λογοις σοφων παραβαλλε σον ους και ακουε εµον λογον την δε σην καρδιαν επιστησον ινα γνως οτι καλοι εισιν

18

και εαν εµβαλης αυτους εις την καρδιαν σου ευφρανουσιν σε αµα επι σοις χειλεσιν

19

ινα σου γενηται επι κυριον η ελπις και γνωριση σοι την οδον αυτου

20

και συ δε απογραψαι αυτα σεαυτω τρισσως εις βουλην και γνωσιν επι το πλατος της καρδιας σου

21

διδασκω ουν σε αληθη λογον και γνωσιν αγαθην υπακουειν του αποκρινεσθαι λογους αληθειας τοις προβαλλοµενοις σοι

22

µη αποβιαζου πενητα πτωχος γαρ εστιν και µη ατιµασης ασθενη εν πυλαις

23

ο γαρ κυριος κρινει αυτου την κρισιν και ρυση σην ασυλον ψυχην

24

µη ισθι εταιρος ανδρι θυµωδει φιλω δε οργιλω µη συναυλιζου

25

µηποτε µαθης των οδων αυτου και λαβης βροχους τη ση ψυχη

26

µη διδου σεαυτον εις εγγυην αισχυνοµενος προσωπον
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27

εαν γαρ µη εχης ποθεν αποτεισης ληµψονται το στρωµα το υπο τας πλευρας σου

28

µη µεταιρε ορια αιωνια α εθεντο οι πατερες σου

29

ορατικον ανδρα και οξυν εν τοις εργοις αυτου βασιλευσι δει παρεσταναι και µη παρεσταναι ανδρασι νωθροις

1

εαν καθισης δειπνειν επι τραπεζης δυναστων νοητως νοει τα παρατιθεµενα σοι

2

και επιβαλλε την χειρα σου ειδως οτι τοιαυτα σε δει παρασκευασαι

3

ει δε απληστοτερος ει µη επιθυµει των εδεσµατων αυτου ταυτα γαρ εχεται ζωης ψευδους

4

µη παρεκτεινου πενης ων πλουσιω τη δε ση εννοια αποσχου

5

εαν επιστησης το σον οµµα προς αυτον ουδαµου φανειται κατεσκευασται γαρ αυτω πτερυγες ωσπερ αετου και υποστρεφει εις τον οικον του προεστηκοτος αυτου

6

µη συνδειπνει ανδρι βασκανω µηδε επιθυµει των βρωµατων αυτου

7

ον τροπον γαρ ει τις καταπιοι τριχα ουτως εσθιει και πινει

8

µηδε προς σε εισαγαγης αυτον και φαγης τον ψωµον σου µετ' αυτου εξεµεσει γαρ αυτον και λυµανειται τους λογους σου τους καλους

9

εις ωτα αφρονος µηδεν λεγε µηποτε µυκτηριση τους συνετους λογους σου

10

µη µεταθης ορια αιωνια εις δε κτηµα ορφανων µη εισελθης

11

ο γαρ λυτρουµενος αυτους κυριος κραταιος εστιν και κρινει την κρισιν αυτων µετα σου

12

δος εις παιδειαν την καρδιαν σου τα δε ωτα σου ετοιµασον λογοις αισθησεως

13

µη αποσχη νηπιον παιδευειν οτι εαν παταξης αυτον ραβδω ου µη αποθανη

14

συ µεν γαρ παταξεις αυτον ραβδω την δε ψυχην αυτου εκ θανατου ρυση

15

υιε εαν σοφη γενηται σου η καρδια ευφρανεις και την εµην καρδιαν

16

και ενδιατριψει λογοις τα σα χειλη προς τα εµα χειλη εαν ορθα ωσιν

17

µη ζηλουτω η καρδια σου αµαρτωλους αλλα εν φοβω κυριου ισθι ολην την ηµεραν

18

εαν γαρ τηρησης αυτα εσται σοι εκγονα η δε ελπις σου ουκ αποστησεται

19

ακουε υιε και σοφος γινου και κατευθυνε εννοιας σης καρδιας

20

µη ισθι οινοποτης µηδε εκτεινου συµβολαις κρεων τε αγορασµοις

21

πας γαρ µεθυσος και πορνοκοπος πτωχευσει και ενδυσεται διερρηγµενα και ρακωδη πας υπνωδης

22

ακουε υιε πατρος του γεννησαντος σε και µη καταφρονει οτι γεγηρακεν σου η µητηρ

24

καλως εκτρεφει πατηρ δικαιος επι δε υιω σοφω ευφραινεται η ψυχη αυτου

25

ευφραινεσθω ο πατηρ και η µητηρ επι σοι και χαιρετω η τεκουσα σε

26

δος µοι υιε σην καρδιαν οι δε σοι οφθαλµοι εµας οδους τηρειτωσαν

27

πιθος γαρ τετρηµενος εστιν αλλοτριος οικος και φρεαρ στενον αλλοτριον

28

ουτος γαρ συντοµως απολειται και πας παρανοµος αναλωθησεται

29

τινι ουαι τινι θορυβος τινι κρισις τινι αηδιαι και λεσχαι τινι συντριµµατα δια κενης τινος πελειοι οι οφθαλµοι

30

ου των εγχρονιζοντων εν οινοις ου των ιχνευοντων που ποτοι γινονται

31

µη µεθυσκεσθε οινω αλλα οµιλειτε ανθρωποις δικαιοις και οµιλειτε εν περιπατοις εαν γαρ εις τας φιαλας και τα ποτηρια δως τους οφθαλµους σου υστερον περιπατησεις γυµ
νοτερος υπερου
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32

το δε εσχατον ωσπερ υπο οφεως πεπληγως εκτεινεται και ωσπερ υπο κεραστου διαχειται αυτω ο ιος

33

οι οφθαλµοι σου οταν ιδωσιν αλλοτριαν το στοµα σου τοτε λαλησει σκολια

34

και κατακειση ωσπερ εν καρδια θαλασσης και ωσπερ κυβερνητης εν πολλω κλυδωνι

35

ερεις δε τυπτουσιν µε και ουκ επονεσα και ενεπαιξαν µοι εγω δε ουκ ηδειν ποτε ορθρος εσται ινα ελθων ζητησω µεθ' ων συνελευσοµαι

1

υιε µη ζηλωσης κακους ανδρας µηδε επιθυµησης ειναι µετ' αυτων

2

ψευδη γαρ µελετα η καρδια αυτων και πονους τα χειλη αυτων λαλει

3

µετα σοφιας οικοδοµειται οικος και µετα συνεσεως ανορθουται

4

µετα αισθησεως εµπιµπλαται ταµιεια εκ παντος πλουτου τιµιου και καλου

5

κρεισσων σοφος ισχυρου και ανηρ φρονησιν εχων γεωργιου µεγαλου

6

µετα κυβερνησεως γινεται πολεµος βοηθεια δε µετα καρδιας βουλευτικης

7

σοφια και εννοια αγαθη εν πυλαις σοφων σοφοι ουκ εκκλινουσιν εκ στοµατος κυριου

8

αλλα λογιζονται εν συνεδριοις απαιδευτοις συναντα θανατος

9

αποθνησκει δε αφρων εν αµαρτιαις ακαθαρσια δε ανδρι λοιµω εµµολυνθησεται

10

εν ηµερα κακη και εν ηµερα θλιψεως εως αν εκλιπη

11

ρυσαι αγοµενους εις θανατον και εκπριου κτεινοµενους µη φειση

12

εαν δε ειπης ουκ οιδα τουτον γινωσκε οτι κυριος καρδιας παντων γινωσκει και ο πλασας πνοην πασιν αυτος οιδεν παντα ος αποδιδωσιν εκαστω κατα τα εργα αυτου

13

φαγε µελι υιε αγαθον γαρ κηριον ινα γλυκανθη σου ο φαρυγξ

14

ουτως αισθηση σοφιαν τη ση ψυχη εαν γαρ ευρης εσται καλη η τελευτη σου και ελπις σε ουκ εγκαταλειψει

15

µη προσαγαγης ασεβη νοµη δικαιων µηδε απατηθης χορτασια κοιλιας

16

επτακι γαρ πεσειται ο δικαιος και αναστησεται οι δε ασεβεις ασθενησουσιν εν κακοις

17

εαν πεση ο εχθρος σου µη επιχαρης αυτω εν δε τω υποσκελισµατι αυτου µη επαιρου

18

οτι οψεται κυριος και ουκ αρεσει αυτω και αποστρεψει τον θυµον αυτου απ' αυτου

19

µη χαιρε επι κακοποιοις µηδε ζηλου αµαρτωλους

20

ου γαρ µη γενηται εκγονα πονηρων λαµπτηρ δε ασεβων σβεσθησεται

21

φοβου τον θεον υιε και βασιλεα και µηθετερω αυτων απειθησης

22

εξαιφνης γαρ τεισονται τους ασεβεις τας δε τιµωριας αµφοτερων τις γνωσεται [22α] λογον φυλασσοµενος υιος απωλειας εκτος εσται δεχοµενος δε εδεξατο αυτον [22β] µηδεν
ψευδος απο γλωσσης βασιλει λεγεσθω και ουδεν ψευδος απο γλωσσης αυτου ου µη εξελθη [22χ] µαχαιρα γλωσσα βασιλεως και ου σαρκινη ος δ' αν παραδοθη συντριβησετα
ι [22δ] εαν γαρ οξυνθη ο θυµος αυτου συν νευροις ανθρωπους αναλισκει [22ε] και οστα ανθρωπων κατατρωγει και συγκαιει ωσπερ φλοξ ωστε αβρωτα ειναι νεοσσοις αετων

23

ταυτα δε λεγω υµιν τοις σοφοις επιγινωσκειν αιδεισθαι προσωπον εν κρισει ου καλον

24

ο ειπων τον ασεβη δικαιος εστιν επικαταρατος λαοις εσται και µισητος εις εθνη

25

οι δε ελεγχοντες βελτιους φανουνται επ' αυτους δε ηξει ευλογια αγαθη

26

χειλη δε φιλησουσιν αποκρινοµενα λογους αγαθους

27

ετοιµαζε εις την εξοδον τα εργα σου και παρασκευαζου εις τον αγρον και πορευου κατοπισθεν µου και ανοικοδοµησεις τον οικον σου

28

µη ισθι ψευδης µαρτυς επι σον πολιτην µηδε πλατυνου σοις χειλεσιν
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29

µη ειπης ον τροπον εχρησατο µοι χρησοµαι αυτω τεισοµαι δε αυτον α µε ηδικησεν

30

ωσπερ γεωργιον ανηρ αφρων και ωσπερ αµπελων ανθρωπος ενδεης φρενων

31

εαν αφης αυτον χερσωθησεται και χορτοµανησει ολος και γινεται εκλελειµµενος οι δε φραγµοι των λιθων αυτου κατασκαπτονται

32

υστερον εγω µετενοησα επεβλεψα του εκλεξασθαι παιδειαν

33

ολιγον νυσταζω ολιγον δε καθυπνω ολιγον δε εναγκαλιζοµαι χερσιν στηθη

34

εαν δε τουτο ποιης ηξει προπορευοµενη η πενια σου και η ενδεια σου ωσπερ αγαθος δροµευς

1

τους εµους λογους υιε φοβηθητι και δεξαµενος αυτους µετανοει ταδε λεγει ο ανηρ τοις πιστευουσιν θεω και παυοµαι

2

αφρονεστατος γαρ ειµι παντων ανθρωπων και φρονησις ανθρωπων ουκ εστιν εν εµοι

3

θεος δεδιδαχεν µε σοφιαν και γνωσιν αγιων εγνωκα

4

τις ανεβη εις τον ουρανον και κατεβη τις συνηγαγεν ανεµους εν κολπω τις συνεστρεψεν υδωρ εν ιµατιω τις εκρατησεν παντων των ακρων της γης τι ονοµα αυτω η τι ονοµα
τοις τεκνοις αυτου ινα γνως

5

παντες λογοι θεου πεπυρωµενοι υπερασπιζει δε αυτος των ευλαβουµενων αυτον

6

µη προσθης τοις λογοις αυτου ινα µη ελεγξη σε και ψευδης γενη

7

δυο αιτουµαι παρα σου µη αφελης µου χαριν προ του αποθανειν µε

8

µαταιον λογον και ψευδη µακραν µου ποιησον πλουτον δε και πενιαν µη µοι δως συνταξον δε µοι τα δεοντα και τα αυταρκη

9

ινα µη πλησθεις ψευδης γενωµαι και ειπω τις µε ορα η πενηθεις κλεψω και οµοσω το ονοµα του θεου

10

µη παραδως οικετην εις χειρας δεσποτου µηποτε καταρασηται σε και αφανισθης

11

εκγονον κακον πατερα καταραται την δε µητερα ουκ ευλογει

12

εκγονον κακον δικαιον εαυτον κρινει την δε εξοδον αυτου ουκ απενιψεν

13

εκγονον κακον υψηλους οφθαλµους εχει τοις δε βλεφαροις αυτου επαιρεται

14

εκγονον κακον µαχαιρας τους οδοντας εχει και τας µυλας τοµιδας ωστε αναλισκειν και κατεσθιειν τους ταπεινους απο της γης και τους πενητας αυτων εξ ανθρωπων

15

τη βδελλη τρεις θυγατερες ησαν αγαπησει αγαπωµεναι και αι τρεις αυται ουκ ενεπιµπλασαν αυτην και η τεταρτη ουκ ηρκεσθη ειπειν ικανον

16

αδης και ερως γυναικος και ταρταρος και γη ουκ εµπιπλαµενη υδατος και υδωρ και πυρ ου µη ειπωσιν αρκει

17

οφθαλµον καταγελωντα πατρος και ατιµαζοντα γηρας µητρος εκκοψαισαν αυτον κορακες εκ των φαραγγων και καταφαγοισαν αυτον νεοσσοι αετων

18

τρια δε εστιν αδυνατα µοι νοησαι και το τεταρτον ουκ επιγινωσκω

19

ιχνη αετου πετοµενου και οδους οφεως επι πετρας και τριβους νηος ποντοπορουσης και οδους ανδρος εν νεοτητι

20

τοιαυτη οδος γυναικος µοιχαλιδος η οταν πραξη απονιψαµενη ουδεν φησιν πεπραχεναι ατοπον

21

δια τριων σειεται η γη το δε τεταρτον ου δυναται φερειν

22

εαν οικετης βασιλευση και αφρων πλησθη σιτιων

23

και οικετις εαν εκβαλη την εαυτης κυριαν και µισητη γυνη εαν τυχη ανδρος αγαθου

24

τεσσαρα δε εστιν ελαχιστα επι της γης ταυτα δε εστιν σοφωτερα των σοφων

25

οι µυρµηκες οις µη εστιν ισχυς και ετοιµαζονται θερους την τροφην

26

και οι χοιρογρυλλιοι εθνος ουκ ισχυρον οι εποιησαντο εν πετραις τους εαυτων οικους

27

αβασιλευτον εστιν η ακρις και εκστρατευει αφ' ενος κελευσµατος ευτακτως
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28

και καλαβωτης χερσιν ερειδοµενος και ευαλωτος ων κατοικει εν οχυρωµασιν βασιλεως

29

τρια δε εστιν α ευοδως πορευεται και το τεταρτον ο καλως διαβαινει

30

σκυµνος λεοντος ισχυροτερος κτηνων ος ουκ αποστρεφεται ουδε καταπτησσει κτηνος

31

και αλεκτωρ εµπεριπατων θηλειαις ευψυχος και τραγος ηγουµενος αιπολιου και βασιλευς δηµηγορων εν εθνει

32

εαν προη σεαυτον εις ευφροσυνην και εκτεινης την χειρα σου µετα µαχης ατιµασθηση

33

αµελγε γαλα και εσται βουτυρον εαν δε εκπιεζης µυκτηρας εξελευσεται αιµα εαν δε εξελκης λογους εξελευσονται κρισεις και µαχαι

1

οι εµοι λογοι ειρηνται υπο θεου βασιλεως χρηµατισµος ον επαιδευσεν η µητηρ αυτου

2

τι τεκνον τηρησεις τι ρησεις θεου πρωτογενες σοι λεγω υιε τι τεκνον εµης κοιλιας τι τεκνον εµων ευχων

3

µη δως γυναιξι σον πλουτον και τον σον νουν και βιον εις υστεροβουλιαν

4

µετα βουλης παντα ποιει µετα βουλης οινοποτει οι δυνασται θυµωδεις εισιν οινον δε µη πινετωσαν

5

ινα µη πιοντες επιλαθωνται της σοφιας και ορθα κριναι ου µη δυνωνται τους ασθενεις

6

διδοτε µεθην τοις εν λυπαις και οινον πινειν τοις εν οδυναις

7

ινα επιλαθωνται της πενιας και των πονων µη µνησθωσιν ετι

8

ανοιγε σον στοµα λογω θεου και κρινε παντας υγιως

9

ανοιγε σον στοµα και κρινε δικαιως διακρινε δε πενητα και ασθενη

10

γυναικα ανδρειαν τις ευρησει τιµιωτερα δε εστιν λιθων πολυτελων η τοιαυτη

11

θαρσει επ' αυτη η καρδια του ανδρος αυτης η τοιαυτη καλων σκυλων ουκ απορησει

12

ενεργει γαρ τω ανδρι αγαθα παντα τον βιον

13

µηρυοµενη ερια και λινον εποιησεν ευχρηστον ταις χερσιν αυτης

14

εγενετο ωσει ναυς εµπορευοµενη µακροθεν συναγει δε αυτη τον βιον

15

και ανισταται εκ νυκτων και εδωκεν βρωµατα τω οικω και εργα ταις θεραπαιναις

16

θεωρησασα γεωργιον επριατο απο δε καρπων χειρων αυτης κατεφυτευσεν κτηµα

17

αναζωσαµενη ισχυρως την οσφυν αυτης ηρεισεν τους βραχιονας αυτης εις εργον

18

εγευσατο οτι καλον εστιν το εργαζεσθαι και ουκ αποσβεννυται ολην την νυκτα ο λυχνος αυτης

19

τους πηχεις αυτης εκτεινει επι τα συµφεροντα τας δε χειρας αυτης ερειδει εις ατρακτον

20

χειρας δε αυτης διηνοιξεν πενητι καρπον δε εξετεινεν πτωχω

21

ου φροντιζει των εν οικω ο ανηρ αυτης οταν που χρονιζη παντες γαρ οι παρ' αυτης ενδιδυσκονται

22

δισσας χλαινας εποιησεν τω ανδρι αυτης εκ δε βυσσου και πορφυρας εαυτη ενδυµατα

23

περιβλεπτος δε γινεται εν πυλαις ο ανηρ αυτης ηνικα αν καθιση εν συνεδριω µετα των γεροντων κατοικων της γης

24

σινδονας εποιησεν και απεδοτο περιζωµατα δε τοις χαναναιοις

25

στοµα αυτης διηνοιξεν προσεχοντως και εννοµως και ταξιν εστειλατο τη γλωσση αυτης

26

ισχυν και ευπρεπειαν ενεδυσατο και ευφρανθη εν ηµεραις εσχαταις

27

στεγναι διατριβαι οικων αυτης σιτα δε οκνηρα ουκ εφαγεν
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28

το στοµα δε ανοιγει σοφως και νοµοθεσµως η δε ελεηµοσυνη αυτης ανεστησεν τα τεκνα αυτης και επλουτησαν και ο ανηρ αυτης ηνεσεν αυτην

29

πολλαι θυγατερες εκτησαντο πλουτον πολλαι εποιησαν δυνατα συ δε υπερκεισαι και υπερηρας πασας

30

ψευδεις αρεσκειαι και µαταιον καλλος γυναικος γυνη γαρ συνετη ευλογειται φοβον δε κυριου αυτη αινειτω

31

δοτε αυτη απο καρπων χειρων αυτης και αινεισθω εν πυλαις ο ανηρ αυτης .

1

αυται αι παιδειαι σαλωµωντος αι αδιακριτοι ας εξεγραψαντο οι φιλοι εζεκιου του βασιλεως της ιουδαιας

2

δοξα θεου κρυπτει λογον δοξα δε βασιλεως τιµα πραγµατα

3

ουρανος υψηλος γη δε βαθεια καρδια δε βασιλεως ανεξελεγκτος

4

τυπτε αδοκιµον αργυριον και καθαρισθησεται καθαρον απαν

5

κτεινε ασεβεις εκ προσωπου βασιλεως και κατορθωσει εν δικαιοσυνη ο θρονος αυτου

6

µη αλαζονευου ενωπιον βασιλεως µηδε εν τοποις δυναστων υφιστασο

7

κρεισσον γαρ σοι το ρηθηναι αναβαινε προς µε η ταπεινωσαι σε εν προσωπω δυναστου α ειδον οι οφθαλµοι σου λεγε

8

µη προσπιπτε εις µαχην ταχεως ινα µη µεταµεληθης επ' εσχατων ηνικα αν σε ονειδιση ο σος φιλος

9

αναχωρει εις τα οπισω µη καταφρονει

10

µη σε ονειδιση µεν ο φιλος η δε µαχη σου και η εχθρα ουκ απεσται αλλ' εσται σοι ιση θανατω [10α] χαρις και φιλια ελευθεροι ας τηρησον σεαυτω ινα µη επονειδιστος γενη α
λλα φυλαξον τας οδους σου ευσυναλλακτως

11

µηλον χρυσουν εν ορµισκω σαρδιου ουτως ειπειν λογον

12

εις ενωτιον χρυσουν σαρδιον πολυτελες δεδεται λογος σοφος εις ευηκοον ους

13

ωσπερ εξοδος χιονος εν αµητω κατα καυµα ωφελει ουτως αγγελος πιστος τους αποστειλαντας αυτον ψυχας γαρ των αυτω χρωµενων ωφελει

14

ωσπερ ανεµοι και νεφη και υετοι επιφανεστατοι ουτως οι καυχωµενοι επι δοσει ψευδει

15

εν µακροθυµια ευοδια βασιλευσιν γλωσσα δε µαλακη συντριβει οστα

16

µελι ευρων φαγε το ικανον µηποτε πλησθεις εξεµεσης

17

σπανιον εισαγε σον ποδα προς τον σεαυτου φιλον µηποτε πλησθεις σου µισηση σε

18

ροπαλον και µαχαιρα και τοξευµα ακιδωτον ουτως και ανηρ ο καταµαρτυρων του φιλου αυτου µαρτυριαν ψευδη

19

οδους κακου και πους παρανοµου ολειται εν ηµερα κακη

20

ωσπερ οξος ελκει ασυµφορον ουτως προσπεσον παθος εν σωµατι καρδιαν λυπει [20α] ωσπερ σης ιµατιω και σκωληξ ξυλω ουτως λυπη ανδρος βλαπτει καρδιαν

21

εαν πεινα ο εχθρος σου τρεφε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον

22

τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου ο δε κυριος ανταποδωσει σοι αγαθα

23

ανεµος βορεας εξεγειρει νεφη προσωπον δε αναιδες γλωσσαν ερεθιζει

24

κρειττον οικειν επι γωνιας δωµατος η µετα γυναικος λοιδορου εν οικια κοινη

25

ωσπερ υδωρ ψυχρον ψυχη διψωση προσηνες ουτως αγγελια αγαθη εκ γης µακροθεν

26

ωσπερ ει τις πηγην φρασσοι και υδατος εξοδον λυµαινοιτο ουτως ακοσµον δικαιον πεπτωκεναι ενωπιον ασεβους

27

εσθιειν µελι πολυ ου καλον τιµαν δε χρη λογους ενδοξους

28

ωσπερ πολις τα τειχη καταβεβληµενη και ατειχιστος ουτως ανηρ ος ου µετα βουλης τι πρασσει

1

ωσπερ δροσος εν αµητω και ωσπερ υετος εν θερει ουτως ουκ εστιν αφρονι τιµη
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2

ωσπερ ορνεα πεταται και στρουθοι ουτως αρα µαταια ουκ επελευσεται ουδενι

3

ωσπερ µαστιξ ιππω και κεντρον ονω ουτως ραβδος εθνει παρανοµω

4

µη αποκρινου αφρονι προς την εκεινου αφροσυνην ινα µη οµοιος γενη αυτω

5

αλλα αποκρινου αφρονι κατα την αφροσυνην αυτου ινα µη φαινηται σοφος παρ' εαυτω

6

εκ των εαυτου ποδων ονειδος πιεται ο αποστειλας δι' αγγελου αφρονος λογον

7

αφελου πορειαν σκελων και παροιµιαν εκ στοµατος αφρονων

8

ος αποδεσµευει λιθον εν σφενδονη οµοιος εστιν τω διδοντι αφρονι δοξαν

9

ακανθαι φυονται εν χειρι του µεθυσου δουλεια δε εν χειρι των αφρονων

10

πολλα χειµαζεται πασα σαρξ αφρονων συντριβεται γαρ η εκστασις αυτων

11

ωσπερ κυων οταν επελθη επι τον εαυτου εµετον και µισητος γενηται ουτως αφρων τη εαυτου κακια αναστρεψας επι την εαυτου αµαρτιαν [11α] εστιν αισχυνη επαγουσα αµα
ρτιαν και εστιν αισχυνη δοξα και χαρις

12

ειδον ανδρα δοξαντα παρ' εαυτω σοφον ειναι ελπιδα µεντοι εσχεν µαλλον αφρων αυτου

13

λεγει οκνηρος αποστελλοµενος εις οδον λεων εν ταις οδοις

14

ωσπερ θυρα στρεφεται επι του στροφιγγος ουτως οκνηρος επι της κλινης αυτου

15

κρυψας οκνηρος την χειρα εν τω κολπω αυτου ου δυνησεται επενεγκειν επι το στοµα

16

σοφωτερος εαυτω οκνηρος φαινεται του εν πλησµονη αποκοµιζοντος αγγελιαν

17

ωσπερ ο κρατων κερκου κυνος ουτως ο προεστως αλλοτριας κρισεως

18

ωσπερ οι ιωµενοι προβαλλουσιν λογους εις ανθρωπους ο δε απαντησας τω λογω πρωτος υποσκελισθησεται

19

ουτως παντες οι ενεδρευοντες τους εαυτων φιλους οταν δε φωραθωσιν λεγουσιν οτι παιζων επραξα

20

εν πολλοις ξυλοις θαλλει πυρ οπου δε ουκ εστιν διθυµος ησυχαζει µαχη

21

εσχαρα ανθραξιν και ξυλα πυρι ανηρ δε λοιδορος εις ταραχην µαχης

22

λογοι κερκωπων µαλακοι ουτοι δε τυπτουσιν εις ταµιεια σπλαγχνων

23

αργυριον διδοµενον µετα δολου ωσπερ οστρακον ηγητεον χειλη λεια καρδιαν καλυπτει λυπηραν

24

χειλεσιν παντα επινευει αποκλαιοµενος εχθρος εν δε τη καρδια τεκταινεται δολους

25

εαν σου δεηται ο εχθρος µεγαλη τη φωνη µη πεισθης επτα γαρ εισιν πονηριαι εν τη ψυχη αυτου

26

ο κρυπτων εχθραν συνιστησιν δολον εκκαλυπτει δε τας εαυτου αµαρτιας ευγνωστος εν συνεδριοις

27

ο ορυσσων βοθρον τω πλησιον εµπεσειται εις αυτον ο δε κυλιων λιθον εφ' εαυτον κυλιει

28

γλωσσα ψευδης µισει αληθειαν στοµα δε αστεγον ποιει ακαταστασιας

1

µη καυχω τα εις αυριον ου γαρ γινωσκεις τι τεξεται η επιουσα

2

εγκωµιαζετω σε ο πελας και µη το σον στοµα αλλοτριος και µη τα σα χειλη

3

βαρυ λιθος και δυσβαστακτον αµµος οργη δε αφρονος βαρυτερα αµφοτερων

4

ανελεηµων θυµος και οξεια οργη αλλ' ουδενα υφισταται ζηλος

5

κρεισσους ελεγχοι αποκεκαλυµµενοι κρυπτοµενης φιλιας

6

αξιοπιστοτερα εστιν τραυµατα φιλου η εκουσια φιληµατα εχθρου
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7

ψυχη εν πλησµονη ουσα κηριοις εµπαιζει ψυχη δε ενδεει και τα πικρα γλυκεια φαινεται

8

ωσπερ οταν ορνεον καταπετασθη εκ της ιδιας νοσσιας ουτως ανθρωπος δουλουται οταν αποξενωθη εκ των ιδιων τοπων

9

µυροις και οινοις και θυµιαµασιν τερπεται καρδια καταρρηγνυται δε υπο συµπτωµατων ψυχη

10

φιλον σον η φιλον πατρωον µη εγκαταλιπης εις δε τον οικον του αδελφου σου µη εισελθης ατυχων κρεισσων φιλος εγγυς η αδελφος µακραν οικων

11

σοφος γινου υιε ινα ευφραινηται µου η καρδια και αποστρεψον απο σου επονειδιστους λογους

12

πανουργος κακων επερχοµενων απεκρυβη αφρονες δε επελθοντες ζηµιαν τεισουσιν

13

αφελου το ιµατιον αυτου παρηλθεν γαρ υβριστης οστις τα αλλοτρια λυµαινεται

14

ος αν ευλογη φιλον το πρωι µεγαλη τη φωνη καταρωµενου ουδεν διαφερειν δοξει

15

σταγονες εκβαλλουσιν ανθρωπον εν ηµερα χειµερινη εκ του οικου αυτου ωσαυτως και γυνη λοιδορος εκ του ιδιου οικου

16

βορεας σκληρος ανεµος ονοµατι δε επιδεξιος καλειται

17

σιδηρος σιδηρον οξυνει ανηρ δε παροξυνει προσωπον εταιρου

18

ος φυτευει συκην φαγεται τους καρπους αυτης ος δε φυλασσει τον εαυτου κυριον τιµηθησεται

19

ωσπερ ουχ οµοια προσωπα προσωποις ουτως ουδε αι καρδιαι των ανθρωπων

20

αδης και απωλεια ουκ εµπιµπλανται ωσαυτως και οι οφθαλµοι των ανθρωπων απληστοι [20α] βδελυγµα κυριω στηριζων οφθαλµον και οι απαιδευτοι ακρατεις γλωσση

21

δοκιµιον αργυρω και χρυσω πυρωσις ανηρ δε δοκιµαζεται δια στοµατος εγκωµιαζοντων αυτον [21α] καρδια ανοµου εκζητει κακα καρδια δε ευθης εκζητει γνωσιν

22

εαν µαστιγοις αφρονα εν µεσω συνεδριου ατιµαζων ου µη περιελης την αφροσυνην αυτου

23

γνωστως επιγνωση ψυχας ποιµνιου σου και επιστησεις καρδιαν σου σαις αγελαις

24

οτι ου τον αιωνα ανδρι κρατος και ισχυς ουδε παραδιδωσιν εκ γενεας εις γενεαν

25

επιµελου των εν τω πεδιω χλωρων και κερεις ποαν και συναγε χορτον ορεινον

26

ινα εχης προβατα εις ιµατισµον τιµα πεδιον ινα ωσιν σοι αρνες

27

υιε παρ' εµου εχεις ρησεις ισχυρας εις την ζωην σου και εις την ζωην σων θεραποντων

1

φευγει ασεβης µηδενος διωκοντος δικαιος δε ωσπερ λεων πεποιθεν

2

δι' αµαρτιας ασεβων κρισεις εγειρονται ανηρ δε πανουργος κατασβεσει αυτας

3

ανδρειος εν ασεβειαις συκοφαντει πτωχους ωσπερ υετος λαβρος και ανωφελης

4

ουτως οι εγκαταλειποντες τον νοµον εγκωµιαζουσιν ασεβειαν οι δε αγαπωντες τον νοµον περιβαλλουσιν εαυτοις τειχος

5

ανδρες κακοι ου νοησουσιν κριµα οι δε ζητουντες τον κυριον συνησουσιν εν παντι

6

κρεισσων πτωχος πορευοµενος εν αληθεια πλουσιου ψευδους

7

φυλασσει νοµον υιος συνετος ος δε ποιµαινει ασωτιαν ατιµαζει πατερα

8

ο πληθυνων τον πλουτον αυτου µετα τοκων και πλεονασµων τω ελεωντι πτωχους συναγει αυτον

9

ο εκκλινων το ους αυτου του µη εισακουσαι νοµου και αυτος την προσευχην αυτου εβδελυκται

10

ος πλανα ευθεις εν οδω κακη εις διαφθοραν αυτος εµπεσειται οι δε ανοµοι διελευσονται αγαθα και ουκ εισελευσονται εις αυτα

11

σοφος παρ' εαυτω ανηρ πλουσιος πενης δε νοηµων καταγνωσεται αυτου

12

δια βοηθειαν δικαιων πολλη γινεται δοξα εν δε τοποις ασεβων αλισκονται ανθρωποι
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13

ο επικαλυπτων ασεβειαν εαυτου ουκ ευοδωθησεται ο δε εξηγουµενος ελεγχους αγαπηθησεται

14

µακαριος ανηρ ος καταπτησσει παντα δι' ευλαβειαν ο δε σκληρος την καρδιαν εµπεσειται κακοις

15

λεων πεινων και λυκος διψων ος τυραννει πτωχος ων εθνους πενιχρου

16

βασιλευς ενδεης προσοδων µεγας συκοφαντης ο δε µισων αδικιαν µακρον χρονον ζησεται

17

ανδρα τον εν αιτια φονου ο εγγυωµενος φυγας εσται και ουκ εν ασφαλεια [17α] παιδευε υιον και αγαπησει σε και δωσει κοσµον τη ση ψυχη ου µη υπακουσης εθνει παρανοµ
ω

18

ο πορευοµενος δικαιως βεβοηθηται ο δε σκολιαις οδοις πορευοµενος εµπλακησεται

19

ο εργαζοµενος την εαυτου γην πλησθησεται αρτων ο δε διωκων σχολην πλησθησεται πενιας

20

ανηρ αξιοπιστος πολλα ευλογηθησεται ο δε κακος ουκ ατιµωρητος εσται

21

ος ουκ αισχυνεται προσωπα δικαιων ουκ αγαθος ο τοιουτος ψωµου αρτου αποδωσεται ανδρα

22

σπευδει πλουτειν ανηρ βασκανος και ουκ οιδεν οτι ελεηµων κρατησει αυτου

23

ο ελεγχων ανθρωπου οδους χαριτας εξει µαλλον του γλωσσοχαριτουντος

24

ος αποβαλλεται πατερα η µητερα και δοκει µη αµαρτανειν ουτος κοινωνος εστιν ανδρος ασεβους

25

απληστος ανηρ κρινει εικη ος δε πεποιθεν επι κυριον εν επιµελεια εσται

26

ος πεποιθεν θρασεια καρδια ο τοιουτος αφρων ος δε πορευεται σοφια σωθησεται

27

ος διδωσιν πτωχοις ουκ ενδεηθησεται ος δε αποστρεφει τον οφθαλµον αυτου εν πολλη απορια εσται

28

εν τοποις ασεβων στενουσι δικαιοι εν δε τη εκεινων απωλεια πληθυνθησονται δικαιοι

1

κρεισσων ανηρ ελεγχων ανδρος σκληροτραχηλου εξαπινης γαρ φλεγοµενου αυτου ουκ εστιν ιασις

2

εγκωµιαζοµενων δικαιων ευφρανθησονται λαοι αρχοντων δε ασεβων στενουσιν ανδρες

3

ανδρος φιλουντος σοφιαν ευφραινεται πατηρ αυτου ος δε ποιµαινει πορνας απολει πλουτον

4

βασιλευς δικαιος ανιστησιν χωραν ανηρ δε παρανοµος κατασκαπτει

5

ος παρασκευαζεται επι προσωπον του εαυτου φιλου δικτυον περιβαλλει αυτο τοις εαυτου ποσιν

6

αµαρτανοντι ανδρι µεγαλη παγις δικαιος δε εν χαρα και εν ευφροσυνη εσται

7

επισταται δικαιος κρινειν πενιχροις ο δε ασεβης ου συνησει γνωσιν και πτωχω ουχ υπαρχει νους επιγνωµων

8

ανδρες λοιµοι εξεκαυσαν πολιν σοφοι δε απεστρεψαν οργην

9

ανηρ σοφος κρινει εθνη ανηρ δε φαυλος οργιζοµενος καταγελαται και ου καταπτησσει

10

ανδρες αιµατων µετοχοι µισησουσιν οσιον οι δε ευθεις εκζητησουσιν ψυχην αυτου

11

ολον τον θυµον αυτου εκφερει αφρων σοφος δε ταµιευεται κατα µερος

12

βασιλεως υπακουοντος λογον αδικον παντες οι υπ' αυτον παρανοµοι

13

δανιστου και χρεοφειλετου αλληλοις συνελθοντων επισκοπην ποιειται αµφοτερων ο κυριος

14

βασιλεως εν αληθεια κρινοντος πτωχους ο θρονος αυτου εις µαρτυριον κατασταθησεται

15

πληγαι και ελεγχοι διδοασιν σοφιαν παις δε πλανωµενος αισχυνει γονεις αυτου

16

πολλων οντων ασεβων πολλαι γινονται αµαρτιαι οι δε δικαιοι εκεινων πιπτοντων καταφοβοι γινονται

17

παιδευε υιον σου και αναπαυσει σε και δωσει κοσµον τη ψυχη σου
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18

ου µη υπαρξη εξηγητης εθνει παρανοµω ο δε φυλασσων τον νοµον µακαριστος

19

λογοις ου παιδευθησεται οικετης σκληρος εαν γαρ και νοηση αλλ' ουχ υπακουσεται

20

εαν ιδης ανδρα ταχυν εν λογοις γινωσκε οτι ελπιδα εχει µαλλον αφρων αυτου

21

ος κατασπαταλα εκ παιδος οικετης εσται εσχατον δε οδυνηθησεται εφ' εαυτω

22

ανηρ θυµωδης ορυσσει νεικος ανηρ δε οργιλος εξωρυξεν αµαρτιας

23

υβρις ανδρα ταπεινοι τους δε ταπεινοφρονας ερειδει δοξη κυριος

24

ος µεριζεται κλεπτη µισει την εαυτου ψυχην εαν δε ορκου προτεθεντος ακουσαντες µη αναγγειλωσιν

25

φοβηθεντες και αισχυνθεντες ανθρωπους υπεσκελισθησαν ο δε πεποιθως επι κυριον ευφρανθησεται ασεβεια ανδρι διδωσιν σφαλµα ος δε πεποιθεν επι τω δεσποτη σωθησεται

26

πολλοι θεραπευουσιν προσωπα ηγουµενων παρα δε κυριου γινεται το δικαιον ανδρι

27

βδελυγµα δικαιοις ανηρ αδικος βδελυγµα δε ανοµω κατευθυνουσα οδος

1

ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεως ισραηλ εν ιερουσαληµ

2

µαταιοτης µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστης µαταιοτης µαταιοτητων τα παντα µαταιοτης

3

τις περισσεια τω ανθρωπω εν παντι µοχθω αυτου ω µοχθει υπο τον ηλιον

4

γενεα πορευεται και γενεα ερχεται και η γη εις τον αιωνα εστηκεν

5

και ανατελλει ο ηλιος και δυνει ο ηλιος και εις τον τοπον αυτου ελκει

6

ανατελλων αυτος εκει πορευεται προς νοτον και κυκλοι προς βορραν κυκλοι κυκλων πορευεται το πνευµα και επι κυκλους αυτου επιστρεφει το πνευµα

7

παντες οι χειµαρροι πορευονται εις την θαλασσαν και η θαλασσα ουκ εσται εµπιµπλαµενη εις τοπον ου οι χειµαρροι πορευονται εκει αυτοι επιστρεφουσιν του πορευθηναι

8

παντες οι λογοι εγκοποι ου δυνησεται ανηρ του λαλειν και ουκ εµπλησθησεται οφθαλµος του οραν και ου πληρωθησεται ους απο ακροασεως

9

τι το γεγονος αυτο το γενησοµενον και τι το πεποιηµενον αυτο το ποιηθησοµενον και ουκ εστιν παν προσφατον υπο τον ηλιον

10

ος λαλησει και ερει ιδε τουτο καινον εστιν ηδη γεγονεν εν τοις αιωσιν τοις γενοµενοις απο εµπροσθεν ηµων

11

ουκ εστιν µνηµη τοις πρωτοις και γε τοις εσχατοις γενοµενοις ουκ εσται αυτοις µνηµη µετα των γενησοµενων εις την εσχατην

12

εγω εκκλησιαστης εγενοµην βασιλευς επι ισραηλ εν ιερουσαληµ

13

και εδωκα την καρδιαν µου του εκζητησαι και του κατασκεψασθαι εν τη σοφια περι παντων των γινοµενων υπο τον ουρανον οτι περισπασµον πονηρον εδωκεν ο θεος τοις υι
οις του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω

14

ειδον συν παντα τα ποιηµατα τα πεποιηµενα υπο τον ηλιον και ιδου τα παντα µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

15

διεστραµµενον ου δυνησεται του επικοσµηθηναι και υστερηµα ου δυνησεται του αριθµηθηναι

16

ελαλησα εγω εν καρδια µου τω λεγειν εγω ιδου εµεγαλυνθην και προσεθηκα σοφιαν επι πασιν οι εγενοντο εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ και καρδια µου ειδεν πολλα σοφιαν κ
αι γνωσιν

17

και εδωκα καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και γνωσιν παραβολας και επιστηµην εγνων οτι και γε τουτ' εστιν προαιρεσις πνευµατος

18

οτι εν πληθει σοφιας πληθος γνωσεως και ο προστιθεις γνωσιν προσθησει αλγηµα

1

ειπον εγω εν καρδια µου δευρο δη πειρασω σε εν ευφροσυνη και ιδε εν αγαθω και ιδου και γε τουτο µαταιοτης

2

τω γελωτι ειπα περιφοραν και τη ευφροσυνη τι τουτο ποιεις

3

κατεσκεψαµην εν καρδια µου του ελκυσαι εις οινον την σαρκα µου και καρδια µου ωδηγησεν εν σοφια και του κρατησαι επ' αφροσυνη εως ου ιδω ποιον το αγαθον τοις υιοις
του ανθρωπου ο ποιησουσιν υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωης αυτων
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4

εµεγαλυνα ποιηµα µου ωκοδοµησα µοι οικους εφυτευσα µοι αµπελωνας

5

εποιησα µοι κηπους και παραδεισους και εφυτευσα εν αυτοις ξυλον παν καρπου

6

εποιησα µοι κολυµβηθρας υδατων του ποτισαι απ' αυτων δρυµον βλαστωντα ξυλα

7

εκτησαµην δουλους και παιδισκας και οικογενεις εγενοντο µοι και γε κτησις βουκολιου και ποιµνιου πολλη εγενετο µοι υπερ παντας τους γενοµενους εµπροσθεν µου εν ιερου
σαληµ

8

συνηγαγον µοι και γε αργυριον και χρυσιον και περιουσιασµους βασιλεων και των χωρων εποιησα µοι αδοντας και αδουσας και εντρυφηµατα υιων του ανθρωπου οινοχοον κ
αι οινοχοας

9

και εµεγαλυνθην και προσεθηκα παρα παντας τους γενοµενους εµπροσθεν µου εν ιερουσαληµ και γε σοφια µου εσταθη µοι

10

και παν ο ητησαν οι οφθαλµοι µου ουχ υφειλον απ' αυτων ουκ απεκωλυσα την καρδιαν µου απο πασης ευφροσυνης οτι καρδια µου ευφρανθη εν παντι µοχθω µου και τουτο ε
γενετο µερις µου απο παντος µοχθου µου

11

και επεβλεψα εγω εν πασιν ποιηµασιν µου οις εποιησαν αι χειρες µου και εν µοχθω ω εµοχθησα του ποιειν και ιδου τα παντα µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος και ουκ εσ
τιν περισσεια υπο τον ηλιον

12

και επεβλεψα εγω του ιδειν σοφιαν και περιφοραν και αφροσυνην οτι τις ο ανθρωπος ος επελευσεται οπισω της βουλης τα οσα εποιησεν αυτην

13

και ειδον εγω οτι εστιν περισσεια τη σοφια υπερ την αφροσυνην ως περισσεια του φωτος υπερ το σκοτος

14

του σοφου οι οφθαλµοι αυτου εν κεφαλη αυτου και ο αφρων εν σκοτει πορευεται και εγνων και γε εγω οτι συναντηµα εν συναντησεται τοις πασιν αυτοις

15

και ειπα εγω εν καρδια µου ως συναντηµα του αφρονος και γε εµοι συναντησεται µοι και ινα τι εσοφισαµην εγω τοτε περισσον ελαλησα εν καρδια µου διοτι αφρων εκ περισ
σευµατος λαλει οτι και γε τουτο µαταιοτης

16

οτι ουκ εστιν µνηµη του σοφου µετα του αφρονος εις αιωνα καθοτι ηδη αι ηµεραι αι ερχοµεναι τα παντα επελησθη και πως αποθανειται ο σοφος µετα του αφρονος

17

και εµισησα συν την ζωην οτι πονηρον επ' εµε το ποιηµα το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οτι τα παντα µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

18

και εµισησα εγω συν παντα µοχθον µου ον εγω µοχθω υπο τον ηλιον οτι αφιω αυτον τω ανθρωπω τω γινοµενω µετ' εµε

19

και τις οιδεν ει σοφος εσται η αφρων και εξουσιαζεται εν παντι µοχθω µου ω εµοχθησα και ω εσοφισαµην υπο τον ηλιον και γε τουτο µαταιοτης

20

και επεστρεψα εγω του αποταξασθαι τη καρδια µου επι παντι τω µοχθω ω εµοχθησα υπο τον ηλιον

21

οτι εστιν ανθρωπος ου µοχθος αυτου εν σοφια και εν γνωσει και εν ανδρεια και ανθρωπος ος ουκ εµοχθησεν εν αυτω δωσει αυτω µεριδα αυτου και γε τουτο µαταιοτης και π
ονηρια µεγαλη

22

οτι τι γινεται τω ανθρωπω εν παντι µοχθω αυτου και εν προαιρεσει καρδιας αυτου ω αυτος µοχθει υπο τον ηλιον

23

οτι πασαι αι ηµεραι αυτου αλγηµατων και θυµου περισπασµος αυτου και γε εν νυκτι ου κοιµαται η καρδια αυτου και γε τουτο µαταιοτης εστιν

24

ουκ εστιν αγαθον εν ανθρωπω ο φαγεται και ο πιεται και ο δειξει τη ψυχη αυτου αγαθον εν µοχθω αυτου και γε τουτο ειδον εγω οτι απο χειρος του θεου εστιν

25

οτι τις φαγεται και τις φεισεται παρεξ αυτου

26

οτι τω ανθρωπω τω αγαθω προ προσωπου αυτου εδωκεν σοφιαν και γνωσιν και ευφροσυνην και τω αµαρτανοντι εδωκεν περισπασµον του προσθειναι και του συναγαγειν το
υ δουναι τω αγαθω προ προσωπου του θεου οτι και γε τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

1

τοις πασιν χρονος και καιρος τω παντι πραγµατι υπο τον ουρανον

2

καιρος του τεκειν και καιρος του αποθανειν καιρος του φυτευσαι και καιρος του εκτιλαι πεφυτευµενον

3

καιρος του αποκτειναι και καιρος του ιασασθαι καιρος του καθελειν και καιρος του οικοδοµησαι

4

καιρος του κλαυσαι και καιρος του γελασαι καιρος του κοψασθαι και καιρος του ορχησασθαι

5

καιρος του βαλειν λιθους και καιρος του συναγαγειν λιθους καιρος του περιλαβειν και καιρος του µακρυνθηναι απο περιληµψεως

6

καιρος του ζητησαι και καιρος του απολεσαι καιρος του φυλαξαι και καιρος του εκβαλειν
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7

καιρος του ρηξαι και καιρος του ραψαι καιρος του σιγαν και καιρος του λαλειν

8

καιρος του φιλησαι και καιρος του µισησαι καιρος πολεµου και καιρος ειρηνης

9

τις περισσεια του ποιουντος εν οις αυτος µοχθει

10

ειδον συν τον περισπασµον ον εδωκεν ο θεος τοις υιοις του ανθρωπου του περισπασθαι εν αυτω

11

συν τα παντα εποιησεν καλα εν καιρω αυτου και γε συν τον αιωνα εδωκεν εν καρδια αυτων οπως µη ευρη ο ανθρωπος το ποιηµα ο εποιησεν ο θεος απ' αρχης και µεχρι τελου
ς

12

εγνων οτι ουκ εστιν αγαθον εν αυτοις ει µη του ευφρανθηναι και του ποιειν αγαθον εν ζωη αυτου

13

και γε πας ο ανθρωπος ος φαγεται και πιεται και ιδη αγαθον εν παντι µοχθω αυτου δοµα θεου εστιν

14

εγνων οτι παντα οσα εποιησεν ο θεος αυτα εσται εις τον αιωνα επ' αυτω ουκ εστιν προσθειναι και απ' αυτου ουκ εστιν αφελειν και ο θεος εποιησεν ινα φοβηθωσιν απο προσω
που αυτου

15

το γενοµενον ηδη εστιν και οσα του γινεσθαι ηδη γεγονεν και ο θεος ζητησει τον διωκοµενον

16

και ετι ειδον υπο τον ηλιον τοπον της κρισεως εκει ο ασεβης και τοπον του δικαιου εκει ο ασεβης

17

ειπα εγω εν καρδια µου συν τον δικαιον και συν τον ασεβη κρινει ο θεος οτι καιρος τω παντι πραγµατι και επι παντι τω ποιηµατι

18

εκει ειπα εγω εν καρδια µου περι λαλιας υιων του ανθρωπου οτι διακρινει αυτους ο θεος και του δειξαι οτι αυτοι κτηνη εισιν και γε αυτοις

19

οτι συναντηµα υιων του ανθρωπου και συναντηµα του κτηνους συναντηµα εν αυτοις ως ο θανατος τουτου ουτως ο θανατος τουτου και πνευµα εν τοις πασιν και τι επερισσευ
σεν ο ανθρωπος παρα το κτηνος ουδεν οτι τα παντα µαταιοτης

20

τα παντα πορευεται εις τοπον ενα τα παντα εγενετο απο του χοος και τα παντα επιστρεφει εις τον χουν

21

και τις οιδεν πνευµα υιων του ανθρωπου ει αναβαινει αυτο εις ανω και πνευµα του κτηνους ει καταβαινει αυτο κατω εις γην

22

και ειδον οτι ουκ εστιν αγαθον ει µη ο ευφρανθησεται ο ανθρωπος εν ποιηµασιν αυτου οτι αυτο µερις αυτου οτι τις αξει αυτον του ιδειν εν ω εαν γενηται µετ' αυτον

1

και επεστρεψα εγω και ειδον συν πασας τας συκοφαντιας τας γινοµενας υπο τον ηλιον και ιδου δακρυον των συκοφαντουµενων και ουκ εστιν αυτοις παρακαλων και απο χει
ρος συκοφαντουντων αυτους ισχυς και ουκ εστιν αυτοις παρακαλων

2

και επηνεσα εγω συν τους τεθνηκοτας τους ηδη αποθανοντας υπερ τους ζωντας οσοι αυτοι ζωσιν εως του νυν

3

και αγαθος υπερ τους δυο τουτους οστις ουπω εγενετο ος ουκ ειδεν συν το ποιηµα το πονηρον το πεποιηµενον υπο τον ηλιον

4

και ειδον εγω συν παντα τον µοχθον και συν πασαν ανδρειαν του ποιηµατος οτι αυτο ζηλος ανδρος απο του εταιρου αυτου και γε τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

5

ο αφρων περιελαβεν τας χειρας αυτου και εφαγεν τας σαρκας αυτου

6

αγαθον πληρωµα δρακος αναπαυσεως υπερ πληρωµα δυο δρακων µοχθου και προαιρεσεως πνευµατος

7

και επεστρεψα εγω και ειδον µαταιοτητα υπο τον ηλιον

8

εστιν εις και ουκ εστιν δευτερος και γε υιος και αδελφος ουκ εστιν αυτω και ουκ εστιν περασµος τω παντι µοχθω αυτου και γε οφθαλµος αυτου ουκ εµπιπλαται πλουτου και
τινι εγω µοχθω και στερισκω την ψυχην µου απο αγαθωσυνης και γε τουτο µαταιοτης και περισπασµος πονηρος εστιν

9

αγαθοι οι δυο υπερ τον ενα οις εστιν αυτοις µισθος αγαθος εν µοχθω αυτων

10

οτι εαν πεσωσιν ο εις εγερει τον µετοχον αυτου και ουαι αυτω τω ενι οταν πεση και µη η δευτερος του εγειραι αυτον

11

και γε εαν κοιµηθωσιν δυο και θερµη αυτοις και ο εις πως θερµανθη

12

και εαν επικραταιωθη ο εις οι δυο στησονται κατεναντι αυτου και το σπαρτιον το εντριτον ου ταχεως απορραγησεται

13

αγαθος παις πενης και σοφος υπερ βασιλεα πρεσβυτερον και αφρονα ος ουκ εγνω του προσεχειν ετι

14

οτι εξ οικου των δεσµιων εξελευσεται του βασιλευσαι οτι και γε εν βασιλεια αυτου εγεννηθη πενης
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15

ειδον συν παντας τους ζωντας τους περιπατουντας υπο τον ηλιον µετα του νεανισκου του δευτερου ος στησεται αντ' αυτου

16

ουκ εστιν περασµος τω παντι λαω τοις πασιν οσοι εγενοντο εµπροσθεν αυτων και γε οι εσχατοι ουκ ευφρανθησονται εν αυτω οτι και γε τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευ
µατος

17

φυλαξον ποδα σου εν ω εαν πορευη εις οικον του θεου και εγγυς του ακουειν υπερ δοµα των αφρονων θυσια σου οτι ουκ εισιν ειδοτες του ποιησαι κακον

1

µη σπευδε επι στοµατι σου και καρδια σου µη ταχυνατω του εξενεγκαι λογον προ προσωπου του θεου οτι ο θεος εν τω ουρανω και συ επι της γης επι τουτω εστωσαν οι λογοι
σου ολιγοι

2

οτι παραγινεται ενυπνιον εν πληθει περισπασµου και φωνη αφρονος εν πληθει λογων

3

καθως αν ευξη ευχην τω θεω µη χρονισης του αποδουναι αυτην οτι ουκ εστιν θεληµα εν αφροσιν συν οσα εαν ευξη αποδος

4

αγαθον το µη ευξασθαι σε η το ευξασθαι σε και µη αποδουναι

5

µη δως το στοµα σου του εξαµαρτησαι την σαρκα σου και µη ειπης προ προσωπου του θεου οτι αγνοια εστιν ινα µη οργισθη ο θεος επι φωνη σου και διαφθειρη τα ποιηµατα
χειρων σου

6

οτι εν πληθει ενυπνιων και µαταιοτητες και λογοι πολλοι οτι συν τον θεον φοβου

7

εαν συκοφαντιαν πενητος και αρπαγην κριµατος και δικαιοσυνης ιδης εν χωρα µη θαυµασης επι τω πραγµατι οτι υψηλος επανω υψηλου φυλαξαι και υψηλοι επ' αυτους

8

και περισσεια γης εν παντι εστι βασιλευς του αγρου ειργασµενου

9

αγαπων αργυριον ου πλησθησεται αργυριου και τις ηγαπησεν εν πληθει αυτων γενηµα και γε τουτο µαταιοτης

10

εν πληθει της αγαθωσυνης επληθυνθησαν εσθοντες αυτην και τι ανδρεια τω παρ' αυτης οτι αλλ' η του οραν οφθαλµοις αυτου

11

γλυκυς υπνος του δουλου ει ολιγον και ει πολυ φαγεται και τω εµπλησθεντι του πλουτησαι ουκ εστιν αφιων αυτον του υπνωσαι

12

εστιν αρρωστια ην ειδον υπο τον ηλιον πλουτον φυλασσοµενον τω παρ' αυτου εις κακιαν αυτου

13

και απολειται ο πλουτος εκεινος εν περισπασµω πονηρω και εγεννησεν υιον και ουκ εστιν εν χειρι αυτου ουδεν

14

καθως εξηλθεν απο γαστρος µητρος αυτου γυµνος επιστρεψει του πορευθηναι ως ηκει και ουδεν ου ληµψεται εν µοχθω αυτου ινα πορευθη εν χειρι αυτου

15

και γε τουτο πονηρα αρρωστια ωσπερ γαρ παρεγενετο ουτως και απελευσεται και τις περισσεια αυτω η µοχθει εις ανεµον

16

και γε πασαι αι ηµεραι αυτου εν σκοτει και πενθει και θυµω πολλω και αρρωστια και χολω

17

ιδου ο ειδον εγω αγαθον ο εστιν καλον του φαγειν και του πιειν και του ιδειν αγαθωσυνην εν παντι µοχθω αυτου ω εαν µοχθη υπο τον ηλιον αριθµον ηµερων ζωης αυτου ων ε
δωκεν αυτω ο θεος οτι αυτο µερις αυτου

18

και γε πας ο ανθρωπος ω εδωκεν αυτω ο θεος πλουτον και υπαρχοντα και εξουσιασεν αυτον του φαγειν απ' αυτου και του λαβειν το µερος αυτου και του ευφρανθηναι εν µοχ
θω αυτου τουτο δοµα θεου εστιν

19

οτι ου πολλα µνησθησεται τας ηµερας της ζωης αυτου οτι ο θεος περισπα αυτον εν ευφροσυνη καρδιας αυτου

1

εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον και πολλη εστιν επι τον ανθρωπον

2

ανηρ ω δωσει αυτω ο θεος πλουτον και υπαρχοντα και δοξαν και ουκ εστιν υστερων τη ψυχη αυτου απο παντων ων επιθυµησει και ουκ εξουσιασει αυτω ο θεος του φαγειν α
π' αυτου οτι ανηρ ξενος φαγεται αυτον τουτο µαταιοτης και αρρωστια πονηρα εστιν

3

εαν γεννηση ανηρ εκατον και ετη πολλα ζησεται και πληθος ο τι εσονται ηµεραι ετων αυτου και ψυχη αυτου ουκ εµπλησθησεται απο της αγαθωσυνης και γε ταφη ουκ εγενε
το αυτω ειπα αγαθον υπερ αυτον το εκτρωµα

4

οτι εν µαταιοτητι ηλθεν και εν σκοτει πορευεται και εν σκοτει ονοµα αυτου καλυφθησεται

5

και γε ηλιον ουκ ειδεν και ουκ εγνω αναπαυσις τουτω υπερ τουτον

6

και ει εζησεν χιλιων ετων καθοδους και αγαθωσυνην ουκ ειδεν µη ουκ εις τοπον ενα τα παντα πορευεται

7

πας µοχθος του ανθρωπου εις στοµα αυτου και γε η ψυχη ου πληρωθησεται
Ecclesiastes

Chapter

6

LXX / 1550 Stephanos

Page 610 of 1057

8

οτι τις περισσεια τω σοφω υπερ τον αφρονα διοτι ο πενης οιδεν πορευθηναι κατεναντι της ζωης

9

αγαθον οραµα οφθαλµων υπερ πορευοµενον ψυχη και γε τουτο µαταιοτης και προαιρεσις πνευµατος

10

ει τι εγενετο ηδη κεκληται ονοµα αυτου και εγνωσθη ο εστιν ανθρωπος και ου δυνησεται του κριθηναι µετα του ισχυρου υπερ αυτον

11

οτι εισιν λογοι πολλοι πληθυνοντες µαταιοτητα τι περισσον τω ανθρωπω

12

οτι τις οιδεν τι αγαθον τω ανθρωπω εν τη ζωη αριθµον ηµερων ζωης µαταιοτητος αυτου και εποιησεν αυτας εν σκια οτι τις απαγγελει τω ανθρωπω τι εσται οπισω αυτου υπ
ο τον ηλιον

1

αγαθον ονοµα υπερ ελαιον αγαθον και ηµερα του θανατου υπερ ηµεραν γενεσεως αυτου

2

αγαθον πορευθηναι εις οικον πενθους η οτι πορευθηναι εις οικον ποτου καθοτι τουτο τελος παντος του ανθρωπου και ο ζων δωσει εις καρδιαν αυτου

3

αγαθον θυµος υπερ γελωτα οτι εν κακια προσωπου αγαθυνθησεται καρδια

4

καρδια σοφων εν οικω πενθους και καρδια αφρονων εν οικω ευφροσυνης

5

αγαθον το ακουσαι επιτιµησιν σοφου υπερ ανδρα ακουοντα ασµα αφρονων

6

οτι ως φωνη των ακανθων υπο τον λεβητα ουτως γελως των αφρονων και γε τουτο µαταιοτης

7

οτι η συκοφαντια περιφερει σοφον και απολλυσι την καρδιαν ευτονιας αυτου

8

αγαθη εσχατη λογων υπερ αρχην αυτου αγαθον µακροθυµος υπερ υψηλον πνευµατι

9

µη σπευσης εν πνευµατι σου του θυµουσθαι οτι θυµος εν κολπω αφρονων αναπαυσεται

10

µη ειπης τι εγενετο οτι αι ηµεραι αι προτεραι ησαν αγαθαι υπερ ταυτας οτι ουκ εν σοφια επηρωτησας περι τουτου

11

αγαθη σοφια µετα κληροδοσιας και περισσεια τοις θεωρουσιν τον ηλιον

12

οτι εν σκια αυτης η σοφια ως σκια του αργυριου και περισσεια γνωσεως της σοφιας ζωοποιησει τον παρ' αυτης

13

ιδε τα ποιηµατα του θεου οτι τις δυνησεται του κοσµησαι ον αν ο θεος διαστρεψη αυτον

14

εν ηµερα αγαθωσυνης ζηθι εν αγαθω και εν ηµερα κακιας ιδε και γε συν τουτο συµφωνον τουτω εποιησεν ο θεος περι λαλιας ινα µη ευρη ο ανθρωπος οπισω αυτου µηδεν

15

συν τα παντα ειδον εν ηµεραις µαταιοτητος µου εστιν δικαιος απολλυµενος εν δικαιω αυτου και εστιν ασεβης µενων εν κακια αυτου

16

µη γινου δικαιος πολυ και µη σοφιζου περισσα µηποτε εκπλαγης

17

µη ασεβησης πολυ και µη γινου σκληρος ινα µη αποθανης εν ου καιρω σου

18

αγαθον το αντεχεσθαι σε εν τουτω και γε απο τουτου µη ανης την χειρα σου οτι φοβουµενος τον θεον εξελευσεται τα παντα

19

η σοφια βοηθησει τω σοφω υπερ δεκα εξουσιαζοντας τους οντας εν τη πολει

20

οτι ανθρωπος ουκ εστιν δικαιος εν τη γη ος ποιησει αγαθον και ουχ αµαρτησεται

21

και γε εις παντας τους λογους ους λαλησουσιν µη θης καρδιαν σου οπως µη ακουσης του δουλου σου καταρωµενου σε

22

οτι πλειστακις πονηρευσεται σε και καθοδους πολλας κακωσει καρδιαν σου οπως και γε συ κατηρασω ετερους

23

παντα ταυτα επειρασα εν τη σοφια ειπα σοφισθησοµαι

24

και αυτη εµακρυνθη απ' εµου µακραν υπερ ο ην και βαθυ βαθος τις ευρησει αυτο

25

εκυκλωσα εγω και η καρδια µου του γνωναι και του κατασκεψασθαι και ζητησαι σοφιαν και ψηφον και του γνωναι ασεβους αφροσυνην και σκληριαν και περιφοραν

26

και ευρισκω εγω πικροτερον υπερ θανατον συν την γυναικα ητις εστιν θηρευµατα και σαγηναι καρδια αυτης δεσµοι χειρες αυτης αγαθος προ προσωπου του θεου εξαιρεθησε
ται απ' αυτης και αµαρτανων συλληµφθησεται εν αυτη

27

ιδε τουτο ευρον ειπεν ο εκκλησιαστης µια τη µια του ευρειν λογισµον
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28

ον ετι εζητησεν η ψυχη µου και ουχ ευρον ανθρωπον ενα απο χιλιων ευρον και γυναικα εν πασι τουτοις ουχ ευρον

29

πλην ιδε τουτο ευρον ο εποιησεν ο θεος συν τον ανθρωπον ευθη και αυτοι εζητησαν λογισµους πολλους

1

τις οιδεν σοφους και τις οιδεν λυσιν ρηµατος σοφια ανθρωπου φωτιει προσωπον αυτου και αναιδης προσωπω αυτου µισηθησεται

2

στοµα βασιλεως φυλαξον και περι λογου ορκου θεου µη σπουδασης

3

απο προσωπου αυτου πορευση µη στης εν λογω πονηρω οτι παν ο εαν θεληση ποιησει

4

καθως λαλει βασιλευς εξουσιαζων και τις ερει αυτω τι ποιησεις

5

ο φυλασσων εντολην ου γνωσεται ρηµα πονηρον και καιρον κρισεως γινωσκει καρδια σοφου

6

οτι παντι πραγµατι εστιν καιρος και κρισις οτι γνωσις του ανθρωπου πολλη επ' αυτον

7

οτι ουκ εστιν γινωσκων τι το εσοµενον οτι καθως εσται τις αναγγελει αυτω

8

ουκ εστιν ανθρωπος εξουσιαζων εν πνευµατι του κωλυσαι συν το πνευµα και ουκ εστιν εξουσια εν ηµερα του θανατου και ουκ εστιν αποστολη εν τω πολεµω και ου διασωσει
ασεβεια τον παρ' αυτης

9

και συν παν τουτο ειδον και εδωκα την καρδιαν µου εις παν ποιηµα ο πεποιηται υπο τον ηλιον τα οσα εξουσιασατο ο ανθρωπος εν ανθρωπω του κακωσαι αυτον

10

και τοτε ειδον ασεβεις εις ταφους εισαχθεντας και εκ τοπου αγιου επορευθησαν και επηνεθησαν εν τη πολει οτι ουτως εποιησαν και γε τουτο µαταιοτης

11

οτι ουκ εστιν γινοµενη αντιρρησις απο των ποιουντων το πονηρον ταχυ δια τουτο επληροφορηθη καρδια υιων του ανθρωπου εν αυτοις του ποιησαι το πονηρον

12

ος ηµαρτεν εποιησεν το πονηρον απο τοτε και απο µακροτητος αυτω οτι και γε γινωσκω εγω οτι εσται αγαθον τοις φοβουµενοις τον θεον οπως φοβωνται απο προσωπου αυτο
υ

13

και αγαθον ουκ εσται τω ασεβει και ου µακρυνει ηµερας εν σκια ος ουκ εστιν φοβουµενος απο προσωπου του θεου

14

εστιν µαταιοτης η πεποιηται επι της γης οτι εισι δικαιοι οτι φθανει προς αυτους ως ποιηµα των ασεβων και εισιν ασεβεις οτι φθανει προς αυτους ως ποιηµα των δικαιων ειπ
α οτι και γε τουτο µαταιοτης

15

και επηνεσα εγω συν την ευφροσυνην οτι ουκ εστιν αγαθον τω ανθρωπω υπο τον ηλιον οτι ει µη του φαγειν και του πιειν και του ευφρανθηναι και αυτο συµπροσεσται αυτω
εν µοχθω αυτου ηµερας ζωης αυτου οσας εδωκεν αυτω ο θεος υπο τον ηλιον

16

εν οις εδωκα την καρδιαν µου του γνωναι σοφιαν και του ιδειν τον περισπασµον τον πεποιηµενον επι της γης οτι και γε εν ηµερα και εν νυκτι υπνον εν οφθαλµοις αυτου ουκ
εστιν βλεπων

17

και ειδον συν παντα τα ποιηµατα του θεου οτι ου δυνησεται ανθρωπος του ευρειν συν το ποιηµα το πεποιηµενον υπο τον ηλιον οσα αν µοχθηση ο ανθρωπος του ζητησαι και
ουχ ευρησει και γε οσα αν ειπη ο σοφος του γνωναι ου δυνησεται του ευρειν

1

οτι συν παν τουτο εδωκα εις καρδιαν µου και καρδια µου συν παν ειδεν τουτο ως οι δικαιοι και οι σοφοι και εργασιαι αυτων εν χειρι του θεου και γε αγαπην και γε µισος ουκ
εστιν ειδως ο ανθρωπος τα παντα προ προσωπου αυτων

2

µαταιοτης εν τοις πασιν συναντηµα εν τω δικαιω και τω ασεβει τω αγαθω και τω κακω και τω καθαρω και τω ακαθαρτω και τω θυσιαζοντι και τω µη θυσιαζοντι ως ο αγα
θος ως ο αµαρτανων ως ο οµνυων καθως ο τον ορκον φοβουµενος

3

τουτο πονηρον εν παντι πεποιηµενω υπο τον ηλιον οτι συναντηµα εν τοις πασιν και γε καρδια υιων του ανθρωπου επληρωθη πονηρου και περιφερεια εν καρδια αυτων εν ζωη
αυτων και οπισω αυτων προς τους νεκρους

4

οτι τις ος κοινωνει προς παντας τους ζωντας εστιν ελπις οτι ο κυων ο ζων αυτος αγαθος υπερ τον λεοντα τον νεκρον

5

οτι οι ζωντες γνωσονται οτι αποθανουνται και οι νεκροι ουκ εισιν γινωσκοντες ουδεν και ουκ εστιν αυτοις ετι µισθος οτι επελησθη η µνηµη αυτων

6

και γε αγαπη αυτων και γε µισος αυτων και γε ζηλος αυτων ηδη απωλετο και µερις ουκ εστιν αυτοις ετι εις αιωνα εν παντι τω πεποιηµενω υπο τον ηλιον

7

δευρο φαγε εν ευφροσυνη αρτον σου και πιε εν καρδια αγαθη οινον σου οτι ηδη ευδοκησεν ο θεος τα ποιηµατα σου

8

εν παντι καιρω εστωσαν ιµατια σου λευκα και ελαιον επι κεφαλην σου µη υστερησατω
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9

ιδε ζωην µετα γυναικος ης ηγαπησας πασας ηµερας ζωης µαταιοτητος σου τας δοθεισας σοι υπο τον ηλιον πασας ηµερας µαταιοτητος σου οτι αυτο µερις σου εν τη ζωη σου
και εν τω µοχθω σου ω συ µοχθεις υπο τον ηλιον

10

παντα οσα αν ευρη η χειρ σου του ποιησαι ως η δυναµις σου ποιησον οτι ουκ εστιν ποιηµα και λογισµος και γνωσις και σοφια εν αδη οπου συ πορευη εκει

11

επεστρεψα και ειδον υπο τον ηλιον οτι ου τοις κουφοις ο δροµος και ου τοις δυνατοις ο πολεµος και γε ου τοις σοφοις αρτος και γε ου τοις συνετοις πλουτος και γε ου τοις γιν
ωσκουσιν χαρις οτι καιρος και απαντηµα συναντησεται τοις πασιν αυτοις

12

οτι και γε ουκ εγνω ο ανθρωπος τον καιρον αυτου ως οι ιχθυες οι θηρευοµενοι εν αµφιβληστρω κακω και ως ορνεα τα θηρευοµενα εν παγιδι ως αυτα παγιδευονται οι υιοι το
υ ανθρωπου εις καιρον πονηρον οταν επιπεση επ' αυτους αφνω

13

και γε τουτο ειδον σοφιαν υπο τον ηλιον και µεγαλη εστιν προς µε

14

πολις µικρα και ανδρες εν αυτη ολιγοι και ελθη επ' αυτην βασιλευς µεγας και κυκλωση αυτην και οικοδοµηση επ' αυτην χαρακας µεγαλους

15

και ευρη εν αυτη ανδρα πενητα σοφον και διασωσει αυτος την πολιν εν τη σοφια αυτου και ανθρωπος ουκ εµνησθη συν του ανδρος του πενητος εκεινου

16

και ειπα εγω αγαθη σοφια υπερ δυναµιν και σοφια του πενητος εξουδενωµενη και λογοι αυτου ουκ εισιν ακουοµενοι

17

λογοι σοφων εν αναπαυσει ακουονται υπερ κραυγην εξουσιαζοντων εν αφροσυναις

18

αγαθη σοφια υπερ σκευη πολεµου και αµαρτανων εις απολεσει αγαθωσυνην πολλην

1

µυιαι θανατουσαι σαπριουσιν σκευασιαν ελαιου ηδυσµατος τιµιον ολιγον σοφιας υπερ δοξαν αφροσυνης µεγαλης

2

καρδια σοφου εις δεξιον αυτου και καρδια αφρονος εις αριστερον αυτου

3

και γε εν οδω οταν αφρων πορευηται καρδια αυτου υστερησει και α λογιειται παντα αφροσυνη εστιν

4

εαν πνευµα του εξουσιαζοντος αναβη επι σε τοπον σου µη αφης οτι ιαµα καταπαυσει αµαρτιας µεγαλας

5

εστιν πονηρια ην ειδον υπο τον ηλιον ως ακουσιον ο εξηλθεν απο προσωπου του εξουσιαζοντος

6

εδοθη ο αφρων εν υψεσι µεγαλοις και πλουσιοι εν ταπεινω καθησονται

7

ειδον δουλους εφ' ιππους και αρχοντας πορευοµενους ως δουλους επι της γης

8

ο ορυσσων βοθρον εν αυτω εµπεσειται και καθαιρουντα φραγµον δηξεται αυτον οφις

9

εξαιρων λιθους διαπονηθησεται εν αυτοις σχιζων ξυλα κινδυνευσει εν αυτοις

10

εαν εκπεση το σιδηριον και αυτος προσωπον εταραξεν και δυναµεις δυναµωσει και περισσεια του ανδρειου σοφια

11

εαν δακη ο οφις εν ου ψιθυρισµω και ουκ εστιν περισσεια τω επαδοντι

12

λογοι στοµατος σοφου χαρις και χειλη αφρονος καταποντιουσιν αυτον

13

αρχη λογων στοµατος αυτου αφροσονη και εσχατη στοµατος αυτου περιφερεια πονηρα

14

και ο αφρων πληθυνει λογους ουκ εγνω ο ανθρωπος τι το γενοµενον και τι το εσοµενον οπισω αυτου τις αναγγελει αυτω

15

µοχθος των αφρονων κοπωσει αυτους ος ουκ εγνω του πορευθηναι εις πολιν

16

ουαι σοι πολις ης ο βασιλευς σου νεωτερος και οι αρχοντες σου εν πρωια εσθιουσιν

17

µακαρια συ γη ης ο βασιλευς σου υιος ελευθερων και οι αρχοντες σου προς καιρον φαγονται εν δυναµει και ουκ αισχυνθησονται

18

εν οκνηριαις ταπεινωθησεται η δοκωσις και εν αργια χειρων σταξει η οικια

19

εις γελωτα ποιουσιν αρτον και οινος ευφραινει ζωντας και του αργυριου επακουσεται συν τα παντα

20

και γε εν συνειδησει σου βασιλεα µη καταραση και εν ταµιειοις κοιτωνων σου µη καταραση πλουσιον οτι πετεινον του ουρανου αποισει συν την φωνην και ο εχων τας πτερυ
γας απαγγελει λογον

1

αποστειλον τον αρτον σου επι προσωπον του υδατος οτι εν πληθει των ηµερων ευρησεις αυτον
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2

δος µεριδα τοις επτα και γε τοις οκτω οτι ου γινωσκεις τι εσται πονηρον επι την γην

3

εαν πληρωθωσιν τα νεφη υετου επι την γην εκχεουσιν και εαν πεση ξυλον εν τω νοτω και εαν εν τω βορρα τοπω ου πεσειται το ξυλον εκει εσται

4

τηρων ανεµον ου σπερει και βλεπων εν ταις νεφελαις ου θερισει

5

εν οις ουκ εστιν γινωσκων τις η οδος του πνευµατος ως οστα εν γαστρι της κυοφορουσης ουτως ου γνωση τα ποιηµατα του θεου οσα ποιησει συν τα παντα

6

εν πρωια σπειρον το σπερµα σου και εις εσπεραν µη αφετω η χειρ σου οτι ου γινωσκεις ποιον στοιχησει η τουτο η τουτο και εαν τα δυο επι το αυτο αγαθα

7

και γλυκυ το φως και αγαθον τοις οφθαλµοις του βλεπειν συν τον ηλιον

8

οτι και εαν ετη πολλα ζησεται ο ανθρωπος εν πασιν αυτοις ευφρανθησεται και µνησθησεται τας ηµερας του σκοτους οτι πολλαι εσονται παν το ερχοµενον µαταιοτης

9

ευφραινου νεανισκε εν νεοτητι σου και αγαθυνατω σε η καρδια σου εν ηµεραις νεοτητος σου και περιπατει εν οδοις καρδιας σου και εν ορασει οφθαλµων σου και γνωθι οτι ε
πι πασι τουτοις αξει σε ο θεος εν κρισει

10

και αποστησον θυµον απο καρδιας σου και παραγαγε πονηριαν απο σαρκος σου οτι η νεοτης και η ανοια µαταιοτης

1

και µνησθητι του κτισαντος σε εν ηµεραις νεοτητος σου εως οτου µη ελθωσιν ηµεραι της κακιας και φθασωσιν ετη εν οις ερεις ουκ εστιν µοι εν αυτοις θεληµα

2

εως ου µη σκοτισθη ο ηλιος και το φως και η σεληνη και οι αστερες και επιστρεψωσιν τα νεφη οπισω του υετου

3

εν ηµερα η εαν σαλευθωσιν φυλακες της οικιας και διαστραφωσιν ανδρες της δυναµεως και ηργησαν αι αληθουσαι οτι ωλιγωθησαν και σκοτασουσιν αι βλεπουσαι εν ταις οπ
αις

4

και κλεισουσιν θυρας εν αγορα εν ασθενεια φωνης της αληθουσης και αναστησεται εις φωνην του στρουθιου και ταπεινωθησονται πασαι αι θυγατερες του ασµατος

5

και γε απο υψους οψονται και θαµβοι εν τη οδω και ανθηση το αµυγδαλον και παχυνθη η ακρις και διασκεδασθη η καππαρις οτι επορευθη ο ανθρωπος εις οικον αιωνος αυτ
ου και εκυκλωσαν εν αγορα οι κοπτοµενοι

6

εως οτου µη ανατραπη σχοινιον του αργυριου και συνθλιβη ανθεµιον του χρυσιου και συντριβη υδρια επι την πηγην και συντροχαση ο τροχος επι τον λακκον

7

και επιστρεψη ο χους επι την γην ως ην και το πνευµα επιστρεψη προς τον θεον ος εδωκεν αυτο

8

µαταιοτης µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστης τα παντα µαταιοτης

9

και περισσον οτι εγενετο εκκλησιαστης σοφος ετι εδιδαξεν γνωσιν συν τον λαον και ους εξιχνιασεται κοσµιον παραβολων

10

πολλα εζητησεν εκκλησιαστης του ευρειν λογους θεληµατος και γεγραµµενον ευθυτητος λογους αληθειας

11

λογοι σοφων ως τα βουκεντρα και ως ηλοι πεφυτευµενοι οι παρα των συναγµατων εδοθησαν εκ ποιµενος ενος και περισσον εξ αυτων

12

υιε µου φυλαξαι ποιησαι βιβλια πολλα ουκ εστιν περασµος και µελετη πολλη κοπωσις σαρκος

13

τελος λογου το παν ακουεται τον θεον φοβου και τας εντολας αυτου φυλασσε οτι τουτο πας ο ανθρωπος

14

οτι συν παν το ποιηµα ο θεος αξει εν κρισει εν παντι παρεωραµενω εαν αγαθον και εαν πονηρον .

1

ασµα ασµατων ο εστιν τω σαλωµων

2

φιλησατω µε απο φιληµατων στοµατος αυτου οτι αγαθοι µαστοι σου υπερ οινον

3

και οσµη µυρων σου υπερ παντα τα αρωµατα µυρον εκκενωθεν ονοµα σου δια τουτο νεανιδες ηγαπησαν σε

4

ειλκυσαν σε οπισω σου εις οσµην µυρων σου δραµουµεν εισηνεγκεν µε ο βασιλευς εις το ταµιειον αυτου αγαλλιασωµεθα και ευφρανθωµεν εν σοι αγαπησοµεν µαστους σου υ
περ οινον ευθυτης ηγαπησεν σε

5

µελαινα ειµι και καλη θυγατερες ιερουσαληµ ως σκηνωµατα κηδαρ ως δερρεις σαλωµων

6

µη βλεψητε µε οτι εγω ειµι µεµελανωµενη οτι παρεβλεψεν µε ο ηλιος υιοι µητρος µου εµαχεσαντο εν εµοι εθεντο µε φυλακισσαν εν αµπελωσιν αµπελωνα εµον ουκ εφυλαξα

7

απαγγειλον µοι ον ηγαπησεν η ψυχη µου που ποιµαινεις που κοιταζεις εν µεσηµβρια µηποτε γενωµαι ως περιβαλλοµενη επ' αγελαις εταιρων σου

8

εαν µη γνως σεαυτην η καλη εν γυναιξιν εξελθε συ εν πτερναις των ποιµνιων και ποιµαινε τας εριφους σου επι σκηνωµασιν των ποιµενων
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9

τη ιππω µου εν αρµασιν φαραω ωµοιωσα σε η πλησιον µου

10

τι ωραιωθησαν σιαγονες σου ως τρυγονες τραχηλος σου ως ορµισκοι

11

οµοιωµατα χρυσιου ποιησοµεν σοι µετα στιγµατων του αργυριου

12

εως ου ο βασιλευς εν ανακλισει αυτου ναρδος µου εδωκεν οσµην αυτου

13

αποδεσµος της στακτης αδελφιδος µου εµοι ανα µεσον των µαστων µου αυλισθησεται

14

βοτρυς της κυπρου αδελφιδος µου εµοι εν αµπελωσιν εγγαδδι

15

ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι

16

ιδου ει καλος ο αδελφιδος µου και γε ωραιος προς κλινη ηµων συσκιος

17

δοκοι οικων ηµων κεδροι φατνωµατα ηµων κυπαρισσοι

1

εγω ανθος του πεδιου κρινον των κοιλαδων

2

ως κρινον εν µεσω ακανθων ουτως η πλησιον µου ανα µεσον των θυγατερων

3

ως µηλον εν τοις ξυλοις του δρυµου ουτως αδελφιδος µου ανα µεσον των υιων εν τη σκια αυτου επεθυµησα και εκαθισα και καρπος αυτου γλυκυς εν λαρυγγι µου

4

εισαγαγετε µε εις οικον του οινου ταξατε επ' εµε αγαπην

5

στηρισατε µε εν αµοραις στοιβασατε µε εν µηλοις οτι τετρωµενη αγαπης εγω

6

ευωνυµος αυτου υπο την κεφαλην µου και η δεξια αυτου περιληµψεται µε

7

ωρκισα υµας θυγατερες ιερουσαληµ εν ταις δυναµεσιν και εν ταις ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εως ου θεληση

8

φωνη αδελφιδου µου ιδου ουτος ηκει πηδων επι τα ορη διαλλοµενος επι τους βουνους

9

οµοιος εστιν αδελφιδος µου τη δορκαδι η νεβρω ελαφων επι τα ορη βαιθηλ ιδου ουτος εστηκεν οπισω του τοιχου ηµων παρακυπτων δια των θυριδων εκκυπτων δια των δικτ
υων

10

αποκρινεται αδελφιδος µου και λεγει µοι αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου

11

οτι ιδου ο χειµων παρηλθεν ο υετος απηλθεν επορευθη εαυτω

12

τα ανθη ωφθη εν τη γη καιρος της τοµης εφθακεν φωνη του τρυγονος ηκουσθη εν τη γη ηµων

13

η συκη εξηνεγκεν ολυνθους αυτης αι αµπελοι κυπριζουσιν εδωκαν οσµην αναστα ελθε η πλησιον µου καλη µου περιστερα µου

14

και ελθε συ περιστερα µου εν σκεπη της πετρας εχοµενα του προτειχισµατος δειξον µοι την οψιν σου και ακουτισον µε την φωνην σου οτι η φωνη σου ηδεια και η οψις σου ω
ραια

15

πιασατε ηµιν αλωπεκας µικρους αφανιζοντας αµπελωνας και αι αµπελοι ηµων κυπριζουσιν

16

αδελφιδος µου εµοι καγω αυτω ο ποιµαινων εν τοις κρινοις

17

εως ου διαπνευση η ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι αποστρεψον οµοιωθητι συ αδελφιδε µου τω δορκωνι η νεβρω ελαφων επι ορη κοιλωµατων

1

επι κοιτην µου εν νυξιν εζητησα ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλεσα αυτον και ουχ υπηκουσεν µου

2

αναστησοµαι δη και κυκλωσω εν τη πολει εν ταις αγοραις και εν ταις πλατειαις και ζητησω ον ηγαπησεν η ψυχη µου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον

3

ευροσαν µε οι τηρουντες οι κυκλουντες εν τη πολει µη ον ηγαπησεν η ψυχη µου ειδετε

4

ως µικρον οτε παρηλθον απ' αυτων εως ου ευρον ον ηγαπησεν η ψυχη µου εκρατησα αυτον και ουκ αφησω αυτον εως ου εισηγαγον αυτον εις οικον µητρος µου και εις ταµιει
ον της συλλαβουσης µε

5

ωρκισα υµας θυγατερες ιερουσαληµ εν ταις δυναµεσιν και εν ταις ισχυσεσιν του αγρου εαν εγειρητε και εξεγειρητε την αγαπην εως αν θεληση
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6

τις αυτη η αναβαινουσα απο της ερηµου ως στελεχη καπνου τεθυµιαµενη σµυρναν και λιβανον απο παντων κονιορτων µυρεψου

7

ιδου η κλινη του σαλωµων εξηκοντα δυνατοι κυκλω αυτης απο δυνατων ισραηλ

8

παντες κατεχοντες ροµφαιαν δεδιδαγµενοι πολεµον ανηρ ροµφαια αυτου επι µηρον αυτου απο θαµβους εν νυξιν

9

φορειον εποιησεν εαυτω ο βασιλευς σαλωµων απο ξυλων του λιβανου

10

στυλους αυτου εποιησεν αργυριον και ανακλιτον αυτου χρυσεον επιβασις αυτου πορφυρα εντος αυτου λιθοστρωτον αγαπην απο θυγατερων ιερουσαληµ

11

εξελθατε και ιδετε εν τω βασιλει σαλωµων εν τω στεφανω ω εστεφανωσεν αυτον η µητηρ αυτου εν ηµερα νυµφευσεως αυτου και εν ηµερα ευφροσυνης καρδιας αυτου

1

ιδου ει καλη η πλησιον µου ιδου ει καλη οφθαλµοι σου περιστεραι εκτος της σιωπησεως σου τριχωµα σου ως αγελαι των αιγων αι απεκαλυφθησαν απο του γαλααδ

2

οδοντες σου ως αγελαι των κεκαρµενων αι ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταις

3

ως σπαρτιον το κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωραια ως λεπυρον της ροας µηλον σου εκτος της σιωπησεως σου

4

ως πυργος δαυιδ τραχηλος σου ο ωκοδοµηµενος εις θαλπιωθ χιλιοι θυρεοι κρεµανται επ' αυτον πασαι βολιδες των δυνατων

5

δυο µαστοι σου ως δυο νεβροι διδυµοι δορκαδος οι νεµοµενοι εν κρινοις

6

εως ου διαπνευση η ηµερα και κινηθωσιν αι σκιαι πορευσοµαι εµαυτω προς το ορος της σµυρνης και προς τον βουνον του λιβανου

7

ολη καλη ει η πλησιον µου και µωµος ουκ εστιν εν σοι

8

δευρο απο λιβανου νυµφη δευρο απο λιβανου ελευση και διελευση απο αρχης πιστεως απο κεφαλης σανιρ και ερµων απο µανδρων λεοντων απο ορεων παρδαλεων

9

εκαρδιωσας ηµας αδελφη µου νυµφη εκαρδιωσας ηµας ενι απο οφθαλµων σου εν µια ενθεµατι τραχηλων σου

10

τι εκαλλιωθησαν µαστοι σου αδελφη µου νυµφη τι εκαλλιωθησαν µαστοι σου απο οινου και οσµη ιµατιων σου υπερ παντα τα αρωµατα

11

κηριον αποσταζουσιν χειλη σου νυµφη µελι και γαλα υπο την γλωσσαν σου και οσµη ιµατιων σου ως οσµη λιβανου

12

κηπος κεκλεισµενος αδελφη µου νυµφη κηπος κεκλεισµενος πηγη εσφραγισµενη

13

αποστολαι σου παραδεισος ροων µετα καρπου ακροδρυων κυπροι µετα ναρδων

14

ναρδος και κροκος καλαµος και κινναµωµον µετα παντων ξυλων του λιβανου σµυρνα αλωθ µετα παντων πρωτων µυρων

15

πηγη κηπων φρεαρ υδατος ζωντος και ροιζουντος απο του λιβανου

16

εξεγερθητι βορρα και ερχου νοτε διαπνευσον κηπον µου και ρευσατωσαν αρωµατα µου καταβητω αδελφιδος µου εις κηπον αυτου και φαγετω καρπον ακροδρυων αυτου

1

εισηλθον εις κηπον µου αδελφη µου νυµφη ετρυγησα σµυρναν µου µετα αρωµατων µου εφαγον αρτον µου µετα µελιτος µου επιον οινον µου µετα γαλακτος µου φαγετε πλησι
οι και πιετε και µεθυσθητε αδελφοι

2

εγω καθευδω και η καρδια µου αγρυπνει φωνη αδελφιδου µου κρουει επι την θυραν ανοιξον µοι αδελφη µου η πλησιον µου περιστερα µου τελεια µου οτι η κεφαλη µου επλη
σθη δροσου και οι βοστρυχοι µου ψεκαδων νυκτος

3

εξεδυσαµην τον χιτωνα µου πως ενδυσωµαι αυτον ενιψαµην τους ποδας µου πως µολυνω αυτους

4

αδελφιδος µου απεστειλεν χειρα αυτου απο της οπης και η κοιλια µου εθροηθη επ' αυτον

5

ανεστην εγω ανοιξαι τω αδελφιδω µου χειρες µου εσταξαν σµυρναν δακτυλοι µου σµυρναν πληρη επι χειρας του κλειθρου

6

ηνοιξα εγω τω αδελφιδω µου αδελφιδος µου παρηλθεν ψυχη µου εξηλθεν εν λογω αυτου εζητησα αυτον και ουχ ευρον αυτον εκαλεσα αυτον και ουχ υπηκουσεν µου

7

ευροσαν µε οι φυλακες οι κυκλουντες εν τη πολει επαταξαν µε ετραυµατισαν µε ηραν το θεριστρον µου απ' εµου φυλακες των τειχεων

8

ωρκισα υµας θυγατερες ιερουσαληµ εν ταις δυναµεσιν και εν ταις ισχυσεσιν του αγρου εαν ευρητε τον αδελφιδον µου τι απαγγειλητε αυτω οτι τετρωµενη αγαπης ειµι εγω

9

τι αδελφιδος σου απο αδελφιδου η καλη εν γυναιξιν τι αδελφιδος σου απο αδελφιδου οτι ουτως ωρκισας ηµας

10

αδελφιδος µου λευκος και πυρρος εκλελοχισµενος απο µυριαδων
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11

κεφαλη αυτου χρυσιον και φαζ βοστρυχοι αυτου ελαται µελανες ως κοραξ

12

οφθαλµοι αυτου ως περιστεραι επι πληρωµατα υδατων λελουσµεναι εν γαλακτι καθηµεναι επι πληρωµατα υδατων

13

σιαγονες αυτου ως φιαλαι του αρωµατος φυουσαι µυρεψικα χειλη αυτου κρινα σταζοντα σµυρναν πληρη

14

χειρες αυτου τορευται χρυσαι πεπληρωµεναι θαρσις κοιλια αυτου πυξιον ελεφαντινον επι λιθου σαπφειρου

15

κνηµαι αυτου στυλοι µαρµαρινοι τεθεµελιωµενοι επι βασεις χρυσας ειδος αυτου ως λιβανος εκλεκτος ως κεδροι

16

φαρυγξ αυτου γλυκασµοι και ολος επιθυµια ουτος αδελφιδος µου και ουτος πλησιον µου θυγατερες ιερουσαληµ

1

που απηλθεν ο αδελφιδος σου η καλη εν γυναιξιν που απεβλεψεν ο αδελφιδος σου και ζητησοµεν αυτον µετα σου

2

αδελφιδος µου κατεβη εις κηπον αυτου εις φιαλας του αρωµατος ποιµαινειν εν κηποις και συλλεγειν κρινα

3

εγω τω αδελφιδω µου και αδελφιδος µου εµοι ο ποιµαινων εν τοις κρινοις

4

καλη ει η πλησιον µου ως ευδοκια ωραια ως ιερουσαληµ θαµβος ως τεταγµεναι

5

αποστρεψον οφθαλµους σου απεναντιον µου οτι αυτοι ανεπτερωσαν µε τριχωµα σου ως αγελαι των αιγων αι ανεφανησαν απο του γαλααδ

6

οδοντες σου ως αγελαι των κεκαρµενων αι ανεβησαν απο του λουτρου αι πασαι διδυµευουσαι και ατεκνουσα ουκ εστιν εν αυταις

7

ως σπαρτιον το κοκκινον χειλη σου και η λαλια σου ωραια ως λεπυρον της ροας µηλον σου εκτος της σιωπησεως σου

8

εξηκοντα εισιν βασιλισσαι και ογδοηκοντα παλλακαι και νεανιδες ων ουκ εστιν αριθµος

9

µια εστιν περιστερα µου τελεια µου µια εστιν τη µητρι αυτης εκλεκτη εστιν τη τεκουση αυτης ειδοσαν αυτην θυγατερες και µακαριουσιν αυτην βασιλισσαι και παλλακαι και
αινεσουσιν αυτην

10

τις αυτη η εκκυπτουσα ωσει ορθρος καλη ως σεληνη εκλεκτη ως ο ηλιος θαµβος ως τεταγµεναι

11

εις κηπον καρυας κατεβην ιδειν εν γενηµασιν του χειµαρρου ιδειν ει ηνθησεν η αµπελος εξηνθησαν αι ροαι εκει δωσω τους µαστους µου σοι

12

ουκ εγνω η ψυχη µου εθετο µε αρµατα αµιναδαβ

1

επιστρεφε επιστρεφε η σουλαµιτις επιστρεφε επιστρεφε και οψοµεθα εν σοι τι οψεσθε εν τη σουλαµιτιδι η ερχοµενη ως χοροι των παρεµβολων

2

τι ωραιωθησαν διαβηµατα σου εν υποδηµασιν θυγατερ ναδαβ ρυθµοι µηρων σου οµοιοι ορµισκοις εργω χειρων τεχνιτου

3

οµφαλος σου κρατηρ τορευτος µη υστερουµενος κραµα κοιλια σου θιµωνια σιτου πεφραγµενη εν κρινοις

4

δυο µαστοι σου ως δυο νεβροι διδυµοι δορκαδος

5

τραχηλος σου ως πυργος ελεφαντινος οφθαλµοι σου ως λιµναι εν εσεβων εν πυλαις θυγατρος πολλων µυκτηρ σου ως πυργος του λιβανου σκοπευων προσωπον δαµασκου

6

κεφαλη σου επι σε ως καρµηλος και πλοκιον κεφαλης σου ως πορφυρα βασιλευς δεδεµενος εν παραδροµαις

7

τι ωραιωθης και τι ηδυνθης αγαπη εν τρυφαις σου

8

τουτο µεγεθος σου ωµοιωθη τω φοινικι και οι µαστοι σου τοις βοτρυσιν

9

ειπα αναβησοµαι εν τω φοινικι κρατησω των υψεων αυτου και εσονται δη µαστοι σου ως βοτρυες της αµπελου και οσµη ρινος σου ως µηλα

10

και λαρυγξ σου ως οινος ο αγαθος πορευοµενος τω αδελφιδω µου εις ευθυθητα ικανουµενος χειλεσιν µου και οδουσιν

11

εγω τω αδελφιδω µου και επ' εµε η επιστροφη αυτου

12

ελθε αδελφιδε µου εξελθωµεν εις αγρον αυλισθωµεν εν κωµαις

13

ορθρισωµεν εις αµπελωνας ιδωµεν ει ηνθησεν η αµπελος ηνθησεν ο κυπρισµος ηνθησαν αι ροαι εκει δωσω τους µαστους µου σοι

14

οι µανδραγοραι εδωκαν οσµην και επι θυραις ηµων παντα ακροδρυα νεα προς παλαια αδελφιδε µου ετηρησα σοι

1

τις δωη σε αδελφιδον µου θηλαζοντα µαστους µητρος µου ευρουσα σε εξω φιλησω σε και γε ουκ εξουδενωσουσιν µοι
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2

παραληµψοµαι σε εισαξω σε εις οικον µητρος µου και εις ταµιειον της συλλαβουσης µε ποτιω σε απο οινου του µυρεψικου απο ναµατος ροων µου

3

ευωνυµος αυτου υπο την κεφαλην µου και η δεξια αυτου περιληµψεται µε

4

ωρκισα υµας θυγατερες ιερουσαληµ εν ταις δυναµεσιν και εν ταις ισχυσεσιν του αγρου τι εγειρητε και τι εξεγειρητε την αγαπην εως αν θεληση

5

τις αυτη η αναβαινουσα λελευκανθισµενη επιστηριζοµενη επι τον αδελφιδον αυτης υπο µηλον εξηγειρα σε εκει ωδινησεν σε η µητηρ σου εκει ωδινησεν σε η τεκουσα σου

6

θες µε ως σφραγιδα επι την καρδιαν σου ως σφραγιδα επι τον βραχιονα σου οτι κραταια ως θανατος αγαπη σκληρος ως αδης ζηλος περιπτερα αυτης περιπτερα πυρος φλογες
αυτης

7

υδωρ πολυ ου δυνησεται σβεσαι την αγαπην και ποταµοι ου συγκλυσουσιν αυτην εαν δω ανηρ τον παντα βιον αυτου εν τη αγαπη εξουδενωσει εξουδενωσουσιν αυτον

8

αδελφη ηµιν µικρα και µαστους ουκ εχει τι ποιησωµεν τη αδελφη ηµων εν ηµερα η εαν λαληθη εν αυτη

9

ει τειχος εστιν οικοδοµησωµεν επ' αυτην επαλξεις αργυρας και ει θυρα εστιν διαγραψωµεν επ' αυτην σανιδα κεδρινην

10

εγω τειχος και µαστοι µου ως πυργοι εγω ηµην εν οφθαλµοις αυτου ως ευρισκουσα ειρηνην

11

αµπελων εγενηθη τω σαλωµων εν βεελαµων εδωκεν τον αµπελωνα αυτου τοις τηρουσιν ανηρ οισει εν καρπω αυτου χιλιους αργυριου

12

αµπελων µου εµος ενωπιον µου οι χιλιοι σοι σαλωµων και οι διακοσιοι τοις τηρουσι τον καρπον αυτου

13

ο καθηµενος εν κηποις εταιροι προσεχοντες τη φωνη σου ακουτισον µε

14

φυγε αδελφιδε µου και οµοιωθητι τη δορκαδι η τω νεβρω των ελαφων επι ορη αρωµατων .

1

ορασις ην ειδεν ησαιας υιος αµως ην ειδεν κατα της ιουδαιας και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν της ιουδαιας

2

ακουε ουρανε και ενωτιζου γη οτι κυριος ελαλησεν υιους εγεννησα και υψωσα αυτοι δε µε ηθετησαν

3

εγνω βους τον κτησαµενον και ονος την φατνην του κυριου αυτου ισραηλ δε µε ουκ εγνω και ο λαος µε ου συνηκεν

4

ουαι εθνος αµαρτωλον λαος πληρης αµαρτιων σπερµα πονηρον υιοι ανοµοι εγκατελιπατε τον κυριον και παρωργισατε τον αγιον του ισραηλ

5

τι ετι πληγητε προστιθεντες ανοµιαν πασα κεφαλη εις πονον και πασα καρδια εις λυπην

6

απο ποδων εως κεφαλης ουτε τραυµα ουτε µωλωψ ουτε πληγη φλεγµαινουσα ουκ εστιν µαλαγµα επιθειναι ουτε ελαιον ουτε καταδεσµους

7

η γη υµων ερηµος αι πολεις υµων πυρικαυστοι την χωραν υµων ενωπιον υµων αλλοτριοι κατεσθιουσιν αυτην και ηρηµωται κατεστραµµενη υπο λαων αλλοτριων

8

εγκαταλειφθησεται η θυγατηρ σιων ως σκηνη εν αµπελωνι και ως οπωροφυλακιον εν σικυηρατω ως πολις πολιορκουµενη

9

και ει µη κυριος σαβαωθ εγκατελιπεν ηµιν σπερµα ως σοδοµα αν εγενηθηµεν και ως γοµορρα αν ωµοιωθηµεν

10

ακουσατε λογον κυριου αρχοντες σοδοµων προσεχετε νοµον θεου λαος γοµορρας

11

τι µοι πληθος των θυσιων υµων λεγει κυριος πληρης ειµι ολοκαυτωµατων κριων και στεαρ αρνων και αιµα ταυρων και τραγων ου βουλοµαι

12

ουδ' εαν ερχησθε οφθηναι µοι τις γαρ εξεζητησεν ταυτα εκ των χειρων υµων πατειν την αυλην µου

13

ου προσθησεσθε εαν φερητε σεµιδαλιν µαταιον θυµιαµα βδελυγµα µοι εστιν τας νουµηνιας υµων και τα σαββατα και ηµεραν µεγαλην ουκ ανεχοµαι νηστειαν και αργιαν

14

και τας νουµηνιας υµων και τας εορτας υµων µισει η ψυχη µου εγενηθητε µοι εις πλησµονην ουκετι ανησω τας αµαρτιας υµων

15

οταν τας χειρας εκτεινητε προς µε αποστρεψω τους οφθαλµους µου αφ' υµων και εαν πληθυνητε την δεησιν ουκ εισακουσοµαι υµων αι γαρ χειρες υµων αιµατος πληρεις

16

λουσασθε καθαροι γενεσθε αφελετε τας πονηριας απο των ψυχων υµων απεναντι των οφθαλµων µου παυσασθε απο των πονηριων υµων

17

µαθετε καλον ποιειν εκζητησατε κρισιν ρυσασθε αδικουµενον κρινατε ορφανω και δικαιωσατε χηραν

18

και δευτε και διελεγχθωµεν λεγει κυριος και εαν ωσιν αι αµαρτιαι υµων ως φοινικουν ως χιονα λευκανω εαν δε ωσιν ως κοκκινον ως εριον λευκανω

19

και εαν θελητε και εισακουσητε µου τα αγαθα της γης φαγεσθε

20

εαν δε µη θελητε µηδε εισακουσητε µου µαχαιρα υµας κατεδεται το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα
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21

πως εγενετο πορνη πολις πιστη σιων πληρης κρισεως εν η δικαιοσυνη εκοιµηθη εν αυτη νυν δε φονευται

22

το αργυριον υµων αδοκιµον οι καπηλοι σου µισγουσι τον οινον υδατι

23

οι αρχοντες σου απειθουσιν κοινωνοι κλεπτων αγαπωντες δωρα διωκοντες ανταποδοµα ορφανοις ου κρινοντες και κρισιν χηρων ου προσεχοντες

24

δια τουτο ταδε λεγει ο δεσποτης κυριος σαβαωθ ουαι οι ισχυοντες ισραηλ ου παυσεται γαρ µου ο θυµος εν τοις υπεναντιοις και κρισιν εκ των εχθρων µου ποιησω

25

και επαξω την χειρα µου επι σε και πυρωσω σε εις καθαρον τους δε απειθουντας απολεσω και αφελω παντας ανοµους απο σου και παντας υπερηφανους ταπεινωσω

26

και επιστησω τους κριτας σου ως το προτερον και τους συµβουλους σου ως το απ' αρχης και µετα ταυτα κληθηση πολις δικαιοσυνης µητροπολις πιστη σιων

27

µετα γαρ κριµατος σωθησεται η αιχµαλωσια αυτης και µετα ελεηµοσυνης

28

και συντριβησονται οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και οι εγκαταλειποντες τον κυριον συντελεσθησονται

29

διοτι αισχυνθησονται επι τοις ειδωλοις αυτων α αυτοι ηβουλοντο και επησχυνθησαν επι τοις κηποις αυτων α επεθυµησαν

30

εσονται γαρ ως τερεβινθος αποβεβληκυια τα φυλλα και ως παραδεισος υδωρ µη εχων

31

και εσται η ισχυς αυτων ως καλαµη στιππυου και αι εργασιαι αυτων ως σπινθηρες πυρος και κατακαυθησονται οι ανοµοι και οι αµαρτωλοι αµα και ουκ εσται ο σβεσων

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ησαιαν υιον αµως περι της ιουδαιας και περι ιερουσαληµ

2

οτι εσται εν ταις εσχαταις ηµεραις εµφανες το ορος κυριου και ο οικος του θεου επ' ακρων των ορεων και υψωθησεται υπερανω των βουνων και ηξουσιν επ' αυτο παντα τα ε
θνη

3

και πορευσονται εθνη πολλα και ερουσιν δευτε και αναβωµεν εις το ορος κυριου και εις τον οικον του θεου ιακωβ και αναγγελει ηµιν την οδον αυτου και πορευσοµεθα εν αυτ
η εκ γαρ σιων εξελευσεται νοµος και λογος κυριου εξ ιερουσαληµ

4

και κρινει ανα µεσον των εθνων και ελεγξει λαον πολυν και συγκοψουσιν τας µαχαιρας αυτων εις αροτρα και τας ζιβυνας αυτων εις δρεπανα και ου ληµψεται ετι εθνος επ' ε
θνος µαχαιραν και ου µη µαθωσιν ετι πολεµειν

5

και νυν ο οικος του ιακωβ δευτε πορευθωµεν τω φωτι κυριου

6

ανηκεν γαρ τον λαον αυτου τον οικον του ισραηλ οτι ενεπλησθη ως το απ' αρχης η χωρα αυτων κληδονισµων ως η των αλλοφυλων και τεκνα πολλα αλλοφυλα εγενηθη αυτοι
ς

7

ενεπλησθη γαρ η χωρα αυτων αργυριου και χρυσιου και ουκ ην αριθµος των θησαυρων αυτων και ενεπλησθη η γη ιππων και ουκ ην αριθµος των αρµατων αυτων

8

και ενεπλησθη η γη βδελυγµατων των εργων των χειρων αυτων και προσεκυνησαν οις εποιησαν οι δακτυλοι αυτων

9

και εκυψεν ανθρωπος και εταπεινωθη ανηρ και ου µη ανησω αυτους

10

και νυν εισελθετε εις τας πετρας και κρυπτεσθε εις την γην απο προσωπου του φοβου κυριου και απο της δοξης της ισχυος αυτου οταν αναστη θραυσαι την γην

11

οι γαρ οφθαλµοι κυριου υψηλοι ο δε ανθρωπος ταπεινος και ταπεινωθησεται το υψος των ανθρωπων και υψωθησεται κυριος µονος εν τη ηµερα εκεινη

12

ηµερα γαρ κυριου σαβαωθ επι παντα υβριστην και υπερηφανον και επι παντα υψηλον και µετεωρον και ταπεινωθησονται

13

και επι πασαν κεδρον του λιβανου των υψηλων και µετεωρων και επι παν δενδρον βαλανου βασαν

14

και επι παν ορος και επι παντα βουνον υψηλον

15

και επι παντα πυργον υψηλον και επι παν τειχος υψηλον

16

και επι παν πλοιον θαλασσης και επι πασαν θεαν πλοιων καλλους

17

και ταπεινωθησεται πας ανθρωπος και πεσειται υψος ανθρωπων και υψωθησεται κυριος µονος εν τη ηµερα εκεινη

18

και τα χειροποιητα παντα κατακρυψουσιν

19

εισενεγκαντες εις τα σπηλαια και εις τας σχισµας των πετρων και εις τας τρωγλας της γης απο προσωπου του φοβου κυριου και απο της δοξης της ισχυος αυτου οταν αναστη
θραυσαι την γην
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20

τη γαρ ηµερα εκεινη εκβαλει ανθρωπος τα βδελυγµατα αυτου τα αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν προσκυνειν τοις µαταιοις και ταις νυκτερισιν

21

του εισελθειν εις τας τρωγλας της στερεας πετρας και εις τας σχισµας των πετρων απο προσωπου του φοβου κυριου και απο της δοξης της ισχυος αυτου οταν αναστη θραυσ
αι την γην

1

ιδου δη ο δεσποτης κυριος σαβαωθ αφελει απο της ιουδαιας και απο ιερουσαληµ ισχυοντα και ισχυουσαν ισχυν αρτου και ισχυν υδατος

2

γιγαντα και ισχυοντα και ανθρωπον πολεµιστην και δικαστην και προφητην και στοχαστην και πρεσβυτερον

3

και πεντηκονταρχον και θαυµαστον συµβουλον και σοφον αρχιτεκτονα και συνετον ακροατην

4

και επιστησω νεανισκους αρχοντας αυτων και εµπαικται κυριευσουσιν αυτων

5

και συµπεσειται ο λαος ανθρωπος προς ανθρωπον και ανθρωπος προς τον πλησιον αυτου προσκοψει το παιδιον προς τον πρεσβυτην ο ατιµος προς τον εντιµον

6

οτι επιληµψεται ανθρωπος του αδελφου αυτου η του οικειου του πατρος αυτου λεγων ιµατιον εχεις αρχηγος ηµων γενου και το βρωµα το εµον υπο σε εστω

7

και αποκριθεις ερει εν τη ηµερα εκεινη ουκ εσοµαι σου αρχηγος ου γαρ εστιν εν τω οικω µου αρτος ουδε ιµατιον ουκ εσοµαι αρχηγος του λαου τουτου

8

οτι ανειται ιερουσαληµ και η ιουδαια συµπεπτωκεν και αι γλωσσαι αυτων µετα ανοµιας τα προς κυριον απειθουντες διοτι νυν εταπεινωθη η δοξα αυτων

9

και η αισχυνη του προσωπου αυτων αντεστη αυτοις την δε αµαρτιαν αυτων ως σοδοµων ανηγγειλαν και ενεφανισαν ουαι τη ψυχη αυτων διοτι βεβουλευνται βουλην πονηραν
καθ' εαυτων

10

ειποντες δησωµεν τον δικαιον οτι δυσχρηστος ηµιν εστιν τοινυν τα γενηµατα των εργων αυτων φαγονται

11

ουαι τω ανοµω πονηρα κατα τα εργα των χειρων αυτου συµβησεται αυτω

12

λαος µου οι πρακτορες υµων καλαµωνται υµας και οι απαιτουντες κυριευουσιν υµων λαος µου οι µακαριζοντες υµας πλανωσιν υµας και τον τριβον των ποδων υµων ταρασσ
ουσιν

13

αλλα νυν καταστησεται εις κρισιν κυριος και στησει εις κρισιν τον λαον αυτου

14

αυτος κυριος εις κρισιν ηξει µετα των πρεσβυτερων του λαου και µετα των αρχοντων αυτου υµεις δε τι ενεπυρισατε τον αµπελωνα µου και η αρπαγη του πτωχου εν τοις οικο
ις υµων

15

τι υµεις αδικειτε τον λαον µου και το προσωπον των πτωχων καταισχυνετε

16

ταδε λεγει κυριος ανθ' ων υψωθησαν αι θυγατερες σιων και επορευθησαν υψηλω τραχηλω και εν νευµασιν οφθαλµων και τη πορεια των ποδων αµα συρουσαι τους χιτωνας
και τοις ποσιν αµα παιζουσαι

17

και ταπεινωσει ο θεος αρχουσας θυγατερας σιων και κυριος αποκαλυψει το σχηµα αυτων

18

εν τη ηµερα εκεινη και αφελει κυριος την δοξαν του ιµατισµου αυτων και τους κοσµους αυτων και τα εµπλοκια και τους κοσυµβους και τους µηνισκους

19

και το καθεµα και τον κοσµον του προσωπου αυτων

20

και την συνθεσιν του κοσµου της δοξης και τους χλιδωνας και τα ψελια και το εµπλοκιον και τα περιδεξια και τους δακτυλιους και τα ενωτια

21

και τα περιπορφυρα και τα µεσοπορφυρα

22

και τα επιβληµατα τα κατα την οικιαν και τα διαφανη λακωνικα

23

και τα βυσσινα και τα υακινθινα και τα κοκκινα και την βυσσον συν χρυσιω και υακινθω συγκαθυφασµενα και θεριστρα κατακλιτα

24

και εσται αντι οσµης ηδειας κονιορτος και αντι ζωνης σχοινιω ζωση και αντι του κοσµου της κεφαλης του χρυσιου φαλακρωµα εξεις δια τα εργα σου και αντι του χιτωνος το
υ µεσοπορφυρου περιζωση σακκον

25

και ο υιος σου ο καλλιστος ον αγαπας µαχαιρα πεσειται και οι ισχυοντες υµων µαχαιρα πεσουνται

26

και ταπεινωθησονται και πενθησουσιν αι θηκαι του κοσµου υµων και καταλειφθηση µονη και εις την γην εδαφισθηση

1

και επιληµψονται επτα γυναικες ανθρωπου ενος λεγουσαι τον αρτον ηµων φαγοµεθα και τα ιµατια ηµων περιβαλουµεθα πλην το ονοµα το σον κεκλησθω εφ' ηµας αφελε τον
ονειδισµον ηµων
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2

τη δε ηµερα εκεινη επιλαµψει ο θεος εν βουλη µετα δοξης επι της γης του υψωσαι και δοξασαι το καταλειφθεν του ισραηλ

3

και εσται το υπολειφθεν εν σιων και το καταλειφθεν εν ιερουσαληµ αγιοι κληθησονται παντες οι γραφεντες εις ζωην εν ιερουσαληµ

4

οτι εκπλυνει κυριος τον ρυπον των υιων και των θυγατερων σιων και το αιµα εκκαθαριει εκ µεσου αυτων εν πνευµατι κρισεως και πνευµατι καυσεως

5

και ηξει και εσται πας τοπος του ορους σιων και παντα τα περικυκλω αυτης σκιασει νεφελη ηµερας και ως καπνου και ως φωτος πυρος καιοµενου νυκτος παση τη δοξη σκε
πασθησεται

6

και εσται εις σκιαν απο καυµατος και εν σκεπη και εν αποκρυφω απο σκληροτητος και υετου

1

ασω δη τω ηγαπηµενω ασµα του αγαπητου τω αµπελωνι µου αµπελων εγενηθη τω ηγαπηµενω εν κερατι εν τοπω πιονι

2

και φραγµον περιεθηκα και εχαρακωσα και εφυτευσα αµπελον σωρηχ και ωκοδοµησα πυργον εν µεσω αυτου και προληνιον ωρυξα εν αυτω και εµεινα του ποιησαι σταφυλη
ν εποιησεν δε ακανθας

3

και νυν ανθρωπος του ιουδα και οι ενοικουντες εν ιερουσαληµ κρινατε εν εµοι και ανα µεσον του αµπελωνος µου

4

τι ποιησω ετι τω αµπελωνι µου και ουκ εποιησα αυτω διοτι εµεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν δε ακανθας

5

νυν δε αναγγελω υµιν τι ποιησω τω αµπελωνι µου αφελω τον φραγµον αυτου και εσται εις διαρπαγην και καθελω τον τοιχον αυτου και εσται εις καταπατηµα

6

και ανησω τον αµπελωνα µου και ου µη τµηθη ουδε µη σκαφη και αναβησεται εις αυτον ως εις χερσον ακανθα και ταις νεφελαις εντελουµαι του µη βρεξαι εις αυτον υετον

7

ο γαρ αµπελων κυριου σαβαωθ οικος του ισραηλ εστιν και ανθρωπος του ιουδα νεοφυτον ηγαπηµενον εµεινα του ποιησαι κρισιν εποιησεν δε ανοµιαν και ου δικαιοσυνην αλλ
α κραυγην

8

ουαι οι συναπτοντες οικιαν προς οικιαν και αγρον προς αγρον εγγιζοντες ινα του πλησιον αφελωνται τι µη οικησετε µονοι επι της γης

9

ηκουσθη γαρ εις τα ωτα κυριου σαβαωθ ταυτα εαν γαρ γενωνται οικιαι πολλαι εις ερηµον εσονται µεγαλαι και καλαι και ουκ εσονται οι ενοικουντες εν αυταις

10

ου γαρ εργωνται δεκα ζευγη βοων ποιησει κεραµιον εν και ο σπειρων αρταβας εξ ποιησει µετρα τρια

11

ουαι οι εγειροµενοι το πρωι και το σικερα διωκοντες οι µενοντες το οψε ο γαρ οινος αυτους συγκαυσει

12

µετα γαρ κιθαρας και ψαλτηριου και τυµπανων και αυλων τον οινον πινουσιν τα δε εργα κυριου ουκ εµβλεπουσιν και τα εργα των χειρων αυτου ου κατανοουσιν

13

τοινυν αιχµαλωτος ο λαος µου εγενηθη δια το µη ειδεναι αυτους τον κυριον και πληθος εγενηθη νεκρων δια λιµον και διψαν υδατος

14

και επλατυνεν ο αδης την ψυχην αυτου και διηνοιξεν το στοµα αυτου του µη διαλιπειν και καταβησονται οι ενδοξοι και οι µεγαλοι και οι πλουσιοι και οι λοιµοι αυτης

15

και ταπεινωθησεται ανθρωπος και ατιµασθησεται ανηρ και οι οφθαλµοι οι µετεωροι ταπεινωθησονται

16

και υψωθησεται κυριος σαβαωθ εν κριµατι και ο θεος ο αγιος δοξασθησεται εν δικαιοσυνη

17

και βοσκηθησονται οι διηρπασµενοι ως ταυροι και τας ερηµους των απειληµµενων αρνες φαγονται

18

ουαι οι επισπωµενοι τας αµαρτιας ως σχοινιω µακρω και ως ζυγου ιµαντι δαµαλεως τας ανοµιας

19

οι λεγοντες το ταχος εγγισατω α ποιησει ινα ιδωµεν και ελθατω η βουλη του αγιου ισραηλ ινα γνωµεν

20

ουαι οι λεγοντες το πονηρον καλον και το καλον πονηρον οι τιθεντες το σκοτος φως και το φως σκοτος οι τιθεντες το πικρον γλυκυ και το γλυκυ πικρον

21

ουαι οι συνετοι εν εαυτοις και ενωπιον εαυτων επιστηµονες

22

ουαι οι ισχυοντες υµων οι τον οινον πινοντες και οι δυνασται οι κεραννυντες το σικερα

23

οι δικαιουντες τον ασεβη ενεκεν δωρων και το δικαιον του δικαιου αιροντες

24

δια τουτο ον τροπον καυθησεται καλαµη υπο ανθρακος πυρος και συγκαυθησεται υπο φλογος ανειµενης η ριζα αυτων ως χνους εσται και το ανθος αυτων ως κονιορτος αναβ
ησεται ου γαρ ηθελησαν τον νοµον κυριου σαβαωθ αλλα το λογιον του αγιου ισραηλ παρωξυναν

25

και εθυµωθη οργη κυριος σαβαωθ επι τον λαον αυτου και επεβαλεν την χειρα αυτου επ' αυτους και επαταξεν αυτους και παρωξυνθη τα ορη και εγενηθη τα θνησιµαια αυτων
ως κοπρια εν µεσω οδου και εν πασι τουτοις ουκ απεστραφη ο θυµος αλλ' ετι η χειρ υψηλη
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26

τοιγαρουν αρει συσσηµον εν τοις εθνεσιν τοις µακραν και συριει αυτοις απ' ακρου της γης και ιδου ταχυ κουφως ερχονται

27

ου πεινασουσιν ουδε κοπιασουσιν ουδε νυσταξουσιν ουδε κοιµηθησονται ουδε λυσουσιν τας ζωνας αυτων απο της οσφυος αυτων ουδε µη ραγωσιν οι ιµαντες των υποδηµατω
ν αυτων

28

ων τα βελη οξεια εστιν και τα τοξα αυτων εντεταµενα οι ποδες των ιππων αυτων ως στερεα πετρα ελογισθησαν οι τροχοι των αρµατων αυτων ως καταιγις

29

ορµωσιν ως λεοντες και παρεστηκαν ως σκυµνος λεοντος και επιληµψεται και βοησει ως θηριου και εκβαλει και ουκ εσται ο ρυοµενος αυτους

30

και βοησει δι' αυτους εν τη ηµερα εκεινη ως φωνη θαλασσης κυµαινουσης και εµβλεψονται εις την γην και ιδου σκοτος σκληρον εν τη απορια αυτων

1

και εγενετο του ενιαυτου ου απεθανεν οζιας ο βασιλευς ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου υψηλου και επηρµενου και πληρης ο οικος της δοξης αυτου

2

και σεραφιν ειστηκεισαν κυκλω αυτου εξ πτερυγες τω ενι και εξ πτερυγες τω ενι και ταις µεν δυσιν κατεκαλυπτον το προσωπον και ταις δυσιν κατεκαλυπτον τους ποδας και
ταις δυσιν επεταντο

3

και εκεκραγον ετερος προς τον ετερον και ελεγον αγιος αγιος αγιος κυριος σαβαωθ πληρης πασα η γη της δοξης αυτου

4

και επηρθη το υπερθυρον απο της φωνης ης εκεκραγον και ο οικος επλησθη καπνου

5

και ειπα ω ταλας εγω οτι κατανενυγµαι οτι ανθρωπος ων και ακαθαρτα χειλη εχων εν µεσω λαου ακαθαρτα χειλη εχοντος εγω οικω και τον βασιλεα κυριον σαβαωθ ειδον το
ις οφθαλµοις µου

6

και απεσταλη προς µε εν των σεραφιν και εν τη χειρι ειχεν ανθρακα ον τη λαβιδι ελαβεν απο του θυσιαστηριου

7

και ηψατο του στοµατος µου και ειπεν ιδου ηψατο τουτο των χειλεων σου και αφελει τας ανοµιας σου και τας αµαρτιας σου περικαθαριει

8

και ηκουσα της φωνης κυριου λεγοντος τινα αποστειλω και τις πορευσεται προς τον λαον τουτον και ειπα ιδου ειµι εγω αποστειλον µε

9

και ειπεν πορευθητι και ειπον τω λαω τουτω ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου µη ιδητε

10

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν αυτων βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλµους αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοις οφθαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσι
ν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασοµαι αυτους

11

και ειπα εως ποτε κυριε και ειπεν εως αν ερηµωθωσιν πολεις παρα το µη κατοικεισθαι και οικοι παρα το µη ειναι ανθρωπους και η γη καταλειφθησεται ερηµος

12

και µετα ταυτα µακρυνει ο θεος τους ανθρωπους και οι καταλειφθεντες πληθυνθησονται επι της γης

13

και ετι επ' αυτης εστιν το επιδεκατον και παλιν εσται εις προνοµην ως τερεβινθος και ως βαλανος οταν εκπεση απο της θηκης αυτης

1

και εγενετο εν ταις ηµεραις αχαζ του ιωαθαµ του υιου οζιου βασιλεως ιουδα ανεβη ραασσων βασιλευς αραµ και φακεε υιος ροµελιου βασιλευς ισραηλ επι ιερουσαληµ πολεµη
σαι αυτην και ουκ ηδυνηθησαν πολιορκησαι αυτην

2

και ανηγγελη εις τον οικον δαυιδ λεγοντες συνεφωνησεν αραµ προς τον εφραιµ και εξεστη η ψυχη αυτου και η ψυχη του λαου αυτου ον τροπον οταν εν δρυµω ξυλον υπο πνε
υµατος σαλευθη

3

και ειπεν κυριος προς ησαιαν εξελθε εις συναντησιν αχαζ συ και ο καταλειφθεις ιασουβ ο υιος σου προς την κολυµβηθραν της ανω οδου του αγρου του γναφεως

4

και ερεις αυτω φυλαξαι του ησυχασαι και µη φοβου µηδε η ψυχη σου ασθενειτω απο των δυο ξυλων των δαλων των καπνιζοµενων τουτων οταν γαρ οργη του θυµου µου γεν
ηται παλιν ιασοµαι

5

και ο υιος του αραµ και ο υιος του ροµελιου οτι εβουλευσαντο βουλην πονηραν περι σου λεγοντες

6

αναβησοµεθα εις την ιουδαιαν και συλλαλησαντες αυτοις αποστρεψοµεν αυτους προς ηµας και βασιλευσοµεν αυτης τον υιον ταβεηλ

7

ταδε λεγει κυριος σαβαωθ ου µη εµµεινη η βουλη αυτη ουδε εσται

8

αλλ' η κεφαλη αραµ δαµασκος αλλ' ετι εξηκοντα και πεντε ετων εκλειψει η βασιλεια εφραιµ απο λαου

9

και η κεφαλη εφραιµ σοµορων και η κεφαλη σοµορων υιος του ροµελιου και εαν µη πιστευσητε ουδε µη συνητε

10

και προσεθετο κυριος λαλησαι τω αχαζ λεγων

11

αιτησαι σεαυτω σηµειον παρα κυριου θεου σου εις βαθος η εις υψος
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12

και ειπεν αχαζ ου µη αιτησω ουδ' ου µη πειρασω κυριον

13

και ειπεν ακουσατε δη οικος δαυιδ µη µικρον υµιν αγωνα παρεχειν ανθρωποις και πως κυριω παρεχετε αγωνα

14

δια τουτο δωσει κυριος αυτος υµιν σηµειον ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου εµµανουηλ

15

βουτυρον και µελι φαγεται πριν η γνωναι αυτον η προελεσθαι πονηρα εκλεξεται το αγαθον

16

διοτι πριν η γνωναι το παιδιον αγαθον η κακον απειθει πονηρια του εκλεξασθαι το αγαθον και καταλειφθησεται η γη ην συ φοβη απο προσωπου των δυο βασιλεων

17

αλλα επαξει ο θεος επι σε και επι τον λαον σου και επι τον οικον του πατρος σου ηµερας αι ουπω ηκασιν αφ' ης ηµερας αφειλεν εφραιµ απο ιουδα τον βασιλεα των ασσυριων

18

και εσται εν τη ηµερα εκεινη συριει κυριος µυιαις ο κυριευει µερους ποταµου αιγυπτου και τη µελισση η εστιν εν χωρα ασσυριων

19

και ελευσονται παντες και αναπαυσονται εν ταις φαραγξι της χωρας και εν ταις τρωγλαις των πετρων και εις τα σπηλαια και εις πασαν ραγαδα και εν παντι ξυλω

20

εν τη ηµερα εκεινη ξυρησει κυριος τω ξυρω τω µεγαλω και µεµεθυσµενω ο εστιν περαν του ποταµου βασιλεως ασσυριων την κεφαλην και τας τριχας των ποδων και τον πω
γωνα αφελει

21

και εσται εν τη ηµερα εκεινη θρεψει ανθρωπος δαµαλιν βοων και δυο προβατα

22

και εσται απο του πλειστον ποιειν γαλα βουτυρον και µελι φαγεται πας ο καταλειφθεις επι της γης

23

και εσται εν τη ηµερα εκεινη πας τοπος ου εαν ωσιν χιλιαι αµπελοι χιλιων σικλων εις χερσον εσονται και εις ακανθαν

24

µετα βελους και τοξευµατος εισελευσονται εκει οτι χερσος και ακανθα εσται πασα η γη

25

και παν ορος αροτριωµενον αροτριαθησεται και ου µη επελθη εκει φοβος εσται γαρ απο της χερσου και ακανθης εις βοσκηµα προβατου και εις καταπατηµα βοος

1

και ειπεν κυριος προς µε λαβε σεαυτω τοµον καινου µεγαλου και γραψον εις αυτον γραφιδι ανθρωπου του οξεως προνοµην ποιησαι σκυλων παρεστιν γαρ

2

και µαρτυρας µοι ποιησον πιστους ανθρωπους τον ουριαν και τον ζαχαριαν υιον βαραχιου

3

και προσηλθον προς την προφητιν και εν γαστρι ελαβεν και ετεκεν υιον και ειπεν κυριος µοι καλεσον το ονοµα αυτου ταχεως σκυλευσον οξεως προνοµευσον

4

διοτι πριν η γνωναι το παιδιον καλειν πατερα η µητερα ληµψεται δυναµιν δαµασκου και τα σκυλα σαµαρειας εναντι βασιλεως ασσυριων

5

και προσεθετο κυριος λαλησαι µοι ετι

6

δια το µη βουλεσθαι τον λαον τουτον το υδωρ του σιλωαµ το πορευοµενον ησυχη αλλα βουλεσθαι εχειν τον ραασσων και τον υιον ροµελιου βασιλεα εφ' υµων

7

δια τουτο ιδου αναγει κυριος εφ' υµας το υδωρ του ποταµου το ισχυρον και το πολυ τον βασιλεα των ασσυριων και την δοξαν αυτου και αναβησεται επι πασαν φαραγγα υµω
ν και περιπατησει επι παν τειχος υµων

8

και αφελει απο της ιουδαιας ανθρωπον ος δυνησεται κεφαλην αραι η δυνατον συντελεσασθαι τι και εσται η παρεµβολη αυτου ωστε πληρωσαι το πλατος της χωρας σου µεθ'
ηµων ο θεος

9

γνωτε εθνη και ηττασθε επακουσατε εως εσχατου της γης ισχυκοτες ηττασθε εαν γαρ παλιν ισχυσητε παλιν ηττηθησεσθε

10

και ην αν βουλευσησθε βουλην διασκεδασει κυριος και λογον ον εαν λαλησητε ου µη εµµεινη υµιν οτι µεθ' ηµων κυριος ο θεος

11

ουτως λεγει κυριος τη ισχυρα χειρι απειθουσιν τη πορεια της οδου του λαου τουτου λεγοντες

12

µηποτε ειπητε σκληρον παν γαρ ο εαν ειπη ο λαος ουτος σκληρον εστιν τον δε φοβον αυτου ου µη φοβηθητε ουδε µη ταραχθητε

13

κυριον αυτον αγιασατε και αυτος εσται σου φοβος

14

και εαν επ' αυτω πεποιθως ης εσται σοι εις αγιασµα και ουχ ως λιθου προσκοµµατι συναντησεσθε αυτω ουδε ως πετρας πτωµατι ο δε οικος ιακωβ εν παγιδι και εν κοιλασµα
τι εγκαθηµενοι εν ιερουσαληµ

15

δια τουτο αδυνατησουσιν εν αυτοις πολλοι και πεσουνται και συντριβησονται και εγγιουσιν και αλωσονται ανθρωποι εν ασφαλεια οντες

16

τοτε φανεροι εσονται οι σφραγιζοµενοι τον νοµον του µη µαθειν

17

και ερει µενω τον θεον τον αποστρεψαντα το προσωπον αυτου απο του οικου ιακωβ και πεποιθως εσοµαι επ' αυτω
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18

ιδου εγω και τα παιδια α µοι εδωκεν ο θεος και εσται εις σηµεια και τερατα εν τω οικω ισραηλ παρα κυριου σαβαωθ ος κατοικει εν τω ορει σιων

19

και εαν ειπωσιν προς υµας ζητησατε τους απο της γης φωνουντας και τους εγγαστριµυθους τους κενολογουντας οι εκ της κοιλιας φωνουσιν ουκ εθνος προς θεον αυτου τι εκζ
ητουσιν περι των ζωντων τους νεκρους

20

νοµον γαρ εις βοηθειαν εδωκεν ινα ειπωσιν ουχ ως το ρηµα τουτο περι ου ουκ εστιν δωρα δουναι περι αυτου

21

και ηξει εφ' υµας σκληρα λιµος και εσται ως αν πεινασητε λυπηθησεσθε και κακως ερειτε τον αρχοντα και τα παταχρα και αναβλεψονται εις τον ουρανον ανω

22

και εις την γην κατω εµβλεψονται και ιδου θλιψις και στενοχωρια και σκοτος απορια στενη και σκοτος ωστε µη βλεπειν

23

και ουκ απορηθησεται ο εν στενοχωρια ων εως καιρου τουτο πρωτον ποιει ταχυ ποιει χωρα ζαβουλων η γη νεφθαλιµ οδον θαλασσης και οι λοιποι οι την παραλιαν κατοικουν
τες και περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων τα µερη της ιουδαιας

1

ο λαος ο πορευοµενος εν σκοτει ιδετε φως µεγα οι κατοικουντες εν χωρα και σκια θανατου φως λαµψει εφ' υµας

2

το πλειστον του λαου ο κατηγαγες εν ευφροσυνη σου και ευφρανθησονται ενωπιον σου ως οι ευφραινοµενοι εν αµητω και ον τροπον οι διαιρουµενοι σκυλα

3

διοτι αφηρηται ο ζυγος ο επ' αυτων κειµενος και η ραβδος η επι του τραχηλου αυτων την γαρ ραβδον των απαιτουντων διεσκεδασεν κυριος ως τη ηµερα τη επι µαδιαµ

4

οτι πασαν στολην επισυνηγµενην δολω και ιµατιον µετα καταλλαγης αποτεισουσιν και θελησουσιν ει εγενηθησαν πυρικαυστοι

5

οτι παιδιον εγεννηθη ηµιν υιος και εδοθη ηµιν ου η αρχη εγενηθη επι του ωµου αυτου και καλειται το ονοµα αυτου µεγαλης βουλης αγγελος εγω γαρ αξω ειρηνην επι τους αρ
χοντας ειρηνην και υγιειαν αυτω

6

µεγαλη η αρχη αυτου και της ειρηνης αυτου ουκ εστιν οριον επι τον θρονον δαυιδ και την βασιλειαν αυτου κατορθωσαι αυτην και αντιλαβεσθαι αυτης εν δικαιοσυνη και εν
κριµατι απο του νυν και εις τον αιωνα χρονον ο ζηλος κυριου σαβαωθ ποιησει ταυτα

7

θανατον απεστειλεν κυριος επι ιακωβ και ηλθεν επι ισραηλ

8

και γνωσονται πας ο λαος του εφραιµ και οι εγκαθηµενοι εν σαµαρεια εφ' υβρει και υψηλη καρδια λεγοντες

9

πλινθοι πεπτωκασιν αλλα δευτε λαξευσωµεν λιθους και εκκοψωµεν συκαµινους και κεδρους και οικοδοµησωµεν εαυτοις πυργον

10

και ραξει ο θεος τους επανιστανοµενους επ' ορος σιων επ' αυτους και τους εχθρους αυτων διασκεδασει

11

συριαν αφ' ηλιου ανατολων και τους ελληνας αφ' ηλιου δυσµων τους κατεσθιοντας τον ισραηλ ολω τω στοµατι επι τουτοις πασιν ουκ απεστραφη ο θυµος αλλ' ετι η χειρ υψη
λη

12

και ο λαος ουκ απεστραφη εως επληγη και τον κυριον ουκ εξεζητησαν

13

και αφειλεν κυριος απο ισραηλ κεφαλην και ουραν µεγαν και µικρον εν µια ηµερα

14

πρεσβυτην και τους τα προσωπα θαυµαζοντας αυτη η αρχη και προφητην διδασκοντα ανοµα ουτος η ουρα

15

και εσονται οι µακαριζοντες τον λαον τουτον πλανωντες και πλανωσιν οπως καταπιωσιν αυτους

16

δια τουτο επι τους νεανισκους αυτων ουκ ευφρανθησεται ο θεος και τους ορφανους αυτων και τας χηρας αυτων ουκ ελεησει οτι παντες ανοµοι και πονηροι και παν στοµα λα
λει αδικα επι πασιν τουτοις ουκ απεστραφη ο θυµος αλλ' ετι η χειρ υψηλη

17

και καυθησεται ως πυρ η ανοµια και ως αγρωστις ξηρα βρωθησεται υπο πυρος και καυθησεται εν τοις δασεσι του δρυµου και συγκαταφαγεται τα κυκλω των βουνων παντα

18

δια θυµον οργης κυριου συγκεκαυται η γη ολη και εσται ο λαος ως υπο πυρος κατακεκαυµενος ανθρωπος τον αδελφον αυτου ουκ ελεησει

19

αλλα εκκλινει εις τα δεξια οτι πεινασει και φαγεται εκ των αριστερων και ου µη εµπλησθη ανθρωπος εσθων τας σαρκας του βραχιονος αυτου

20

φαγεται γαρ µανασση του εφραιµ και εφραιµ του µανασση οτι αµα πολιορκησουσιν τον ιουδαν επι τουτοις πασιν ουκ απεστραφη ο θυµος αλλ' ετι η χειρ υψηλη

1

ουαι τοις γραφουσιν πονηριαν γραφοντες γαρ πονηριαν γραφουσιν

2

εκκλινοντες κρισιν πτωχων αρπαζοντες κριµα πενητων του λαου µου ωστε ειναι αυτοις χηραν εις αρπαγην και ορφανον εις προνοµην

3

και τι ποιησουσιν εν τη ηµερα της επισκοπης η γαρ θλιψις υµιν πορρωθεν ηξει και προς τινα καταφευξεσθε του βοηθηθηναι και που καταλειψετε την δοξαν υµων
Isaiah

Chapter

10

LXX / 1550 Stephanos

Page 624 of 1057

4

του µη εµπεσειν εις επαγωγην επι πασι τουτοις ουκ απεστραφη ο θυµος αλλ' ετι η χειρ υψηλη

5

ουαι ασσυριοις η ραβδος του θυµου µου και οργης εστιν εν ταις χερσιν αυτων

6

την οργην µου εις εθνος ανοµον αποστελω και τω εµω λαω συνταξω ποιησαι σκυλα και προνοµην και καταπατειν τας πολεις και θειναι αυτας εις κονιορτον

7

αυτος δε ουχ ουτως ενεθυµηθη και τη ψυχη ουχ ουτως λελογισται αλλα απαλλαξει ο νους αυτου και του εθνη εξολεθρευσαι ουκ ολιγα

8

και εαν ειπωσιν αυτω συ µονος ει αρχων

9

και ερει ουκ ελαβον την χωραν την επανω βαβυλωνος και χαλαννη ου ο πυργος ωκοδοµηθη και ελαβον αραβιαν και δαµασκον και σαµαρειαν

10

ον τροπον ταυτας ελαβον εν τη χειρι µου και πασας τας αρχας ληµψοµαι ολολυξατε τα γλυπτα εν ιερουσαληµ και εν σαµαρεια

11

ον τροπον γαρ εποιησα σαµαρεια και τοις χειροποιητοις αυτης ουτως ποιησω και ιερουσαληµ και τοις ειδωλοις αυτης

12

και εσται οταν συντελεση κυριος παντα ποιων εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ επαξει επι τον νουν τον µεγαν τον αρχοντα των ασσυριων και επι το υψος της δοξης των οφ
θαλµων αυτου

13

ειπεν γαρ τη ισχυι ποιησω και τη σοφια της συνεσεως αφελω ορια εθνων και την ισχυν αυτων προνοµευσω και σεισω πολεις κατοικουµενας

14

και την οικουµενην ολην καταληµψοµαι τη χειρι ως νοσσιαν και ως καταλελειµµενα ωα αρω και ουκ εστιν ος διαφευξεται µε η αντειπη µοι

15

µη δοξασθησεται αξινη ανευ του κοπτοντος εν αυτη η υψωθησεται πριων ανευ του ελκοντος αυτον ωσαυτως εαν τις αρη ραβδον η ξυλον

16

και ουχ ουτως αλλα αποστελει κυριος σαβαωθ εις την σην τιµην ατιµιαν και εις την σην δοξαν πυρ καιοµενον καυθησεται

17

και εσται το φως του ισραηλ εις πυρ και αγιασει αυτον εν πυρι καιοµενω και φαγεται ωσει χορτον την υλην τη ηµερα εκεινη

18

αποσβεσθησεται τα ορη και οι βουνοι και οι δρυµοι και καταφαγεται απο ψυχης εως σαρκων και εσται ο φευγων ως ο φευγων απο φλογος καιοµενης

19

και οι καταλειφθεντες απ' αυτων εσονται αριθµος και παιδιον γραψει αυτους

20

και εσται εν τη ηµερα εκεινη ουκετι προστεθησεται το καταλειφθεν ισραηλ και οι σωθεντες του ιακωβ ουκετι µη πεποιθοτες ωσιν επι τους αδικησαντας αυτους αλλα εσονται
πεποιθοτες επι τον θεον τον αγιον του ισραηλ τη αληθεια

21

και εσται το καταλειφθεν του ιακωβ επι θεον ισχυοντα

22

και εαν γενηται ο λαος ισραηλ ως η αµµος της θαλασσης το καταλειµµα αυτων σωθησεται λογον γαρ συντελων και συντεµνων εν δικαιοσυνη

23

οτι λογον συντετµηµενον ποιησει ο θεος εν τη οικουµενη ολη

24

δια τουτο ταδε λεγει κυριος σαβαωθ µη φοβου ο λαος µου οι κατοικουντες εν σιων απο ασσυριων οτι εν ραβδω παταξει σε πληγην γαρ εγω επαγω επι σε του ιδειν οδον αιγυπ
του

25

ετι γαρ µικρον και παυσεται η οργη ο δε θυµος µου επι την βουλην αυτων

26

και επεγερει ο θεος επ' αυτους κατα την πληγην την µαδιαµ εν τοπω θλιψεως και ο θυµος αυτου τη οδω τη κατα θαλασσαν εις την οδον την κατ' αιγυπτον

27

και εσται εν τη ηµερα εκεινη αφαιρεθησεται ο φοβος αυτου απο σου και ο ζυγος αυτου απο του ωµου σου και καταφθαρησεται ο ζυγος απο των ωµων υµων

28

ηξει γαρ εις την πολιν αγγαι και παρελευσεται εις µαγεδω και εν µαχµας θησει τα σκευη αυτου

29

και παρελευσεται φαραγγα και ηξει εις αγγαι φοβος ληµψεται ραµα πολιν σαουλ φευξεται

30

η θυγατηρ γαλλιµ επακουσεται λαισα επακουσεται αναθωθ

31

εξεστη µαδεβηνα και οι κατοικουντες γιββιρ παρακαλειτε

32

σηµερον εν οδω του µειναι τη χειρι παρακαλειτε το ορος την θυγατερα σιων και οι βουνοι οι εν ιερουσαληµ

33

ιδου γαρ ο δεσποτης κυριος σαβαωθ συνταρασσει τους ενδοξους µετα ισχυος και οι υψηλοι τη υβρει συντριβησονται και οι υψηλοι ταπεινωθησονται

34

και πεσουνται οι υψηλοι µαχαιρα ο δε λιβανος συν τοις υψηλοις πεσειται
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1

και εξελευσεται ραβδος εκ της ριζης ιεσσαι και ανθος εκ της ριζης αναβησεται

2

και αναπαυσεται επ' αυτον πνευµα του θεου πνευµα σοφιας και συνεσεως πνευµα βουλης και ισχυος πνευµα γνωσεως και ευσεβειας

3

εµπλησει αυτον πνευµα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει

4

αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και ελεγξει τους ταπεινους της γης και παταξει γην τω λογω του στοµατος αυτου και εν πνευµατι δια χειλεων ανελει ασεβη

5

και εσται δικαιοσυνη εζωσµενος την οσφυν αυτου και αληθεια ειληµενος τας πλευρας

6

και συµβοσκηθησεται λυκος µετα αρνος και παρδαλις συναναπαυσεται εριφω και µοσχαριον και ταυρος και λεων αµα βοσκηθησονται και παιδιον µικρον αξει αυτους

7

και βους και αρκος αµα βοσκηθησονται και αµα τα παιδια αυτων εσονται και λεων και βους αµα φαγονται αχυρα

8

και παιδιον νηπιον επι τρωγλην ασπιδων και επι κοιτην εκγονων ασπιδων την χειρα επιβαλει

9

και ου µη κακοποιησωσιν ουδε µη δυνωνται απολεσαι ουδενα επι το ορος το αγιον µου οτι ενεπλησθη η συµπασα του γνωναι τον κυριον ως υδωρ πολυ κατακαλυψαι θαλασσ
ας

10

και εσται εν τη ηµερα εκεινη η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταµενος αρχειν εθνων επ' αυτω εθνη ελπιουσιν και εσται η αναπαυσις αυτου τιµη

11

και εσται τη ηµερα εκεινη προσθησει κυριος του δειξαι την χειρα αυτου του ζηλωσαι το καταλειφθεν υπολοιπον του λαου ο αν καταλειφθη απο των ασσυριων και απο αιγυπ
του και βαβυλωνιας και αιθιοπιας και απο αιλαµιτων και απο ηλιου ανατολων και εξ αραβιας

12

και αρει σηµειον εις τα εθνη και συναξει τους απολοµενους ισραηλ και τους διεσπαρµενους του ιουδα συναξει εκ των τεσσαρων πτερυγων της γης

13

και αφαιρεθησεται ο ζηλος εφραιµ και οι εχθροι ιουδα απολουνται εφραιµ ου ζηλωσει ιουδαν και ιουδας ου θλιψει εφραιµ

14

και πετασθησονται εν πλοιοις αλλοφυλων θαλασσαν αµα προνοµευσουσιν και τους αφ' ηλιου ανατολων και ιδουµαιαν και επι µωαβ πρωτον τας χειρας επιβαλουσιν οι δε υιοι
αµµων πρωτοι υπακουσονται

15

και ερηµωσει κυριος την θαλασσαν αιγυπτου και επιβαλει την χειρα αυτου επι τον ποταµον πνευµατι βιαιω και παταξει επτα φαραγγας ωστε διαπορευεσθαι αυτον εν υποδηµ
ασιν

16

και εσται διοδος τω καταλειφθεντι µου λαω εν αιγυπτω και εσται τω ισραηλ ως η ηµερα οτε εξηλθεν εκ γης αιγυπτου

1

και ερεις εν τη ηµερα εκεινη ευλογησω σε κυριε διοτι ωργισθης µοι και απεστρεψας τον θυµον σου και ηλεησας µε

2

ιδου ο θεος µου σωτηρ µου κυριος πεποιθως εσοµαι επ' αυτω και σωθησοµαι εν αυτω και ου φοβηθησοµαι διοτι η δοξα µου και η αινεσις µου κυριος και εγενετο µοι εις σωτ
ηριαν

3

και αντλησετε υδωρ µετ' ευφροσυνης εκ των πηγων του σωτηριου

4

και ερεις εν τη ηµερα εκεινη υµνειτε κυριον βοατε το ονοµα αυτου αναγγειλατε εν τοις εθνεσιν τα ενδοξα αυτου µιµνησκεσθε οτι υψωθη το ονοµα αυτου

5

υµνησατε το ονοµα κυριου οτι υψηλα εποιησεν αναγγειλατε ταυτα εν παση τη γη

6

αγαλλιασθε και ευφραινεσθε οι κατοικουντες σιων οτι υψωθη ο αγιος του ισραηλ εν µεσω αυτης

1

ορασις ην ειδεν ησαιας υιος αµως κατα βαβυλωνος

2

επ' ορους πεδινου αρατε σηµειον υψωσατε την φωνην αυτοις µη φοβεισθε παρακαλειτε τη χειρι ανοιξατε οι αρχοντες

3

εγω συντασσω και εγω αγω αυτους ηγιασµενοι εισιν και εγω αγω αυτους γιγαντες ερχονται πληρωσαι τον θυµον µου χαιροντες αµα και υβριζοντες

4

φωνη εθνων πολλων επι των ορεων οµοια εθνων πολλων φωνη βασιλεων και εθνων συνηγµενων κυριος σαβαωθ εντεταλται εθνει οπλοµαχω

5

ερχεσθαι εκ γης πορρωθεν απ' ακρου θεµελιου του ουρανου κυριος και οι οπλοµαχοι αυτου του καταφθειραι την οικουµενην ολην

6

ολολυζετε εγγυς γαρ η ηµερα κυριου και συντριβη παρα του θεου ηξει

7

δια τουτο πασα χειρ εκλυθησεται και πασα ψυχη ανθρωπου δειλιασει
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8

και ταραχθησονται οι πρεσβεις και ωδινες αυτους εξουσιν ως γυναικος τικτουσης και συµφορασουσιν ετερος προς τον ετερον και εκστησονται και το προσωπον αυτων ως φλ
οξ µεταβαλουσιν

9

ιδου γαρ ηµερα κυριου ανιατος ερχεται θυµου και οργης θειναι την οικουµενην ολην ερηµον και τους αµαρτωλους απολεσαι εξ αυτης

10

οι γαρ αστερες του ουρανου και ο ωριων και πας ο κοσµος του ουρανου το φως ου δωσουσιν και σκοτισθησεται του ηλιου ανατελλοντος και η σεληνη ου δωσει το φως αυτης

11

και εντελουµαι τη οικουµενη ολη κακα και τοις ασεβεσιν τας αµαρτιας αυτων και απολω υβριν ανοµων και υβριν υπερηφανων ταπεινωσω

12

και εσονται οι καταλελειµµενοι εντιµοι µαλλον η το χρυσιον το απυρον και ο ανθρωπος µαλλον εντιµος εσται η ο λιθος ο εκ σουφιρ

13

ο γαρ ουρανος θυµωθησεται και η γη σεισθησεται εκ των θεµελιων αυτης δια θυµον οργης κυριου σαβαωθ τη ηµερα η αν επελθη ο θυµος αυτου

14

και εσονται οι καταλελειµµενοι ως δορκαδιον φευγον και ως προβατον πλανωµενον και ουκ εσται ο συναγων ωστε ανθρωπον εις τον λαον αυτου αποστραφηναι και ανθρωπο
ν εις την χωραν αυτου διωξαι

15

ος γαρ αν αλω ηττηθησεται και οιτινες συνηγµενοι εισιν µαχαιρα πεσουνται

16

και τα τεκνα αυτων ενωπιον αυτων ραξουσιν και τας οικιας αυτων προνοµευσουσιν και τας γυναικας αυτων εξουσιν

17

ιδου επεγειρω υµιν τους µηδους οι ου λογιζονται αργυριον ουδε χρυσιου χρειαν εχουσιν

18

τοξευµατα νεανισκων συντριψουσιν και τα τεκνα υµων ου µη ελεησωσιν ουδε επι τοις τεκνοις ου φεισονται οι οφθαλµοι αυτων

19

και εσται βαβυλων η καλειται ενδοξος υπο βασιλεως χαλδαιων ον τροπον κατεστρεψεν ο θεος σοδοµα και γοµορρα

20

ου κατοικηθησεται εις τον αιωνα χρονον ουδε µη εισελθωσιν εις αυτην δια πολλων γενεων ουδε µη διελθωσιν αυτην αραβες ουδε ποιµενες ου µη αναπαυσωνται εν αυτη

21

και αναπαυσονται εκει θηρια και εµπλησθησονται αι οικιαι ηχου και αναπαυσονται εκει σειρηνες και δαιµονια εκει ορχησονται

22

και ονοκενταυροι εκει κατοικησουσιν και νοσσοποιησουσιν εχινοι εν τοις οικοις αυτων ταχυ ερχεται και ου χρονιει

1

και ελεησει κυριος τον ιακωβ και εκλεξεται ετι τον ισραηλ και αναπαυσονται επι της γης αυτων και ο γιωρας προστεθησεται προς αυτους και προστεθησεται προς τον οικον
ιακωβ

2

και ληµψονται αυτους εθνη και εισαξουσιν εις τον τοπον αυτων και κατακληρονοµησουσιν και πληθυνθησονται επι της γης του θεου εις δουλους και δουλας και εσονται αιχ
µαλωτοι οι αιχµαλωτευσαντες αυτους και κυριευθησονται οι κυριευσαντες αυτων

3

και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναπαυσει σε ο θεος εκ της οδυνης και του θυµου σου και της δουλειας σου της σκληρας ης εδουλευσας αυτοις

4

και ληµψη τον θρηνον τουτον επι τον βασιλεα βαβυλωνος και ερεις εν τη ηµερα εκεινη πως αναπεπαυται ο απαιτων και αναπεπαυται ο επισπουδαστης

5

συνετριψεν ο θεος τον ζυγον των αµαρτωλων τον ζυγον των αρχοντων

6

παταξας εθνος θυµω πληγη ανιατω παιων εθνος πληγην θυµου η ουκ εφεισατο

7

ανεπαυσατο πεποιθως πασα η γη βοα µετ' ευφροσυνης

8

και τα ξυλα του λιβανου ευφρανθησαν επι σοι και η κεδρος του λιβανου αφ' ου συ κεκοιµησαι ουκ ανεβη ο κοπτων ηµας

9

ο αδης κατωθεν επικρανθη συναντησας σοι συνηγερθησαν σοι παντες οι γιγαντες οι αρξαντες της γης οι εγειραντες εκ των θρονων αυτων παντας βασιλεις εθνων

10

παντες αποκριθησονται και ερουσιν σοι και συ εαλως ωσπερ και ηµεις εν ηµιν δε κατελογισθης

11

κατεβη δε εις αδου η δοξα σου η πολλη σου ευφροσυνη υποκατω σου στρωσουσιν σηψιν και το κατακαλυµµα σου σκωληξ

12

πως εξεπεσεν εκ του ουρανου ο εωσφορος ο πρωι ανατελλων συνετριβη εις την γην ο αποστελλων προς παντα τα εθνη

13

συ δε ειπας εν τη διανοια σου εις τον ουρανον αναβησοµαι επανω των αστρων του ουρανου θησω τον θρονον µου καθιω εν ορει υψηλω επι τα ορη τα υψηλα τα προς βορραν

14

αναβησοµαι επανω των νεφελων εσοµαι οµοιος τω υψιστω

15

νυν δε εις αδου καταβηση και εις τα θεµελια της γης

16

οι ιδοντες σε θαυµασουσιν επι σοι και ερουσιν ουτος ο ανθρωπος ο παροξυνων την γην σειων βασιλεις
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17

ο θεις την οικουµενην ολην ερηµον και τας πολεις καθειλεν τους εν επαγωγη ουκ ελυσεν

18

παντες οι βασιλεις των εθνων εκοιµηθησαν εν τιµη ανθρωπος εν τω οικω αυτου

19

συ δε ριφηση εν τοις ορεσιν ως νεκρος εβδελυγµενος µετα πολλων τεθνηκοτων εκκεκεντηµενων µαχαιραις καταβαινοντων εις αδου ον τροπον ιµατιον εν αιµατι πεφυρµενον
ουκ εσται καθαρον

20

ουτως ουδε συ εση καθαρος διοτι την γην µου απωλεσας και τον λαον µου απεκτεινας ου µη µεινης εις τον αιωνα χρονον σπερµα πονηρον

21

ετοιµασον τα τεκνα σου σφαγηναι ταις αµαρτιαις του πατρος σου ινα µη αναστωσιν και την γην κληρονοµησωσιν και εµπλησωσι την γην πολεων

22

και επαναστησοµαι αυτοις λεγει κυριος σαβαωθ και απολω αυτων ονοµα και καταλειµµα και σπερµα ταδε λεγει κυριος

23

και θησω την βαβυλωνιαν ερηµον ωστε κατοικειν εχινους και εσται εις ουδεν και θησω αυτην πηλου βαραθρον εις απωλειαν

24

ταδε λεγει κυριος σαβαωθ ον τροπον ειρηκα ουτως εσται και ον τροπον βεβουλευµαι ουτως µενει

25

του απολεσαι τους ασσυριους απο της γης της εµης και απο των ορεων µου και εσονται εις καταπατηµα και αφαιρεθησεται απ' αυτων ο ζυγος αυτων και το κυδος αυτων απ
ο των ωµων αφαιρεθησεται

26

αυτη η βουλη ην βεβουλευται κυριος επι την οικουµενην ολην και αυτη η χειρ η υψηλη επι παντα τα εθνη της οικουµενης

27

α γαρ ο θεος ο αγιος βεβουλευται τις διασκεδασει και την χειρα την υψηλην τις αποστρεψει

28

του ετους ου απεθανεν αχαζ ο βασιλευς εγενηθη το ρηµα τουτο

29

µη ευφρανθειητε παντες οι αλλοφυλοι συνετριβη γαρ ο ζυγος του παιοντος υµας εκ γαρ σπερµατος οφεων εξελευσεται εκγονα ασπιδων και τα εκγονα αυτων εξελευσονται οφε
ις πετοµενοι

30

και βοσκηθησονται πτωχοι δι' αυτου πτωχοι δε ανδρες επ' ειρηνης αναπαυσονται ανελει δε λιµω το σπερµα σου και το καταλειµµα σου ανελει

31

ολολυζετε πυλαι πολεων κεκραγετωσαν πολεις τεταραγµεναι οι αλλοφυλοι παντες οτι καπνος απο βορρα ερχεται και ουκ εστιν του ειναι

32

και τι αποκριθησονται βασιλεις εθνων οτι κυριος εθεµελιωσεν σιων και δι' αυτου σωθησονται οι ταπεινοι του λαου

1

το ρηµα το κατα της µωαβιτιδος νυκτος απολειται η µωαβιτις νυκτος γαρ απολειται το τειχος της µωαβιτιδος

2

λυπεισθε εφ' εαυτοις απολειται γαρ και δηβων ου ο βωµος υµων εκει αναβησεσθε κλαιειν επι ναβαυ της µωαβιτιδος ολολυζετε επι πασης κεφαλης φαλακρωµα παντες βραχιο
νες κατατετµηµενοι

3

εν ταις πλατειαις αυτης περιζωσασθε σακκους και κοπτεσθε επι των δωµατων αυτης και εν ταις ρυµαις αυτης παντες ολολυζετε µετα κλαυθµου

4

οτι κεκραγεν εσεβων και ελεαλη εως ιασσα ηκουσθη η φωνη αυτων δια τουτο η οσφυς της µωαβιτιδος βοα η ψυχη αυτης γνωσεται

5

η καρδια της µωαβιτιδος βοα εν αυτη εως σηγωρ δαµαλις γαρ εστιν τριετης επι δε της αναβασεως της λουιθ προς σε κλαιοντες αναβησονται τη οδω αρωνιιµ βοα συντριµµα
και σεισµος

6

το υδωρ της νεµριµ ερηµον εσται και ο χορτος αυτης εκλειψει χορτος γαρ χλωρος ουκ εσται

7

µη και ουτως µελλει σωθηναι επαξω γαρ επι την φαραγγα αραβας και ληµψονται αυτην

8

συνηψεν γαρ η βοη το οριον της µωαβιτιδος της αγαλλιµ και ολολυγµος αυτης εως του φρεατος του αιλιµ

9

το δε υδωρ το ρεµµων πλησθησεται αιµατος επαξω γαρ επι ρεµµων αραβας και αρω το σπερµα µωαβ και αριηλ και το καταλοιπον αδαµα

1

αποστελω ως ερπετα επι την γην µη πετρα ερηµος εστιν το ορος σιων

2

εση γαρ ως πετεινου ανιπταµενου νεοσσος αφηρηµενος θυγατερ µωαβ επειτα δε αρνων

3

πλειονα βουλευου ποιειτε σκεπην πενθους αυτη δια παντος εν µεσηµβρινη σκοτια φευγουσιν εξεστησαν µη απαχθης

4

παροικησουσιν σοι οι φυγαδες µωαβ εσονται σκεπη υµιν απο προσωπου διωκοντος οτι ηρθη η συµµαχια σου και ο αρχων απωλετο ο καταπατων επι της γης

5

και διορθωθησεται µετ' ελεους θρονος και καθιεται επ' αυτου µετα αληθειας εν σκηνη δαυιδ κρινων και εκζητων κριµα και σπευδων δικαιοσυνην
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6

ηκουσαµεν την υβριν µωαβ υβριστης σφοδρα την υπερηφανιαν εξηρας ουχ ουτως η µαντεια σου

7

ουχ ουτως ολολυξει µωαβ εν γαρ τη µωαβιτιδι παντες ολολυξουσιν τοις κατοικουσιν δεσεθ µελετησεις και ουκ εντραπηση

8

τα πεδια εσεβων πενθησει αµπελος σεβαµα καταπινοντες τα εθνη καταπατησατε τας αµπελους αυτης εως ιαζηρ ου µη συναψητε πλανηθητε την ερηµον οι απεσταλµενοι εγκ
ατελειφθησαν διεβησαν γαρ την ερηµον

9

δια τουτο κλαυσοµαι ως τον κλαυθµον ιαζηρ αµπελον σεβαµα τα δενδρα σου κατεβαλεν εσεβων και ελεαλη οτι επι τω θερισµω και επι τω τρυγητω σου καταπατησω και παν
τα πεσουνται

10

και αρθησεται ευφροσυνη και αγαλλιαµα εκ των αµπελωνων σου και εν τοις αµπελωσιν σου ου µη ευφρανθησονται και ου µη πατησουσιν οινον εις τα υποληνια πεπαυται γα
ρ

11

δια τουτο η κοιλια µου επι µωαβ ως κιθαρα ηχησει και τα εντος µου ωσει τειχος ο ενεκαινισας

12

και εσται εις το εντραπηναι σε οτι εκοπιασεν µωαβ επι τοις βωµοις και εισελευσεται εις τα χειροποιητα αυτης ωστε προσευξασθαι και ου µη δυνηται εξελεσθαι αυτον

13

τουτο το ρηµα ο ελαλησεν κυριος επι µωαβ οποτε και ελαλησεν

14

και νυν λεγω εν τρισιν ετεσιν ετων µισθωτου ατιµασθησεται η δοξα µωαβ εν παντι τω πλουτω τω πολλω και καταλειφθησεται ολιγοστος και ουκ εντιµος

1

το ρηµα το κατα δαµασκου ιδου δαµασκος αρθησεται απο πολεων και εσται εις πτωσιν

2

καταλελειµµενη εις τον αιωνα εις κοιτην ποιµνιων και αναπαυσιν και ουκ εσται ο διωκων

3

και ουκετι εσται οχυρα του καταφυγειν εφραιµ και ουκετι εσται βασιλεια εν δαµασκω και το λοιπον των συρων απολειται ου γαρ συ βελτιων ει των υιων ισραηλ και της δοξ
ης αυτων ταδε λεγει κυριος σαβαωθ

4

εσται εν τη ηµερα εκεινη εκλειψις της δοξης ιακωβ και τα πιονα της δοξης αυτου σεισθησεται

5

και εσται ον τροπον εαν τις συναγαγη αµητον εστηκοτα και σπερµα σταχυων εν τω βραχιονι αυτου αµηση και εσται ον τροπον εαν τις συναγαγη σταχυν εν φαραγγι στερεα

6

και καταλειφθη εν αυτη καλαµη η ως ρωγες ελαιας δυο η τρεις επ' ακρου µετεωρου η τεσσαρες η πεντε επι των κλαδων αυτων καταλειφθη ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ

7

τη ηµερα εκεινη πεποιθως εσται ανθρωπος επι τω ποιησαντι αυτον οι δε οφθαλµοι αυτου εις τον αγιον του ισραηλ εµβλεψονται

8

και ου µη πεποιθοτες ωσιν επι τοις βωµοις ουδε επι τοις εργοις των χειρων αυτων α εποιησαν οι δακτυλοι αυτων και ουκ οψονται τα δενδρα αυτων ουδε τα βδελυγµατα αυτ
ων

9

τη ηµερα εκεινη εσονται αι πολεις σου εγκαταλελειµµεναι ον τροπον εγκατελιπον οι αµορραιοι και οι ευαιοι απο προσωπου των υιων ισραηλ και εσονται ερηµοι

10

διοτι κατελιπες τον θεον τον σωτηρα σου και κυριου του βοηθου σου ουκ εµνησθης δια τουτο φυτευσεις φυτευµα απιστον και σπερµα απιστον

11

τη δε ηµερα η αν φυτευσης πλανηθηση το δε πρωι εαν σπειρης ανθησει εις αµητον η αν ηµερα κληρωση και ως πατηρ ανθρωπου κληρωση τοις υιοις σου

12

ουαι πληθος εθνων πολλων ως θαλασσα κυµαινουσα ουτως ταραχθησεσθε και νωτος εθνων πολλων ως υδωρ ηχησει

13

ως υδωρ πολυ εθνη πολλα ως υδατος πολλου βια καταφεροµενου και αποσκορακιει αυτον και πορρω αυτον διωξεται ως χνουν αχυρου λικµωντων απεναντι ανεµου και ως κο
νιορτον τροχου καταιγις φερουσα

14

προς εσπεραν εσται πενθος πριν η πρωι και ουκ εσται αυτη η µερις των υµας προνοµευσαντων και κληρονοµια τοις υµας κληρονοµησασιν

1

ουαι γης πλοιων πτερυγες επεκεινα ποταµων αιθιοπιας

2

ο αποστελλων εν θαλασση οµηρα και επιστολας βυβλινας επανω του υδατος πορευσονται γαρ αγγελοι κουφοι προς εθνος µετεωρον και ξενον λαον και χαλεπον τις αυτου επεκ
εινα εθνος ανελπιστον και καταπεπατηµενον νυν οι ποταµοι της γης

3

παντες ως χωρα κατοικουµενη κατοικηθησεται η χωρα αυτων ωσει σηµειον απο ορους αρθη ως σαλπιγγος φωνη ακουστον εσται

4

οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ασφαλεια εσται εν τη εµη πολει ως φως καυµατος µεσηµβριας και ως νεφελη δροσου ηµερας αµητου εσται

5

προ του θερισµου οταν συντελεσθη ανθος και οµφαξ ανθηση ανθος οµφακιζουσα και αφελει τα βοτρυδια τα µικρα τοις δρεπανοις και τας κληµατιδας αφελει και κατακοψει

6

και καταλειψει αµα τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης και συναχθησεται επ' αυτους τα πετεινα του ουρανου και παντα τα θηρια της γης επ' αυτον ηξει
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7

εν τω καιρω εκεινω ανενεχθησεται δωρα κυριω σαβαωθ εκ λαου τεθλιµµενου και τετιλµενου και απο λαου µεγαλου απο του νυν και εις τον αιωνα χρονον εθνος ελπιζον και κ
αταπεπατηµενον ο εστιν εν µερει ποταµου της χωρας αυτου εις τον τοπον ου το ονοµα κυριου σαβαωθ επεκληθη ορος σιων

1

ορασις αιγυπτου ιδου κυριος καθηται επι νεφελης κουφης και ηξει εις αιγυπτον και σεισθησεται τα χειροποιητα αιγυπτου απο προσωπου αυτου και η καρδια αυτων ηττηθησ
εται εν αυτοις

2

και επεγερθησονται αιγυπτιοι επ' αιγυπτιους και πολεµησει ανθρωπος τον αδελφον αυτου και ανθρωπος τον πλησιον αυτου πολις επι πολιν και νοµος επι νοµον

3

και ταραχθησεται το πνευµα των αιγυπτιων εν αυτοις και την βουλην αυτων διασκεδασω και επερωτησουσιν τους θεους αυτων και τα αγαλµατα αυτων και τους εκ της γης
φωνουντας και τους εγγαστριµυθους

4

και παραδωσω αιγυπτον εις χειρας ανθρωπων κυριων σκληρων και βασιλεις σκληροι κυριευσουσιν αυτων ταδε λεγει κυριος σαβαωθ

5

και πιονται οι αιγυπτιοι υδωρ το παρα θαλασσαν ο δε ποταµος εκλειψει και ξηρανθησεται

6

και εκλειψουσιν οι ποταµοι και αι διωρυγες του ποταµου και ξηρανθησεται πασα συναγωγη υδατος και εν παντι ελει καλαµου και παπυρου

7

και το αχι το χλωρον παν το κυκλω του ποταµου και παν το σπειροµενον δια του ποταµου ξηρανθησεται ανεµοφθορον

8

και στεναξουσιν οι αλεεις και στεναξουσιν παντες οι βαλλοντες αγκιστρον εις τον ποταµον και οι βαλλοντες σαγηνας και οι αµφιβολεις πενθησουσιν

9

και αισχυνη ληµψεται τους εργαζοµενους το λινον το σχιστον και τους εργαζοµενους την βυσσον

10

και εσονται οι διαζοµενοι αυτα εν οδυνη και παντες οι τον ζυθον ποιουντες λυπηθησονται και τας ψυχας πονεσουσιν

11

και µωροι εσονται οι αρχοντες τανεως οι σοφοι συµβουλοι του βασιλεως η βουλη αυτων µωρανθησεται πως ερειτε τω βασιλει υιοι συνετων ηµεις υιοι βασιλεων των εξ αρχης

12

που εισιν νυν οι σοφοι σου και αναγγειλατωσαν σοι και ειπατωσαν τι βεβουλευται κυριος σαβαωθ επ' αιγυπτον

13

εξελιπον οι αρχοντες τανεως και υψωθησαν οι αρχοντες µεµφεως και πλανησουσιν αιγυπτον κατα φυλας

14

κυριος γαρ εκερασεν αυτοις πνευµα πλανησεως και επλανησαν αιγυπτον εν πασι τοις εργοις αυτων ως πλαναται ο µεθυων και ο εµων αµα

15

και ουκ εσται τοις αιγυπτιοις εργον ο ποιησει κεφαλην και ουραν αρχην και τελος

16

τη δε ηµερα εκεινη εσονται οι αιγυπτιοι ως γυναικες εν φοβω και εν τροµω απο προσωπου της χειρος κυριου σαβαωθ ην αυτος επιβαλει αυτοις

17

και εσται η χωρα των ιουδαιων τοις αιγυπτιοις εις φοβητρον πας ος εαν ονοµαση αυτην αυτοις φοβηθησονται δια την βουλην ην βεβουλευται κυριος επ' αυτην

18

τη ηµερα εκεινη εσονται πεντε πολεις εν αιγυπτω λαλουσαι τη γλωσση τη χανανιτιδι και οµνυουσαι τω ονοµατι κυριου πολις-ασεδεκ κληθησεται η µια πολις

19

τη ηµερα εκεινη εσται θυσιαστηριον τω κυριω εν χωρα αιγυπτιων και στηλη προς το οριον αυτης τω κυριω

20

και εσται εις σηµειον εις τον αιωνα κυριω εν χωρα αιγυπτου οτι κεκραξονται προς κυριον δια τους θλιβοντας αυτους και αποστελει αυτοις κυριος ανθρωπον ος σωσει αυτους
κρινων σωσει αυτους

21

και γνωστος εσται κυριος τοις αιγυπτιοις και γνωσονται οι αιγυπτιοι τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη και ποιησουσιν θυσιας και ευξονται ευχας τω κυριω και αποδωσουσιν

22

και παταξει κυριος τους αιγυπτιους πληγη µεγαλη και ιασεται αυτους ιασει και επιστραφησονται προς κυριον και εισακουσεται αυτων και ιασεται αυτους

23

τη ηµερα εκεινη εσται οδος αιγυπτου προς ασσυριους και εισελευσονται ασσυριοι εις αιγυπτον και αιγυπτιοι πορευσονται προς ασσυριους και δουλευσουσιν οι αιγυπτιοι τοις
ασσυριοις

24

τη ηµερα εκεινη εσται ισραηλ τριτος εν τοις ασσυριοις και εν τοις αιγυπτιοις ευλογηµενος εν τη γη

25

ην ευλογησεν κυριος σαβαωθ λεγων ευλογηµενος ο λαος µου ο εν αιγυπτω και ο εν ασσυριοις και η κληρονοµια µου ισραηλ

1

του ετους ου εισηλθεν ταναθαν εις αζωτον ηνικα απεσταλη υπο αρνα βασιλεως ασσυριων και επολεµησεν την αζωτον και κατελαβετο αυτην

2

τοτε ελαλησεν κυριος προς ησαιαν λεγων πορευου και αφελε τον σακκον απο της οσφυος σου και τα σανδαλια σου υπολυσαι απο των ποδων σου και εποιησεν ουτως πορευοµ
ενος γυµνος και ανυποδετος

3

και ειπεν κυριος ον τροπον πεπορευται ησαιας ο παις µου γυµνος και ανυποδετος τρια ετη εσται σηµεια και τερατα τοις αιγυπτιοις και αιθιοψιν
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4

οτι ουτως αξει βασιλευς ασσυριων την αιχµαλωσιαν αιγυπτου και αιθιοπων νεανισκους και πρεσβυτας γυµνους και ανυποδετους ανακεκαλυµµενους την αισχυνην αιγυπτου

5

και αισχυνθησονται ηττηθεντες οι αιγυπτιοι επι τοις αιθιοψιν εφ' οις ησαν πεποιθοτες οι αιγυπτιοι ησαν γαρ αυτοις δοξα

6

και ερουσιν οι κατοικουντες εν τη νησω ταυτη ιδου ηµεις ηµεν πεποιθοτες του φυγειν εις αυτους εις βοηθειαν οι ουκ εδυναντο σωθηναι απο βασιλεως ασσυριων και πως ηµει
ς σωθησοµεθα

1

το οραµα της ερηµου ως καταιγις δι' ερηµου διελθοι εξ ερηµου ερχοµενη εκ γης φοβερον

2

το οραµα και σκληρον ανηγγελη µοι ο αθετων αθετει ο ανοµων ανοµει επ' εµοι οι αιλαµιται και οι πρεσβεις των περσων επ' εµε ερχονται νυν στεναξω και παρακαλεσω εµαυτ
ον

3

δια τουτο ενεπλησθη η οσφυς µου εκλυσεως και ωδινες ελαβον µε ως την τικτουσαν ηδικησα το µη ακουσαι εσπουδασα το µη βλεπειν

4

η καρδια µου πλαναται και η ανοµια µε βαπτιζει η ψυχη µου εφεστηκεν εις φοβον

5

ετοιµασον την τραπεζαν πιετε φαγετε ανασταντες οι αρχοντες ετοιµασατε θυρεους

6

οτι ουτως ειπεν κυριος προς µε βαδισας σεαυτω στησον σκοπον και ο αν ιδης αναγγειλον

7

και ειδον αναβατας ιππεις δυο αναβατην ονου και αναβατην καµηλου ακροασαι ακροασιν πολλην

8

και καλεσον ουριαν εις την σκοπιαν κυριου και ειπεν εστην δια παντος ηµερας και επι της παρεµβολης εστην ολην την νυκτα

9

και ιδου αυτος ερχεται αναβατης συνωριδος και αποκριθεις ειπεν πεπτωκεν βαβυλων και παντα τα αγαλµατα αυτης και τα χειροποιητα αυτης συνετριβησαν εις την γην

10

ακουσατε οι καταλελειµµενοι και οι οδυνωµενοι ακουσατε α ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ ο θεος του ισραηλ ανηγγειλεν ηµιν

11

το οραµα της ιδουµαιας προς εµε καλει παρα του σηιρ φυλασσετε επαλξεις

12

φυλασσω το πρωι και την νυκτα εαν ζητης ζητει και παρ' εµοι οικει

13

εν τω δρυµω εσπερας κοιµηθηση εν τη οδω δαιδαν

14

εις συναντησιν διψωντι υδωρ φερετε οι ενοικουντες εν χωρα θαιµαν αρτοις συναντατε τοις φευγουσιν

15

δια το πληθος των φευγοντων και δια το πληθος των πλανωµενων και δια το πληθος της µαχαιρας και δια το πληθος των τοξευµατων των διατεταµενων και δια το πληθος τ
ων πεπτωκοτων εν τω πολεµω

16

οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ετι ενιαυτος ως ενιαυτος µισθωτου εκλειψει η δοξα των υιων κηδαρ

17

και το καταλοιπον των τοξευµατων των ισχυρων υιων κηδαρ εσται ολιγον διοτι κυριος ελαλησεν ο θεος ισραηλ

1

το ρηµα της φαραγγος σιων τι εγενετο σοι νυν οτι ανεβητε παντες εις δωµατα

2

µαταια ενεπλησθη η πολις βοωντων οι τραυµατιαι σου ου τραυµατιαι µαχαιρας ουδε οι νεκροι σου νεκροι πολεµου

3

παντες οι αρχοντες σου πεφευγασιν και οι αλοντες σκληρως δεδεµενοι εισιν και οι ισχυοντες εν σοι πορρω πεφευγασιν

4

δια τουτο ειπα αφετε µε πικρως κλαυσοµαι µη κατισχυσητε παρακαλειν µε επι το συντριµµα της θυγατρος του γενους µου

5

οτι ηµερα ταραχης και απωλειας και καταπατηµατος και πλανησις παρα κυριου σαβαωθ εν φαραγγι σιων πλανωνται απο µικρου εως µεγαλου πλανωνται επι τα ορη

6

οι δε αιλαµιται ελαβον φαρετρας αναβαται ανθρωποι εφ' ιπποις και συναγωγη παραταξεως

7

και εσονται αι εκλεκται φαραγγες σου πλησθησονται αρµατων οι δε ιππεις εµφραξουσι τας πυλας σου

8

και ανακαλυψουσιν τας πυλας ιουδα και εµβλεψονται τη ηµερα εκεινη εις τους εκλεκτους οικους της πολεως

9

και ανακαλυψουσιν τα κρυπτα των οικων της ακρας δαυιδ και ειδοσαν οτι πλειους εισιν και οτι απεστρεψαν το υδωρ της αρχαιας κολυµβηθρας εις την πολιν

10

και οτι καθειλοσαν τους οικους ιερουσαληµ εις οχυρωµα του τειχους τη πολει

11

και εποιησατε εαυτοις υδωρ ανα µεσον των δυο τειχεων εσωτερον της κολυµβηθρας της αρχαιας και ουκ ενεβλεψατε εις τον απ' αρχης ποιησαντα αυτην και τον κτισαντα αυ
την ουκ ειδετε
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12

και εκαλεσεν κυριος σαβαωθ εν τη ηµερα εκεινη κλαυθµον και κοπετον και ξυρησιν και ζωσιν σακκων

13

αυτοι δε εποιησαντο ευφροσυνην και αγαλλιαµα σφαζοντες µοσχους και θυοντες προβατα ωστε φαγειν κρεα και πιειν οινον λεγοντες φαγωµεν και πιωµεν αυριον γαρ αποθνη
σκοµεν

14

και ανακεκαλυµµενα ταυτα εστιν εν τοις ωσιν κυριου σαβαωθ οτι ουκ αφεθησεται υµιν αυτη η αµαρτια εως αν αποθανητε

15

ταδε λεγει κυριος σαβαωθ πορευου εις το παστοφοριον προς σοµναν τον ταµιαν και ειπον αυτω

16

τι συ ωδε και τι σοι εστιν ωδε οτι ελατοµησας σεαυτω ωδε µνηµειον και εποιησας σεαυτω εν υψηλω µνηµειον και εγραψας σεαυτω εν πετρα σκηνην

17

ιδου δη κυριος σαβαωθ εκβαλει και εκτριψει ανδρα και αφελει την στολην σου

18

και τον στεφανον σου τον ενδοξον και ριψει σε εις χωραν µεγαλην και αµετρητον και εκει αποθανη και θησει το αρµα σου το καλον εις ατιµιαν και τον οικον του αρχοντος σο
υ εις καταπατηµα

19

και αφαιρεθηση εκ της οικονοµιας σου και εκ της στασεως σου

20

και εσται εν τη ηµερα εκεινη καλεσω τον παιδα µου ελιακιµ τον του χελκιου

21

και ενδυσω αυτον την στολην σου και τον στεφανον σου δωσω αυτω και το κρατος και την οικονοµιαν σου δωσω εις τας χειρας αυτου και εσται ως πατηρ τοις ενοικουσιν εν
ιερουσαληµ και τοις ενοικουσιν εν ιουδα

22

και δωσω την δοξαν δαυιδ αυτω και αρξει και ουκ εσται ο αντιλεγων

23

και στησω αυτον αρχοντα εν τοπω πιστω και εσται εις θρονον δοξης του οικου του πατρος αυτου

24

και εσται πεποιθως επ' αυτον πας ενδοξος εν τω οικω του πατρος αυτου απο µικρου εως µεγαλου και εσονται επικρεµαµενοι αυτω

25

εν τη ηµερα εκεινη ταδε λεγει κυριος σαβαωθ κινηθησεται ο ανθρωπος ο εστηριγµενος εν τοπω πιστω και πεσειται και αφαιρεθησεται η δοξα η επ' αυτον οτι κυριος ελαλησε
ν

1

το οραµα τυρου ολολυζετε πλοια καρχηδονος οτι απωλετο και ουκετι ερχονται εκ γης κιτιαιων ηκται αιχµαλωτος

2

τινι οµοιοι γεγονασιν οι ενοικουντες εν τη νησω µεταβολοι φοινικης διαπερωντες την θαλασσαν

3

εν υδατι πολλω σπερµα µεταβολων ως αµητου εισφεροµενου οι µεταβολοι των εθνων

4

αισχυνθητι σιδων ειπεν η θαλασσα η δε ισχυς της θαλασσης ειπεν ουκ ωδινον ουδε ετεκον ουδε εξεθρεψα νεανισκους ουδε υψωσα παρθενους

5

οταν δε ακουστον γενηται αιγυπτω ληµψεται αυτους οδυνη περι τυρου

6

απελθατε εις καρχηδονα ολολυξατε οι ενοικουντες εν τη νησω ταυτη

7

ουχ αυτη ην υµων η υβρις η απ' αρχης πριν η παραδοθηναι αυτην

8

τις ταυτα εβουλευσεν επι τυρον µη ησσων εστιν η ουκ ισχυει οι εµποροι αυτης ενδοξοι αρχοντες της γης

9

κυριος σαβαωθ εβουλευσατο παραλυσαι πασαν την υβριν των ενδοξων και ατιµασαι παν ενδοξον επι της γης

10

εργαζου την γην σου και γαρ πλοια ουκετι ερχεται εκ καρχηδονος

11

η δε χειρ σου ουκετι ισχυει κατα θαλασσαν η παροξυνουσα βασιλεις κυριος σαβαωθ ενετειλατο περι χανααν απολεσαι αυτης την ισχυν

12

και ερουσιν ουκετι µη προσθητε του υβριζειν και αδικειν την θυγατερα σιδωνος και εαν απελθης εις κιτιεις ουδε εκει σοι αναπαυσις εσται

13

και εις γην χαλδαιων και αυτη ηρηµωται απο των ασσυριων ουδε εκει σοι αναπαυσις εσται οτι ο τοιχος αυτης πεπτωκεν

14

ολολυζετε πλοια καρχηδονος οτι απωλετο το οχυρωµα υµων

15

και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταλειφθησεται τυρος ετη εβδοµηκοντα ως χρονος βασιλεως ως χρονος ανθρωπου και εσται µετα εβδοµηκοντα ετη εσται τυρος ως ασµα πορν
ης

16

λαβε κιθαραν ρεµβευσον πολεις πορνη επιλελησµενη καλως κιθαρισον πολλα ασον ινα σου µνεια γενηται
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17

και εσται µετα εβδοµηκοντα ετη επισκοπην ποιησει ο θεος τυρου και παλιν αποκατασταθησεται εις το αρχαιον και εσται εµποριον πασαις ταις βασιλειαις της οικουµενης

18

και εσται αυτης η εµπορια και ο µισθος αγιον τω κυριω ουκ αυτοις συναχθησεται αλλα τοις κατοικουσιν εναντι κυριου πασα η εµπορια αυτης φαγειν και πιειν και εµπλησθη
ναι εις συµβολην µνηµοσυνον εναντι κυριου

1

ιδου κυριος καταφθειρει την οικουµενην και ερηµωσει αυτην και ανακαλυψει το προσωπον αυτης και διασπερει τους ενοικουντας εν αυτη

2

και εσται ο λαος ως ο ιερευς και ο παις ως ο κυριος και η θεραπαινα ως η κυρια εσται ο αγοραζων ως ο πωλων και ο δανειζων ως ο δανειζοµενος και ο οφειλων ως ω οφειλει

3

φθορα φθαρησεται η γη και προνοµη προνοµευθησεται η γη το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα

4

επενθησεν η γη και εφθαρη η οικουµενη επενθησαν οι υψηλοι της γης

5

η δε γη ηνοµησεν δια τους κατοικουντας αυτην διοτι παρεβησαν τον νοµον και ηλλαξαν τα προσταγµατα διαθηκην αιωνιον

6

δια τουτο αρα εδεται την γην οτι ηµαρτοσαν οι κατοικουντες αυτην δια τουτο πτωχοι εσονται οι ενοικουντες εν τη γη και καταλειφθησονται ανθρωποι ολιγοι

7

πενθησει οινος πενθησει αµπελος στεναξουσιν παντες οι ευφραινοµενοι την ψυχην

8

πεπαυται ευφροσυνη τυµπανων πεπαυται αυθαδεια και πλουτος ασεβων πεπαυται φωνη κιθαρας

9

ησχυνθησαν ουκ επιον οινον πικρον εγενετο το σικερα τοις πινουσιν

10

ηρηµωθη πασα πολις κλεισει οικιαν του µη εισελθειν

11

ολολυζετε περι του οινου πανταχη πεπαυται πασα ευφροσυνη της γης

12

και καταλειφθησονται πολεις ερηµοι και οικοι εγκαταλελειµµενοι απολουνται

13

ταυτα παντα εσται εν τη γη εν µεσω των εθνων ον τροπον εαν τις καλαµησηται ελαιαν ουτως καλαµησονται αυτους και εαν παυσηται ο τρυγητος

14

ουτοι φωνη βοησονται οι δε καταλειφθεντες επι της γης ευφρανθησονται αµα τη δοξη κυριου ταραχθησεται το υδωρ της θαλασσης

15

δια τουτο η δοξα κυριου εν ταις νησοις εσται της θαλασσης το ονοµα κυριου ενδοξον εσται κυριε ο θεος ισραηλ

16

απο των πτερυγων της γης τερατα ηκουσαµεν ελπις τω ευσεβει και ερουσιν ουαι τοις αθετουσιν οι αθετουντες τον νοµον

17

φοβος και βοθυνος και παγις εφ' υµας τους ενοικουντας επι της γης

18

και εσται ο φευγων τον φοβον εµπεσειται εις τον βοθυνον ο δε εκβαινων εκ του βοθυνου αλωσεται υπο της παγιδος οτι θυριδες εκ του ουρανου ηνεωχθησαν και σεισθησεται
τα θεµελια της γης

19

ταραχη ταραχθησεται η γη και απορια απορηθησεται η γη

20

εκλινεν και σεισθησεται ως οπωροφυλακιον η γη ως ο µεθυων και κραιπαλων και πεσειται και ου µη δυνηται αναστηναι κατισχυσεν γαρ επ' αυτης η ανοµια

21

και επαξει ο θεος επι τον κοσµον του ουρανου την χειρα και επι τους βασιλεις της γης

22

και συναξουσιν και αποκλεισουσιν εις οχυρωµα και εις δεσµωτηριον δια πολλων γενεων επισκοπη εσται αυτων

23

και τακησεται η πλινθος και πεσειται το τειχος οτι βασιλευσει κυριος εν σιων και εν ιερουσαληµ και ενωπιον των πρεσβυτερων δοξασθησεται

1

κυριε ο θεος µου δοξασω σε υµνησω το ονοµα σου οτι εποιησας θαυµαστα πραγµατα βουλην αρχαιαν αληθινην γενοιτο κυριε

2

οτι εθηκας πολεις εις χωµα πολεις οχυρας του πεσειν αυτων τα θεµελια των ασεβων πολις εις τον αιωνα ου µη οικοδοµηθη

3

δια τουτο ευλογησει σε ο λαος ο πτωχος και πολεις ανθρωπων αδικουµενων ευλογησουσιν σε

4

εγενου γαρ παση πολει ταπεινη βοηθος και τοις αθυµησασιν δια ενδειαν σκεπη απο ανθρωπων πονηρων ρυση αυτους σκεπη διψωντων και πνευµα ανθρωπων αδικουµενων

5

ευλογησουσιν σε ως ανθρωποι ολιγοψυχοι διψωντες εν σιων απο ανθρωπων ασεβων οις ηµας παρεδωκας

6

και ποιησει κυριος σαβαωθ πασι τοις εθνεσιν επι το ορος τουτο πιονται ευφροσυνην πιονται οινον χρισονται µυρον

7

εν τω ορει τουτω παραδος ταυτα παντα τοις εθνεσιν η γαρ βουλη αυτη επι παντα τα εθνη
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8

κατεπιεν ο θανατος ισχυσας και παλιν αφειλεν ο θεος παν δακρυον απο παντος προσωπου το ονειδος του λαου αφειλεν απο πασης της γης το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν

9

και ερουσιν τη ηµερα εκεινη ιδου ο θεος ηµων εφ' ω ηλπιζοµεν και ηγαλλιωµεθα και ευφρανθησοµεθα επι τη σωτηρια ηµων

10

οτι αναπαυσιν δωσει ο θεος επι το ορος τουτο και καταπατηθησεται η µωαβιτις ον τροπον πατουσιν αλωνα εν αµαξαις

11

και ανησει τας χειρας αυτου ον τροπον και αυτος εταπεινωσεν του απολεσαι και ταπεινωσει την υβριν αυτου εφ' α τας χειρας επεβαλεν

12

και το υψος της καταφυγης του τοιχου σου ταπεινωσει και καταβησεται εως του εδαφους

1

τη ηµερα εκεινη ασονται το ασµα τουτο επι γης ιουδα λεγοντες ιδου πολις οχυρα και σωτηριον ηµων θησει τειχος και περιτειχος

2

ανοιξατε πυλας εισελθατω λαος φυλασσων δικαιοσυνην και φυλασσων αληθειαν

3

αντιλαµβανοµενος αληθειας και φυλασσων ειρηνην οτι επι σοι

4

ηλπισαν κυριε εως του αιωνος ο θεος ο µεγας ο αιωνιος

5

ος ταπεινωσας κατηγαγες τους ενοικουντας εν υψηλοις πολεις οχυρας καταβαλεις και καταξεις εως εδαφους

6

και πατησουσιν αυτους ποδες πραεων και ταπεινων

7

οδος ευσεβων ευθεια εγενετο και παρεσκευασµενη η οδος των ευσεβων

8

η γαρ οδος κυριου κρισις ηλπισαµεν επι τω ονοµατι σου και επι τη µνεια

9

η επιθυµει η ψυχη ηµων εκ νυκτος ορθριζει το πνευµα µου προς σε ο θεος διοτι φως τα προσταγµατα σου επι της γης δικαιοσυνην µαθετε οι ενοικουντες επι της γης

10

πεπαυται γαρ ο ασεβης ου µη µαθη δικαιοσυνην επι της γης αληθειαν ου µη ποιηση αρθητω ο ασεβης ινα µη ιδη την δοξαν κυριου

11

κυριε υψηλος σου ο βραχιων και ουκ ηδεισαν γνοντες δε αισχυνθησονται ζηλος ληµψεται λαον απαιδευτον και νυν πυρ τους υπεναντιους εδεται

12

κυριε ο θεος ηµων ειρηνην δος ηµιν παντα γαρ απεδωκας ηµιν

13

κυριε ο θεος ηµων κτησαι ηµας κυριε εκτος σου αλλον ουκ οιδαµεν το ονοµα σου ονοµαζοµεν

14

οι δε νεκροι ζωην ου µη ιδωσιν ουδε ιατροι ου µη αναστησωσιν δια τουτο επηγαγες και απωλεσας και ηρας παν αρσεν αυτων

15

προσθες αυτοις κακα κυριε προσθες κακα πασιν τοις ενδοξοις της γης

16

κυριε εν θλιψει εµνησθην σου εν θλιψει µικρα η παιδεια σου ηµιν

17

και ως η ωδινουσα εγγιζει του τεκειν και επι τη ωδινι αυτης εκεκραξεν ουτως εγενηθηµεν τω αγαπητω σου δια τον φοβον σου κυριε

18

εν γαστρι ελαβοµεν και ωδινησαµεν και ετεκοµεν πνευµα σωτηριας σου εποιησαµεν επι της γης αλλα πεσουνται οι ενοικουντες επι της γης

19

αναστησονται οι νεκροι και εγερθησονται οι εν τοις µνηµειοις και ευφρανθησονται οι εν τη γη η γαρ δροσος η παρα σου ιαµα αυτοις εστιν η δε γη των ασεβων πεσειται

20

βαδιζε λαος µου εισελθε εις τα ταµιεια σου αποκλεισον την θυραν σου αποκρυβηθι µικρον οσον οσον εως αν παρελθη η οργη κυριου

21

ιδου γαρ κυριος απο του αγιου επαγει την οργην επι τους ενοικουντας επι της γης και ανακαλυψει η γη το αιµα αυτης και ου κατακαλυψει τους ανηρηµενους

1

τη ηµερα εκεινη επαξει ο θεος την µαχαιραν την αγιαν και την µεγαλην και την ισχυραν επι τον δρακοντα οφιν φευγοντα επι τον δρακοντα οφιν σκολιον και ανελει τον δρακο
ντα

2

τη ηµερα εκεινη αµπελων καλος επιθυµηµα εξαρχειν κατ' αυτης

3

εγω πολις ισχυρα πολις πολιορκουµενη µατην ποτιω αυτην αλωσεται γαρ νυκτος ηµερας δε πεσειται το τειχος

4

ουκ εστιν η ουκ επελαβετο αυτης τις µε θησει φυλασσειν καλαµην εν αγρω δια την πολεµιαν ταυτην ηθετηκα αυτην τοινυν δια τουτο εποιησεν κυριος ο θεος παντα οσα συνε
ταξεν κατακεκαυµαι

5

βοησονται οι ενοικουντες εν αυτη ποιησωµεν ειρηνην αυτω ποιησωµεν ειρηνην

6

οι ερχοµενοι τεκνα ιακωβ βλαστησει και εξανθησει ισραηλ και εµπλησθησεται η οικουµενη του καρπου αυτου
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7

µη ως αυτος επαταξεν και αυτος ουτως πληγησεται και ως αυτος ανειλεν ουτως αναιρεθησεται

8

µαχοµενος και ονειδιζων εξαποστελει αυτους ου συ ησθα ο µελετων τω πνευµατι τω σκληρω ανελειν αυτους πνευµατι θυµου

9

δια τουτο αφαιρεθησεται η ανοµια ιακωβ και τουτο εστιν η ευλογια αυτου οταν αφελωµαι αυτου την αµαρτιαν οταν θωσιν παντας τους λιθους των βωµων κατακεκοµµενους
ως κονιαν λεπτην και ου µη µεινη τα δενδρα αυτων και τα ειδωλα αυτων εκκεκοµµενα ωσπερ δρυµος µακραν

10

το κατοικουµενον ποιµνιον ανειµενον εσται ως ποιµνιον καταλελειµµενον και εσται πολυν χρονον εις βοσκηµα και εκει αναπαυσονται

11

και µετα χρονον ουκ εσται εν αυτη παν χλωρον δια το ξηρανθηναι γυναικες ερχοµεναι απο θεας δευτε ου γαρ λαος εστιν εχων συνεσιν δια τουτο ου µη οικτιρηση ο ποιησας α
υτους ουδε ο πλασας αυτους ου µη ελεηση

12

και εσται εν τη ηµερα εκεινη συµφραξει κυριος απο της διωρυγος του ποταµου εως ρινοκορουρων υµεις δε συναγαγετε τους υιους ισραηλ κατα ενα ενα

13

και εσται εν τη ηµερα εκεινη σαλπιουσιν τη σαλπιγγι τη µεγαλη και ηξουσιν οι απολοµενοι εν τη χωρα των ασσυριων και οι απολοµενοι εν αιγυπτω και προσκυνησουσιν τω
κυριω επι το ορος το αγιον εν ιερουσαληµ

1

ουαι τω στεφανω της υβρεως οι µισθωτοι εφραιµ το ανθος το εκπεσον εκ της δοξης επι της κορυφης του ορους του παχεος οι µεθυοντες ανευ οινου

2

ιδου ισχυρον και σκληρον ο θυµος κυριου ως χαλαζα καταφεροµενη ουκ εχουσα σκεπην βια καταφεροµενη ως υδατος πολυ πληθος συρον χωραν τη γη ποιησει αναπαυσιν ται
ς χερσιν

3

και τοις ποσιν καταπατηθησεται ο στεφανος της υβρεως οι µισθωτοι του εφραιµ

4

και εσται το ανθος το εκπεσον της ελπιδος της δοξης επ' ακρου του ορους του υψηλου ως προδροµος συκου ο ιδων αυτο πριν η εις την χειρα αυτου λαβειν θελησει αυτο κατα
πιειν

5

τη ηµερα εκεινη εσται κυριος σαβαωθ ο στεφανος της ελπιδος ο πλακεις της δοξης τω καταλειφθεντι µου λαω

6

καταλειφθησονται επι πνευµατι κρισεως επι κρισιν και ισχυν κωλυων ανελειν

7

ουτοι γαρ οινω πεπλανηµενοι εισιν επλανηθησαν δια το σικερα ιερευς και προφητης εξεστησαν δια τον οινον εσεισθησαν απο της µεθης του σικερα επλανηθησαν τουτ' εστι φ
ασµα

8

αρα εδεται ταυτην την βουλην αυτη γαρ η βουλη ενεκεν πλεονεξιας

9

τινι ανηγγειλαµεν κακα και τινι ανηγγειλαµεν αγγελιαν οι απογεγαλακτισµενοι απο γαλακτος οι απεσπασµενοι απο µαστου

10

θλιψιν επι θλιψιν προσδεχου ελπιδα επ' ελπιδι ετι µικρον ετι µικρον

11

δια φαυλισµον χειλεων δια γλωσσης ετερας οτι λαλησουσιν τω λαω τουτω

12

λεγοντες αυτω τουτο το αναπαυµα τω πεινωντι και τουτο το συντριµµα και ουκ ηθελησαν ακουειν

13

και εσται αυτοις το λογιον κυριου του θεου θλιψις επι θλιψιν ελπις επ' ελπιδι ετι µικρον ετι µικρον ινα πορευθωσιν και πεσωσιν εις τα οπισω και κινδυνευσουσιν και συντριβ
ησονται και αλωσονται

14

δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ανδρες τεθλιµµενοι και αρχοντες του λαου τουτου του εν ιερουσαληµ

15

οτι ειπατε εποιησαµεν διαθηκην µετα του αδου και µετα του θανατου συνθηκας καταιγις φεροµενη εαν παρελθη ου µη ελθη εφ' ηµας εθηκαµεν ψευδος την ελπιδα ηµων και
τω ψευδει σκεπασθησοµεθα

16

δια τουτο ουτως λεγει κυριος ιδου εγω εµβαλω εις τα θεµελια σιων λιθον πολυτελη εκλεκτον ακρογωνιαιον εντιµον εις τα θεµελια αυτης και ο πιστευων επ' αυτω ου µη κατα
ισχυνθη

17

και θησω κρισιν εις ελπιδα η δε ελεηµοσυνη µου εις σταθµους και οι πεποιθοτες µατην ψευδει οτι ου µη παρελθη υµας καταιγις

18

µη και αφελη υµων την διαθηκην του θανατου και η ελπις υµων η προς τον αδην ου µη εµµεινη καταιγις φεροµενη εαν επελθη εσεσθε αυτη εις καταπατηµα

19

οταν παρελθη ληµψεται υµας πρωι πρωι παρελευσεται ηµερας και εν νυκτι εσται ελπις πονηρα µαθετε ακουειν

20

στενοχωρουµενοι ου δυναµεθα µαχεσθαι αυτοι δε ασθενουµεν του ηµας συναχθηναι
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21

ωσπερ ορος ασεβων αναστησεται και εσται εν τη φαραγγι γαβαων µετα θυµου ποιησει τα εργα αυτου πικριας εργον ο δε θυµος αυτου αλλοτριως χρησεται και η πικρια αυτο
υ αλλοτρια

22

και υµεις µη ευφρανθειητε µηδε ισχυσατωσαν υµων οι δεσµοι διοτι συντετελεσµενα και συντετµηµενα πραγµατα ηκουσα παρα κυριου σαβαωθ α ποιησει επι πασαν την γην

23

ενωτιζεσθε και ακουετε της φωνης µου προσεχετε και ακουετε τους λογους µου

24

µη ολην την ηµεραν µελλει ο αροτριων αροτριαν η σπορον προετοιµασει πριν εργασασθαι την γην

25

ουχ οταν οµαλιση αυτης το προσωπον τοτε σπειρει µικρον µελανθιον και κυµινον και παλιν σπειρει πυρον και κριθην και ζεαν εν τοις οριοις σου

26

και παιδευθηση κριµατι θεου σου και ευφρανθηση

27

ου γαρ µετα σκληροτητος καθαιρεται το µελανθιον ουδε τροχος αµαξης περιαξει επι το κυµινον αλλα ραβδω εκτινασσεται το µελανθιον το δε κυµινον

28

µετα αρτου βρωθησεται ου γαρ εις τον αιωνα εγω υµιν οργισθησοµαι ουδε φωνη της πικριας µου καταπατησει υµας

29

και ταυτα παρα κυριου σαβαωθ εξηλθεν τα τερατα βουλευσασθε υψωσατε µαταιαν παρακλησιν

1

ουαι πολις αριηλ ην δαυιδ επολεµησεν συναγαγετε γενηµατα ενιαυτον επ' ενιαυτον φαγεσθε γαρ συν µωαβ

2

εκθλιψω γαρ αριηλ και εσται αυτης η ισχυς και το πλουτος εµοι

3

και κυκλωσω ως δαυιδ επι σε και βαλω περι σε χαρακα και θησω περι σε πυργους

4

και ταπεινωθησονται οι λογοι σου εις την γην και εις την γην οι λογοι σου δυσονται και εσται ως οι φωνουντες εκ της γης η φωνη σου και προς το εδαφος η φωνη σου ασθεν
ησει

5

και εσται ως κονιορτος απο τροχου ο πλουτος των ασεβων και ως χνους φεροµενος και εσται ως στιγµη παραχρηµα

6

παρα κυριου σαβαωθ επισκοπη γαρ εσται µετα βροντης και σεισµου και φωνης µεγαλης καταιγις φεροµενη και φλοξ πυρος κατεσθιουσα

7

και εσται ως ο ενυπνιαζοµενος εν υπνω ο πλουτος των εθνων παντων οσοι επεστρατευσαν επι αριηλ και παντες οι στρατευσαµενοι επι ιερουσαληµ και παντες οι συνηγµενοι ε
π' αυτην και θλιβοντες αυτην

8

και εσονται ως οι εν υπνω πινοντες και εσθοντες και εξανασταντων µαταιον αυτων το ενυπνιον και ον τροπον ενυπνιαζεται ο διψων ως πινων και εξαναστας ετι διψα η δε ψυ
χη αυτου εις κενον ηλπισεν ουτως εσται ο πλουτος παντων των εθνων οσοι επεστρατευσαν επι το ορος σιων

9

εκλυθητε και εκστητε και κραιπαλησατε ουκ απο σικερα ουδε απο οινου

10

οτι πεποτικεν υµας κυριος πνευµατι κατανυξεως και καµµυσει τους οφθαλµους αυτων και των προφητων αυτων και των αρχοντων αυτων οι ορωντες τα κρυπτα

11

και εσονται υµιν παντα τα ρηµατα ταυτα ως οι λογοι του βιβλιου του εσφραγισµενου τουτου ο εαν δωσιν αυτο ανθρωπω επισταµενω γραµµατα λεγοντες αναγνωθι ταυτα και
ερει ου δυναµαι αναγνωναι εσφραγισται γαρ

12

και δοθησεται το βιβλιον τουτο εις χειρας ανθρωπου µη επισταµενου γραµµατα και ερει αυτω αναγνωθι τουτο και ερει ουκ επισταµαι γραµµατα

13

και ειπεν κυριος εγγιζει µοι ο λαος ουτος τοις χειλεσιν αυτων τιµωσιν µε η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ' εµου µατην δε σεβονται µε διδασκοντες ενταλµατα ανθρωπων
και διδασκαλιας

14

δια τουτο ιδου εγω προσθησω του µεταθειναι τον λαον τουτον και µεταθησω αυτους και απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων κρυψω

15

ουαι οι βαθεως βουλην ποιουντες και ου δια κυριου ουαι οι εν κρυφη βουλην ποιουντες και εσται εν σκοτει τα εργα αυτων και ερουσιν τις ηµας εωρακεν και τις ηµας γνωσετ
αι η α ηµεις ποιουµεν

16

ουχ ως ο πηλος του κεραµεως λογισθησεσθε µη ερει το πλασµα τω πλασαντι ου συ µε επλασας η το ποιηµα τω ποιησαντι ου συνετως µε εποιησας

17

ουκετι µικρον και µετατεθησεται ο λιβανος ως το ορος το χερµελ και το ορος το χερµελ εις δρυµον λογισθησεται

18

και ακουσονται εν τη ηµερα εκεινη κωφοι λογους βιβλιου και οι εν τω σκοτει και οι εν τη οµιχλη οφθαλµοι τυφλων βλεψονται

19

και αγαλλιασονται πτωχοι δια κυριον εν ευφροσυνη και οι απηλπισµενοι των ανθρωπων εµπλησθησονται ευφροσυνης

20

εξελιπεν ανοµος και απωλετο υπερηφανος και εξωλεθρευθησαν οι ανοµουντες επι κακια
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21

και οι ποιουντες αµαρτειν ανθρωπους εν λογω παντας δε τους ελεγχοντας εν πυλαις προσκοµµα θησουσιν και επλαγιασαν εν αδικοις δικαιον

22

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τον οικον ιακωβ ον αφωρισεν εξ αβρααµ ου νυν αισχυνθησεται ιακωβ ουδε νυν το προσωπον µεταβαλει ισραηλ

23

αλλ' οταν ιδωσιν τα τεκνα αυτων τα εργα µου δι' εµε αγιασουσιν το ονοµα µου και αγιασουσιν τον αγιον ιακωβ και τον θεον του ισραηλ φοβηθησονται

24

και γνωσονται οι τω πνευµατι πλανωµενοι συνεσιν οι δε γογγυζοντες µαθησονται υπακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι µαθησονται λαλειν ειρηνην

1

ουαι τεκνα αποσταται ταδε λεγει κυριος εποιησατε βουλην ου δι' εµου και συνθηκας ου δια του πνευµατος µου προσθειναι αµαρτιας εφ' αµαρτιαις

2

οι πορευοµενοι καταβηναι εις αιγυπτον εµε δε ουκ επηρωτησαν του βοηθηθηναι υπο φαραω και σκεπασθηναι υπο αιγυπτιων

3

εσται γαρ υµιν η σκεπη φαραω εις αισχυνην και τοις πεποιθοσιν επ' αιγυπτον ονειδος

4

οτι εισιν εν τανει αρχηγοι αγγελοι πονηροι µατην κοπιασουσιν

5

προς λαον ος ουκ ωφελησει αυτους ουτε εις βοηθειαν ουτε εις ωφελειαν αλλα εις αισχυνην και ονειδος

6

η ορασις των τετραποδων των εν τη ερηµω εν τη θλιψει και τη στενοχωρια λεων και σκυµνος λεοντος εκειθεν και ασπιδες και εκγονα ασπιδων πετοµενων οι εφερον επ' ονων
και καµηλων τον πλουτον αυτων προς εθνος ο ουκ ωφελησει αυτους εις βοηθειαν αλλα εις αισχυνην και ονειδος

7

αιγυπτιοι µαταια και κενα ωφελησουσιν υµας απαγγειλον αυτοις οτι µαταια η παρακλησις υµων αυτη

8

νυν ουν καθισας γραψον επι πυξιου ταυτα και εις βιβλιον οτι εσται εις ηµερας καιρων ταυτα και εως εις τον αιωνα

9

οτι λαος απειθης εστιν υιοι ψευδεις οι ουκ ηβουλοντο ακουειν τον νοµον του θεου

10

οι λεγοντες τοις προφηταις µη αναγγελλετε ηµιν και τοις τα οραµατα ορωσιν µη λαλειτε ηµιν αλλα ηµιν λαλειτε και αναγγελλετε ηµιν ετεραν πλανησιν

11

και αποστρεψατε ηµας απο της οδου ταυτης αφελετε αφ' ηµων τον τριβον τουτον και αφελετε αφ' ηµων τον αγιον του ισραηλ

12

δια τουτο ουτως λεγει κυριος ο αγιος του ισραηλ οτι ηπειθησατε τοις λογοις τουτοις και ηλπισατε επι ψευδει και οτι εγογγυσας και πεποιθως εγενου επι τω λογω τουτω

13

δια τουτο εσται υµιν η αµαρτια αυτη ως τειχος πιπτον παραχρηµα πολεως οχυρας εαλωκυιας ης παραχρηµα παρεστιν το πτωµα

14

και το πτωµα αυτης εσται ως συντριµµα αγγειου οστρακινου εκ κεραµιου λεπτα ωστε µη ευρειν εν αυτοις οστρακον εν ω πυρ αρεις και εν ω αποσυριεις υδωρ µικρον

15

ουτω λεγει κυριος ο αγιος του ισραηλ οταν αποστραφεις στεναξης τοτε σωθηση και γνωση που ησθα οτε επεποιθεις επι τοις µαταιοις µαταια η ισχυς υµων εγενηθη και ουκ η
βουλεσθε ακουειν

16

αλλ' ειπατε εφ' ιππων φευξοµεθα δια τουτο φευξεσθε και ειπατε επι κουφοις αναβαται εσοµεθα δια τουτο κουφοι εσονται οι διωκοντες υµας

17

δια φωνην ενος φευξονται χιλιοι και δια φωνην πεντε φευξονται πολλοι εως αν καταλειφθητε ως ιστος επ' ορους και ως σηµαιαν φερων επι βουνου

18

και παλιν µενει ο θεος του οικτιρησαι υµας και δια τουτο υψωθησεται του ελεησαι υµας διοτι κριτης κυριος ο θεος ηµων εστιν και που καταλειψετε την δοξαν υµων µακαρι
οι οι εµµενοντες εν αυτω

19

διοτι λαος αγιος εν σιων οικησει και ιερουσαληµ κλαυθµω εκλαυσεν ελεησον µε ελεησει σε την φωνην της κραυγης σου ηνικα ειδεν επηκουσεν σου

20

και δωσει κυριος υµιν αρτον θλιψεως και υδωρ στενον και ουκετι µη εγγισωσιν σοι οι πλανωντες σε οτι οι οφθαλµοι σου οψονται τους πλανωντας σε

21

και τα ωτα σου ακουσονται τους λογους των οπισω σε πλανησαντων οι λεγοντες αυτη η οδος πορευθωµεν εν αυτη ειτε δεξια ειτε αριστερα

22

και εξαρεις τα ειδωλα τα περιηργυρωµενα και τα περικεχρυσωµενα λεπτα ποιησεις και λικµησεις ως υδωρ αποκαθηµενης και ως κοπρον ωσεις αυτα

23

τοτε εσται ο υετος τω σπερµατι της γης σου και ο αρτος του γενηµατος της γης σου εσται πλησµονη και λιπαρος και βοσκηθησεται σου τα κτηνη τη ηµερα εκεινη τοπον πιον
α και ευρυχωρον

24

οι ταυροι υµων και οι βοες οι εργαζοµενοι την γην φαγονται αχυρα αναπεποιηµενα εν κριθη λελικµηµενα

25

και εσται επι παντος ορους υψηλου και επι παντος βουνου µετεωρου υδωρ διαπορευοµενον εν τη ηµερα εκεινη οταν απολωνται πολλοι και οταν πεσωσιν πυργοι

26

και εσται το φως της σεληνης ως το φως του ηλιου και το φως του ηλιου εσται επταπλασιον εν τη ηµερα οταν ιασηται κυριος το συντριµµα του λαου αυτου και την οδυνην τ
ης πληγης σου ιασεται
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27

ιδου το ονοµα κυριου δια χρονου ερχεται πολλου καιοµενος ο θυµος µετα δοξης το λογιον των χειλεων αυτου το λογιον οργης πληρες και η οργη του θυµου ως πυρ εδεται

28

και το πνευµα αυτου ως υδωρ εν φαραγγι συρον ηξει εως του τραχηλου και διαιρεθησεται του εθνη ταραξαι επι πλανησει µαταια και διωξεται αυτους πλανησις και ληµψετα
ι αυτους κατα προσωπον αυτων

29

µη δια παντος δει υµας ευφραινεσθαι και εισπορευεσθαι εις τα αγια µου δια παντος ωσει εορταζοντας και ωσει ευφραινοµενους εισελθειν µετα αυλου εις το ορος του κυριου
προς τον θεον του ισραηλ

30

και ακουστην ποιησει ο θεος την δοξαν της φωνης αυτου και τον θυµον του βραχιονος αυτου δειξει µετα θυµου και οργης και φλογος κατεσθιουσης κεραυνωσει βιαιως και ω
ς υδωρ και χαλαζα συγκαταφεροµενη βια

31

δια γαρ φωνην κυριου ηττηθησονται ασσυριοι τη πληγη η αν παταξη αυτους

32

και εσται αυτω κυκλοθεν οθεν ην αυτω η ελπις της βοηθειας εφ' η αυτος επεποιθει αυτοι µετα αυλων και κιθαρας πολεµησουσιν αυτον εκ µεταβολης

33

συ γαρ προ ηµερων απαιτηθηση µη και σοι ητοιµασθη βασιλευειν φαραγγα βαθειαν ξυλα κειµενα πυρ και ξυλα πολλα ο θυµος κυριου ως φαραγξ υπο θειου καιοµενη

1

ουαι οι καταβαινοντες εις αιγυπτον επι βοηθειαν οι εφ' ιπποις πεποιθοτες και εφ' αρµασιν εστιν γαρ πολλα και εφ' ιπποις πληθος σφοδρα και ουκ ησαν πεποιθοτες επι τον αγι
ον του ισραηλ και τον θεον ουκ εξεζητησαν

2

και αυτος σοφος ηγεν επ' αυτους κακα και ο λογος αυτου ου µη αθετηθη και επαναστησεται επ' οικους ανθρωπων πονηρων και επι την ελπιδα αυτων την µαταιαν

3

αιγυπτιον ανθρωπον και ου θεον ιππων σαρκας και ουκ εστιν βοηθεια ο δε κυριος επαξει την χειρα αυτου επ' αυτους και κοπιασουσιν οι βοηθουντες και αµα παντες απολουν
ται

4

οτι ουτως ειπεν µοι κυριος ον τροπον εαν βοηση ο λεων η ο σκυµνος επι τη θηρα η ελαβεν και κεκραξη επ' αυτη εως αν εµπλησθη τα ορη της φωνης αυτου και ηττηθησαν κ
αι το πληθος του θυµου επτοηθησαν ουτως καταβησεται κυριος σαβαωθ επιστρατευσαι επι το ορος το σιων επι τα ορη αυτης

5

ως ορνεα πετοµενα ουτως υπερασπιει κυριος υπερ ιερουσαληµ και εξελειται και περιποιησεται και σωσει

6

επιστραφητε οι την βαθειαν βουλην βουλευοµενοι και ανοµον

7

οτι τη ηµερα εκεινη απαρνησονται οι ανθρωποι τα χειροποιητα αυτων τα αργυρα και τα χρυσα α εποιησαν αι χειρες αυτων

8

και πεσειται ασσουρ ου µαχαιρα ανδρος ουδε µαχαιρα ανθρωπου καταφαγεται αυτον και φευξεται ουκ απο προσωπου µαχαιρας οι δε νεανισκοι εσονται εις ηττηµα

9

πετρα γαρ περιληµφθησονται ως χαρακι και ηττηθησονται ο δε φευγων αλωσεται ταδε λεγει κυριος µακαριος ος εχει εν σιων σπερµα και οικειους εν ιερουσαληµ

1

ιδου γαρ βασιλευς δικαιος βασιλευσει και αρχοντες µετα κρισεως αρξουσιν

2

και εσται ο ανθρωπος κρυπτων τους λογους αυτου και κρυβησεται ως αφ' υδατος φεροµενου και φανησεται εν σιων ως ποταµος φεροµενος ενδοξος εν γη διψωση

3

και ουκετι εσονται πεποιθοτες επ' ανθρωποις αλλα τα ωτα δωσουσιν ακουειν

4

και η καρδια των ασθενουντων προσεξει του ακουειν και αι γλωσσαι αι ψελλιζουσαι ταχυ µαθησονται λαλειν ειρηνην

5

και ουκετι µη ειπωσιν τω µωρω αρχειν και ουκετι µη ειπωσιν οι υπηρεται σου σιγα

6

ο γαρ µωρος µωρα λαλησει και η καρδια αυτου µαταια νοησει του συντελειν ανοµα και λαλειν προς κυριον πλανησιν του διασπειραι ψυχας πεινωσας και τας ψυχας τας διψ
ωσας κενας ποιησαι

7

η γαρ βουλη των πονηρων ανοµα βουλευσεται καταφθειραι ταπεινους εν λογοις αδικοις και διασκεδασαι λογους ταπεινων εν κρισει

8

οι δε ευσεβεις συνετα εβουλευσαντο και αυτη η βουλη µενει

9

γυναικες πλουσιαι αναστητε και ακουσατε της φωνης µου θυγατερες εν ελπιδι ακουσατε τους λογους µου

10

ηµερας ενιαυτου µνειαν ποιησασθε εν οδυνη µετ' ελπιδος ανηλωται ο τρυγητος πεπαυται ο σπορος και ουκετι µη ελθη

11

εκστητε λυπηθητε αι πεποιθυιαι εκδυσασθε γυµναι γενεσθε περιζωσασθε σακκους τας οσφυας

12

και επι των µαστων κοπτεσθε απο αγρου επιθυµηµατος και αµπελου γενηµατος

13

η γη του λαου µου ακανθα και χορτος αναβησεται και εκ πασης οικιας ευφροσυνη αρθησεται πολις πλουσια
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14

οικοι εγκαταλελειµµενοι πλουτον πολεως και οικους επιθυµητους αφησουσιν και εσονται αι κωµαι σπηλαια εως του αιωνος ευφροσυνη ονων αγριων βοσκηµατα ποιµενων

15

εως αν επελθη εφ' υµας πνευµα αφ' υψηλου και εσται ερηµος ο χερµελ και ο χερµελ εις δρυµον λογισθησεται

16

και αναπαυσεται εν τη ερηµω κριµα και δικαιοσυνη εν τω καρµηλω κατοικησει

17

και εσται τα εργα της δικαιοσυνης ειρηνη και κρατησει η δικαιοσυνη αναπαυσιν και πεποιθοτες εως του αιωνος

18

και κατοικησει ο λαος αυτου εν πολει ειρηνης και ενοικησει πεποιθως και αναπαυσονται µετα πλουτου

19

η δε χαλαζα εαν καταβη ουκ εφ' υµας ηξει και εσονται οι ενοικουντες εν τοις δρυµοις πεποιθοτες ως οι εν τη πεδινη

20

µακαριοι οι σπειροντες επι παν υδωρ ου βους και ονος πατει

1

ουαι τοις ταλαιπωρουσιν υµας υµας δε ουδεις ποιει ταλαιπωρους και ο αθετων υµας ουκ αθετει αλωσονται οι αθετουντες και παραδοθησονται και ως σης επι ιµατιου ουτως
ηττηθησονται

2

κυριε ελεησον ηµας επι σοι γαρ πεποιθαµεν εγενηθη το σπερµα των απειθουντων εις απωλειαν η δε σωτηρια ηµων εν καιρω θλιψεως

3

δια φωνην του φοβου σου εξεστησαν λαοι απο του φοβου σου και διεσπαρησαν τα εθνη

4

νυν δε συναχθησεται τα σκυλα υµων µικρου και µεγαλου ον τροπον εαν τις συναγαγη ακριδας ουτως εµπαιξουσιν υµιν

5

αγιος ο θεος ο κατοικων εν υψηλοις ενεπλησθη σιων κρισεως και δικαιοσυνης

6

εν νοµω παραδοθησονται εν θησαυροις η σωτηρια ηµων εκει σοφια και επιστηµη και ευσεβεια προς τον κυριον ουτοι εισιν θησαυροι δικαιοσυνης

7

ιδου δη εν τω φοβω υµων αυτοι φοβηθησονται ους εφοβεισθε φοβηθησονται αφ' υµων αγγελοι γαρ αποσταλησονται αξιουντες ειρηνην πικρως κλαιοντες παρακαλουντες ειρη
νην

8

ερηµωθησονται γαρ αι τουτων οδοι πεπαυται ο φοβος των εθνων και η προς τουτους διαθηκη αιρεται και ου µη λογισησθε αυτους ανθρωπους

9

επενθησεν η γη ησχυνθη ο λιβανος ελη εγενετο ο σαρων φανερα εσται η γαλιλαια και ο καρµηλος

10

νυν αναστησοµαι λεγει κυριος νυν δοξασθησοµαι νυν υψωθησοµαι

11

νυν οψεσθε νυν αισθηθησεσθε µαταια εσται η ισχυς του πνευµατος υµων πυρ υµας κατεδεται

12

και εσονται εθνη κατακεκαυµενα ως ακανθα εν αγρω ερριµµενη και κατακεκαυµενη

13

ακουσονται οι πορρωθεν α εποιησα γνωσονται οι εγγιζοντες την ισχυν µου

14

απεστησαν οι εν σιων ανοµοι ληµψεται τροµος τους ασεβεις τις αναγγελει υµιν οτι πυρ καιεται τις αναγγελει υµιν τον τοπον τον αιωνιον

15

πορευοµενος εν δικαιοσυνη λαλων ευθειαν οδον µισων ανοµιαν και αδικιαν και τας χειρας αποσειοµενος απο δωρων βαρυνων τα ωτα ινα µη ακουση κρισιν αιµατος καµµυω
ν τους οφθαλµους ινα µη ιδη αδικιαν

16

ουτος οικησει εν υψηλω σπηλαιω πετρας ισχυρας αρτος αυτω δοθησεται και το υδωρ αυτου πιστον

17

βασιλεα µετα δοξης οψεσθε και οι οφθαλµοι υµων οψονται γην πορρωθεν

18

η ψυχη υµων µελετησει φοβον που εισιν οι γραµµατικοι που εισιν οι συµβουλευοντες που εστιν ο αριθµων τους τρεφοµενους

19

µικρον και µεγαν λαον ω ου συνεβουλευσαντο ουδε ηδει βαθυφωνον ωστε µη ακουσαι λαος πεφαυλισµενος και ουκ εστιν τω ακουοντι συνεσις

20

ιδου σιων η πολις το σωτηριον ηµων οι οφθαλµοι σου οψονται ιερουσαληµ πολις πλουσια σκηναι αι ου µη σεισθωσιν ουδε µη κινηθωσιν οι πασσαλοι της σκηνης αυτης εις το
ν αιωνα χρονον ουδε τα σχοινια αυτης ου µη διαρραγωσιν

21

οτι το ονοµα κυριου µεγα υµιν τοπος υµιν εσται ποταµοι και διωρυγες πλατεις και ευρυχωροι ου πορευση ταυτην την οδον ουδε πορευσεται πλοιον ελαυνον

22

ο γαρ θεος µου µεγας εστιν ου παρελευσεται µε κυριος κριτης ηµων κυριος αρχων ηµων κυριος βασιλευς ηµων κυριος ουτος ηµας σωσει

23

ερραγησαν τα σχοινια σου οτι ουκ ενισχυσεν ο ιστος σου εκλινεν ου χαλασει τα ιστια ουκ αρει σηµειον εως ου παραδοθη εις προνοµην τοινυν πολλοι χωλοι προνοµην ποιησου
σιν
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24

και ου µη ειπη κοπιω ο λαος ο ενοικων εν αυτοις αφεθη γαρ αυτοις η αµαρτια

1

προσαγαγετε εθνη και ακουσατε αρχοντες ακουσατω η γη και οι εν αυτη η οικουµενη και ο λαος ο εν αυτη

2

διοτι θυµος κυριου επι παντα τα εθνη και οργη επι τον αριθµον αυτων του απολεσαι αυτους και παραδουναι αυτους εις σφαγην

3

οι δε τραυµατιαι αυτων ριφησονται και οι νεκροι και αναβησεται αυτων η οσµη και βραχησεται τα ορη απο του αιµατος αυτων

4

και ελιγησεται ο ουρανος ως βιβλιον και παντα τα αστρα πεσειται ως φυλλα εξ αµπελου και ως πιπτει φυλλα απο συκης

5

εµεθυσθη η µαχαιρα µου εν τω ουρανω ιδου επι την ιδουµαιαν καταβησεται και επι τον λαον της απωλειας µετα κρισεως

6

η µαχαιρα κυριου ενεπλησθη αιµατος επαχυνθη απο στεατος αρνων και απο στεατος τραγων και κριων οτι θυσια κυριω εν βοσορ και σφαγη µεγαλη εν τη ιδουµαια

7

και συµπεσουνται οι αδροι µετ' αυτων και οι κριοι και οι ταυροι και µεθυσθησεται η γη απο του αιµατος και απο του στεατος αυτων εµπλησθησεται

8

ηµερα γαρ κρισεως κυριου και ενιαυτος ανταποδοσεως κρισεως σιων

9

και στραφησονται αυτης αι φαραγγες εις πισσαν και η γη αυτης εις θειον και εσται αυτης η γη καιοµενη ως πισσα

10

νυκτος και ηµερας και ου σβεσθησεται εις τον αιωνα χρονον και αναβησεται ο καπνος αυτης ανω εις γενεας ερηµωθησεται και εις χρονον πολυν

11

και κατοικησουσιν εν αυτη ορνεα και εχινοι και ιβεις και κορακες και επιβληθησεται επ' αυτην σπαρτιον γεωµετριας ερηµου και ονοκενταυροι οικησουσιν εν αυτη

12

οι αρχοντες αυτης ουκ εσονται οι γαρ βασιλεις αυτης και οι αρχοντες αυτης και οι µεγιστανες αυτης εσονται εις απωλειαν

13

και αναφυσει εις τας πολεις αυτων ακανθινα ξυλα και εις τα οχυρωµατα αυτης και εσται επαυλις σειρηνων και αυλη στρουθων

14

και συναντησουσιν δαιµονια ονοκενταυροις και βοησουσιν ετερος προς τον ετερον εκει αναπαυσονται ονοκενταυροι ευρον γαρ αυτοις αναπαυσιν

15

εκει ενοσσευσεν εχινος και εσωσεν η γη τα παιδια αυτης µετα ασφαλειας εκει ελαφοι συνηντησαν και ειδον τα προσωπα αλληλων

16

αριθµω παρηλθον και µια αυτων ουκ απωλετο ετερα την ετεραν ουκ εζητησαν οτι κυριος ενετειλατο αυτοις και το πνευµα αυτου συνηγαγεν αυτας

17

και αυτος επιβαλει αυτοις κληρους και η χειρ αυτου διεµερισεν βοσκεσθαι εις τον αιωνα χρονον κληρονοµησετε εις γενεας γενεων αναπαυσονται επ' αυτης

1

ευφρανθητι ερηµος διψωσα αγαλλιασθω ερηµος και ανθειτω ως κρινον

2

και εξανθησει και αγαλλιασεται τα ερηµα του ιορδανου και η δοξα του λιβανου εδοθη αυτη και η τιµη του καρµηλου και ο λαος µου οψεται την δοξαν κυριου και το υψος το
υ θεου

3

ισχυσατε χειρες ανειµεναι και γονατα παραλελυµενα

4

παρακαλεσατε οι ολιγοψυχοι τη διανοια ισχυσατε µη φοβεισθε ιδου ο θεος ηµων κρισιν ανταποδιδωσιν και ανταποδωσει αυτος ηξει και σωσει ηµας

5

τοτε ανοιχθησονται οφθαλµοι τυφλων και ωτα κωφων ακουσονται

6

τοτε αλειται ως ελαφος ο χωλος και τρανη εσται γλωσσα µογιλαλων οτι ερραγη εν τη ερηµω υδωρ και φαραγξ εν γη διψωση

7

και η ανυδρος εσται εις ελη και εις την διψωσαν γην πηγη υδατος εσται εκει ευφροσυνη ορνεων επαυλις καλαµου και ελη

8

εκει εσται οδος καθαρα και οδος αγια κληθησεται και ου µη παρελθη εκει ακαθαρτος ουδε εσται εκει οδος ακαθαρτος οι δε διεσπαρµενοι πορευσονται επ' αυτης και ου µη π
λανηθωσιν

9

και ουκ εσται εκει λεων ουδε των θηριων των πονηρων ου µη αναβη επ' αυτην ουδε µη ευρεθη εκει αλλα πορευσονται εν αυτη λελυτρωµενοι

10

και συνηγµενοι δια κυριον αποστραφησονται και ηξουσιν εις σιων µετ' ευφροσυνης και ευφροσυνη αιωνιος υπερ κεφαλης αυτων επι γαρ κεφαλης αυτων αινεσις και αγαλλια
µα και ευφροσυνη καταληµψεται αυτους απεδρα οδυνη και λυπη και στεναγµος

1

και εγενετο του τεσσαρεσκαιδεκατου ετους βασιλευοντος εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευς ασσυριων επι τας πολεις της ιουδαιας τας οχυρας και ελαβεν αυτας

2

και απεστειλεν βασιλευς ασσυριων ραψακην εκ λαχις εις ιερουσαληµ προς τον βασιλεα εζεκιαν µετα δυναµεως πολλης και εστη εν τω υδραγωγω της κολυµβηθρας της ανω ε
ν τη οδω του αγρου του γναφεως

3

και εξηλθεν προς αυτον ελιακιµ ο του χελκιου ο οικονοµος και σοµνας ο γραµµατευς και ιωαχ ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφος
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4

και ειπεν αυτοις ραψακης ειπατε εζεκια ταδε λεγει ο βασιλευς ο µεγας βασιλευς ασσυριων τι πεποιθως ει

5

µη εν βουλη η λογοις χειλεων παραταξις γινεται και νυν επι τινι πεποιθας οτι απειθεις µοι

6

ιδου πεποιθως ει επι την ραβδον την καλαµινην την τεθλασµενην ταυτην επ' αιγυπτον ος αν επ' αυτην επιστηρισθη εισελευσεται εις την χειρα αυτου ουτως εστιν φαραω βασ
ιλευς αιγυπτου και παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω

7

ει δε λεγετε επι κυριον τον θεον ηµων πεποιθαµεν

8

νυν µειχθητε τω κυριω µου τω βασιλει ασσυριων και δωσω υµιν δισχιλιαν ιππον ει δυνησεσθε δουναι αναβατας επ' αυτους

9

και πως δυνασθε αποστρεψαι εις προσωπον τοπαρχου ενος οικεται εισιν οι πεποιθοτες επ' αιγυπτιοις εις ιππον και αναβατην

10

και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι την χωραν ταυτην πολεµησαι αυτην

11

και ειπεν προς αυτον ελιακιµ και σοµνας και ιωαχ λαλησον προς τους παιδας σου συριστι ακουοµεν γαρ ηµεις και µη λαλει προς ηµας ιουδαιστι και ινα τι λαλεις εις τα ωτα τ
ων ανθρωπων των επι τω τειχει

12

και ειπεν ραψακης προς αυτους µη προς τον κυριον υµων η προς υµας απεσταλκεν µε ο κυριος µου λαλησαι τους λογους τουτους ουχι προς τους ανθρωπους τους καθηµενους
επι τω τειχει ινα φαγωσιν κοπρον και πιωσιν ουρον µεθ' υµων αµα

13

και εστη ραψακης και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαιστι και ειπεν ακουσατε τους λογους του βασιλεως του µεγαλου βασιλεως ασσυριων

14

ταδε λεγει ο βασιλευς µη απατατω υµας εζεκιας λογοις οι ου δυνησονται ρυσασθαι υµας

15

και µη λεγετω υµιν εζεκιας οτι ρυσεται υµας ο θεος και ου µη παραδοθη η πολις αυτη εν χειρι βασιλεως ασσυριων

16

µη ακουετε εζεκιου ταδε λεγει ο βασιλευς ασσυριων ει βουλεσθε ευλογηθηναι εκπορευεσθε προς µε και φαγεσθε εκαστος την αµπελον αυτου και τας συκας και πιεσθε υδωρ τ
ου λακκου υµων

17

εως αν ελθω και λαβω υµας εις γην ως η γη υµων γη σιτου και οινου και αρτων και αµπελωνων

18

µη υµας απατατω εζεκιας λεγων ο θεος υµων ρυσεται υµας µη ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστος την εαυτου χωραν εκ χειρος βασιλεως ασσυριων

19

που εστιν ο θεος αιµαθ και αρφαθ και που ο θεος της πολεως σεπφαριµ µη εδυναντο ρυσασθαι σαµαρειαν εκ χειρος µου

20

τις των θεων παντων των εθνων τουτων ερρυσατο την γην αυτου εκ της χειρος µου οτι ρυσεται ο θεος ιερουσαληµ εκ χειρος µου

21

και εσιωπησαν και ουδεις απεκριθη αυτω λογον δια το προσταξαι τον βασιλεα µηδενα αποκριθηναι

22

και εισηλθεν ελιακιµ ο του χελκιου ο οικονοµος και σοµνας ο γραµµατευς της δυναµεως και ιωαχ ο του ασαφ ο υποµνηµατογραφος προς εζεκιαν εσχισµενοι τους χιτωνας και
απηγγειλαν αυτω τους λογους ραψακου

1

και εγενετο εν τω ακουσαι τον βασιλεα εζεκιαν εσχισεν τα ιµατια και σακκον περιεβαλετο και ανεβη εις τον οικον κυριου

2

και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα και τους πρεσβυτερους των ιερεων περιβεβληµενους σακκους προς ησαιαν υιον αµως τον προφητην

3

και ειπαν αυτω ταδε λεγει εζεκιας ηµερα θλιψεως και ονειδισµου και ελεγµου και οργης η σηµερον ηµερα οτι ηκει η ωδιν τη τικτουση ισχυν δε ουκ εχει του τεκειν

4

εισακουσαι κυριος ο θεος σου τους λογους ραψακου ους απεστειλεν βασιλευς ασσυριων ονειδιζειν θεον ζωντα και ονειδιζειν λογους ους ηκουσεν κυριος ο θεος σου και δεηθη
ση προς κυριον τον θεον σου περι των καταλελειµµενων τουτων

5

και ηλθον οι παιδες του βασιλεως προς ησαιαν

6

και ειπεν αυτοις ησαιας ουτως ερειτε προς τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριος µη φοβηθης απο των λογων ων ηκουσας ους ωνειδισαν µε οι πρεσβεις βασιλεως ασσυριων

7

ιδου εγω εµβαλω εις αυτον πνευµα και ακουσας αγγελιαν αποστραφησεται εις την χωραν αυτου και πεσειται µαχαιρα εν τη γη αυτου

8

και απεστρεψεν ραψακης και κατελαβεν πολιορκουντα τον βασιλεα λοµναν και ηκουσεν βασιλευς ασσυριων οτι

9

εξηλθεν θαρακα βασιλευς αιθιοπων πολιορκησαι αυτον και ακουσας απεστρεψεν και απεστειλεν αγγελους προς εζεκιαν λεγων

10

ουτως ερειτε εζεκια βασιλει της ιουδαιας µη σε απατατω ο θεος σου εφ' ω πεποιθως ει επ' αυτω λεγων ου µη παραδοθη ιερουσαληµ εις χειρας βασιλεως ασσυριων
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11

η ουκ ηκουσας α εποιησαν βασιλεις ασσυριων πασαν την γην ως απωλεσαν

12

µη ερρυσαντο αυτους οι θεοι των εθνων ους οι πατερες µου απωλεσαν την τε γωζαν και χαρραν και ραφες αι εισιν εν χωρα θεµαδ

13

που εισιν οι βασιλεις αιµαθ και αρφαθ και πολεως σεπφαριµ αναγ ουγαυα

14

και ελαβεν εζεκιας το βιβλιον παρα των αγγελων και ηνοιξεν αυτο εναντιον κυριου

15

και προσευξατο εζεκιας προς κυριον λεγων

16

κυριε σαβαωθ ο θεος ισραηλ ο καθηµενος επι των χερουβιν συ θεος µονος ει πασης βασιλειας της οικουµενης συ εποιησας τον ουρανον και την γην

17

εισακουσον κυριε εισβλεψον κυριε και ιδε τους λογους ους απεστειλεν σενναχηριµ ονειδιζειν θεον ζωντα

18

επ' αληθειας γαρ ηρηµωσαν βασιλεις ασσυριων την οικουµενην ολην και την χωραν αυτων

19

και ενεβαλον τα ειδωλα αυτων εις το πυρ ου γαρ θεοι ησαν αλλα εργα χειρων ανθρωπων ξυλα και λιθοι και απωλεσαν αυτους

20

συ δε κυριε ο θεος ηµων σωσον ηµας εκ χειρος αυτων ινα γνω πασα βασιλεια της γης οτι συ ει ο θεος µονος

21

και απεσταλη ησαιας υιος αµως προς εζεκιαν και ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ηκουσα α προσηυξω προς µε περι σενναχηριµ βασιλεως ασσυριων

22

ουτος ο λογος ον ελαλησεν περι αυτου ο θεος εφαυλισεν σε και εµυκτηρισεν σε παρθενος θυγατηρ σιων επι σοι κεφαλην εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ

23

τινα ωνειδισας και παρωξυνας η προς τινα υψωσας την φωνην σου και ουκ ηρας εις υψος τους οφθαλµους σου εις τον αγιον του ισραηλ

24

οτι δι' αγγελων ωνειδισας κυριον συ γαρ ειπας τω πληθει των αρµατων εγω ανεβην εις υψος ορεων και εις τα εσχατα του λιβανου και εκοψα το υψος της κεδρου αυτου και τ
ο καλλος της κυπαρισσου και εισηλθον εις υψος µερους του δρυµου

25

και εθηκα γεφυραν και ηρηµωσα υδατα και πασαν συναγωγην υδατος

26

ου ταυτα ηκουσας παλαι α εγω εποιησα εξ αρχαιων ηµερων συνεταξα νυν δε επεδειξα εξερηµωσαι εθνη εν οχυροις και ενοικουντας εν πολεσιν οχυραις

27

ανηκα τας χειρας και εξηρανθησαν και εγενοντο ως χορτος ξηρος επι δωµατων και ως αγρωστις

28

νυν δε την αναπαυσιν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγω επισταµαι

29

ο δε θυµος σου ον εθυµωθης και η πικρια σου ανεβη προς µε και εµβαλω φιµον εις την ρινα σου και χαλινον εις τα χειλη σου και αποστρεψω σε τη οδω η ηλθες εν αυτη

30

τουτο δε σοι το σηµειον φαγε τουτον τον ενιαυτον α εσπαρκας τω δε ενιαυτω τω δευτερω το καταλειµµα τω δε τριτω σπειραντες αµησατε και φυτευσατε αµπελωνας και φα
γεσθε τον καρπον αυτων

31

και εσονται οι καταλελειµµενοι εν τη ιουδαια φυησουσιν ριζαν κατω και ποιησουσιν σπερµα ανω

32

οτι εξ ιερουσαληµ εξελευσονται οι καταλελειµµενοι και οι σωζοµενοι εξ ορους σιων ο ζηλος κυριου σαβαωθ ποιησει ταυτα

33

δια τουτο ουτως λεγει κυριος επι βασιλεα ασσυριων ου µη εισελθη εις την πολιν ταυτην ουδε µη βαλη επ' αυτην βελος ουδε µη επιβαλη επ' αυτην θυρεον ουδε µη κυκλωση ε
π' αυτην χαρακα

34

αλλα τη οδω η ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται ταδε λεγει κυριος

35

υπερασπιω υπερ της πολεως ταυτης του σωσαι αυτην δι' εµε και δια δαυιδ τον παιδα µου

36

και εξηλθεν αγγελος κυριου και ανειλεν εκ της παρεµβολης των ασσυριων εκατον ογδοηκοντα πεντε χιλιαδας και εξανασταντες το πρωι ευρον παντα τα σωµατα νεκρα

37

και αποστραφεις απηλθεν βασιλευς ασσυριων και ωκησεν εν νινευη

38

και εν τω αυτον προσκυνειν εν τω οικω νασαραχ τον παταχρον αυτου αδραµελεχ και σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον µαχαιραις αυτοι δε διεσωθησαν εις αρµενιαν και
εβασιλευσεν ασορδαν ο υιος αυτου αντ' αυτου

1

εγενετο δε εν τω καιρω εκεινω εµαλακισθη εζεκιας εως θανατου και ηλθεν προς αυτον ησαιας υιος αµως ο προφητης και ειπεν προς αυτον ταδε λεγει κυριος ταξαι περι του ο
ικου σου αποθνησκεις γαρ συ και ου ζηση

2

και απεστρεψεν εζεκιας το προσωπον αυτου προς τον τοιχον και προσηυξατο προς κυριον
Isaiah

Chapter

38

LXX / 1550 Stephanos

Page 642 of 1057

3

λεγων µνησθητι κυριε ως επορευθην ενωπιον σου µετα αληθειας εν καρδια αληθινη και τα αρεστα ενωπιον σου εποιησα και εκλαυσεν εζεκιας κλαυθµω µεγαλω

4

και εγενετο λογος κυριου προς ησαιαν λεγων

5

πορευθητι και ειπον εζεκια ταδε λεγει κυριος ο θεος δαυιδ του πατρος σου ηκουσα της φωνης της προσευχης σου και ειδον τα δακρυα σου ιδου προστιθηµι προς τον χρονον
σου ετη δεκα πεντε

6

και εκ χειρος βασιλεως ασσυριων σωσω σε και υπερ της πολεως ταυτης υπερασπιω

7

τουτο δε σοι το σηµειον παρα κυριου οτι ο θεος ποιησει το ρηµα τουτο

8

την σκιαν των αναβαθµων ους κατεβη ο ηλιος τους δεκα αναβαθµους του οικου του πατρος σου αποστρεψω τον ηλιον τους δεκα αναβαθµους και ανεβη ο ηλιος τους δεκα αν
αβαθµους ους κατεβη η σκια

9

προσευχη εζεκιου βασιλεως της ιουδαιας ηνικα εµαλακισθη και ανεστη εκ της µαλακιας αυτου

10

εγω ειπα εν τω υψει των ηµερων µου εν πυλαις αδου καταλειψω τα ετη τα επιλοιπα

11

ειπα ουκετι µη ιδω το σωτηριον του θεου επι της γης ουκετι µη ιδω ανθρωπον

12

εκ της συγγενειας µου κατελιπον το λοιπον της ζωης µου εξηλθεν και απηλθεν απ' εµου ωσπερ ο καταλυων σκηνην πηξας το πνευµα µου παρ' εµοι εγενετο ως ιστος εριθου εγ
γιζουσης εκτεµειν εν τη ηµερα εκεινη παρεδοθην

13

εως πρωι ως λεοντι ουτως τα οστα µου συνετριψεν απο γαρ της ηµερας εως της νυκτος παρεδοθην

14

ως χελιδων ουτως φωνησω και ως περιστερα ουτως µελετησω εξελιπον γαρ µου οι οφθαλµοι του βλεπειν εις το υψος του ουρανου προς τον κυριον ος εξειλατο µε

15

και αφειλατο µου την οδυνην της ψυχης

16

κυριε περι αυτης γαρ ανηγγελη σοι και εξηγειρας µου την πνοην και παρακληθεις εζησα

17

ειλου γαρ µου την ψυχην ινα µη αποληται και απερριψας οπισω µου πασας τας αµαρτιας µου

18

ου γαρ οι εν αδου αινεσουσιν σε ουδε οι αποθανοντες ευλογησουσιν σε ουδε ελπιουσιν οι εν αδου την ελεηµοσυνην σου

19

οι ζωντως ευλογησουσιν σε ον τροπον καγω απο γαρ της σηµερον παιδια ποιησω α αναγγελουσιν την δικαιοσυνην σου

20

κυριε της σωτηριας µου και ου παυσοµαι ευλογων σε µετα ψαλτηριου πασας τας ηµερας της ζωης µου κατεναντι του οικου του θεου

21

και ειπεν ησαιας προς εζεκιαν λαβε παλαθην εκ συκων και τριψον και καταπλασαι και υγιης εση

22

και ειπεν εζεκιας τουτο το σηµειον οτι αναβησοµαι εις τον οικον κυριου του θεου

1

εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδαχ υιος του λααδαν ο βασιλευς της βαβυλωνιας επιστολας και πρεσβεις και δωρα εζεκια ηκουσεν γαρ οτι εµαλακισθη εως θανατου και
ανεστη

2

και εχαρη επ' αυτοις εζεκιας χαραν µεγαλην και εδειξεν αυτοις τον οικον του νεχωθα και της στακτης και των θυµιαµατων και του µυρου και του αργυριου και του χρυσιου
και παντας τους οικους των σκευων της γαζης και παντα οσα ην εν τοις θησαυροις αυτου και ουκ ην ουθεν ο ουκ εδειξεν εζεκιας εν τω οικω αυτου

3

και ηλθεν ησαιας ο προφητης προς τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προς αυτον τι λεγουσιν οι ανθρωποι ουτοι και ποθεν ηκασιν προς σε και ειπεν εζεκιας εκ γης πορρωθεν ηκα
σιν προς µε εκ βαβυλωνος

4

και ειπεν ησαιας τι ειδοσαν εν τω οικω σου και ειπεν εζεκιας παντα τα εν τω οικω µου ειδοσαν και ουκ εστιν εν τω οικω µου ο ουκ ειδοσαν αλλα και τα εν τοις θησαυροις µο
υ

5

και ειπεν αυτω ησαιας ακουσον τον λογον κυριου σαβαωθ

6

ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και ληµψονται παντα τα εν τω οικω σου και οσα συνηγαγον οι πατερες σου εως της ηµερας ταυτης εις βαβυλωνα ηξει και ουδεν ου µη κατ
αλιπωσιν ειπεν δε ο θεος

7

οτι και απο των τεκνων σου ων εγεννησας ληµψονται και ποιησουσιν σπαδοντας εν τω οικω του βασιλεως των βαβυλωνιων

8

και ειπεν εζεκιας προς ησαιαν αγαθος ο λογος κυριου ον ελαλησεν γενεσθω δη ειρηνη και δικαιοσυνη εν ταις ηµεραις µου .
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1

παρακαλειτε παρακαλειτε τον λαον µου λεγει ο θεος

2

ιερεις λαλησατε εις την καρδιαν ιερουσαληµ παρακαλεσατε αυτην οτι επλησθη η ταπεινωσις αυτης λελυται αυτης η αµαρτια οτι εδεξατο εκ χειρος κυριου διπλα τα αµαρτηµ
ατα αυτης

3

φωνη βοωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους του θεου ηµων

4

πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται παντα τα σκολια εις ευθειαν και η τραχεια εις πεδια

5

και οφθησεται η δοξα κυριου και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου οτι κυριος ελαλησεν

6

φωνη λεγοντος βοησον και ειπα τι βοησω πασα σαρξ χορτος και πασα δοξα ανθρωπου ως ανθος χορτου

7

εξηρανθη ο χορτος και το ανθος εξεπεσεν

8

το δε ρηµα του θεου ηµων µενει εις τον αιωνα

9

επ' ορος υψηλον αναβηθι ο ευαγγελιζοµενος σιων υψωσον τη ισχυι την φωνην σου ο ευαγγελιζοµενος ιερουσαληµ υψωσατε µη φοβεισθε ειπον ταις πολεσιν ιουδα ιδου ο θεος
υµων

10

ιδου κυριος µετα ισχυος ερχεται και ο βραχιων µετα κυριειας ιδου ο µισθος αυτου µετ' αυτου και το εργον εναντιον αυτου

11

ως ποιµην ποιµανει το ποιµνιον αυτου και τω βραχιονι αυτου συναξει αρνας και εν γαστρι εχουσας παρακαλεσει

12

τις εµετρησεν τη χειρι το υδωρ και τον ουρανον σπιθαµη και πασαν την γην δρακι τις εστησεν τα ορη σταθµω και τας ναπας ζυγω

13

τις εγνω νουν κυριου και τις αυτου συµβουλος εγενετο ος συµβιβα αυτον

14

η προς τινα συνεβουλευσατο και συνεβιβασεν αυτον η τις εδειξεν αυτω κρισιν η οδον συνεσεως τις εδειξεν αυτω

15

ει παντα τα εθνη ως σταγων απο καδου και ως ροπη ζυγου ελογισθησαν και ως σιελος λογισθησονται

16

ο δε λιβανος ουχ ικανος εις καυσιν και παντα τα τετραποδα ουχ ικανα εις ολοκαρπωσιν

17

και παντα τα εθνη ως ουδεν εισι και εις ουθεν ελογισθησαν

18

τινι ωµοιωσατε κυριον και τινι οµοιωµατι ωµοιωσατε αυτον

19

µη εικονα εποιησεν τεκτων η χρυσοχοος χωνευσας χρυσιον περιεχρυσωσεν αυτον οµοιωµα κατεσκευασεν αυτον

20

ξυλον γαρ ασηπτον εκλεγεται τεκτων και σοφως ζητει πως στησει αυτου εικονα και ινα µη σαλευηται

21

ου γνωσεσθε ουκ ακουσεσθε ουκ ανηγγελη εξ αρχης υµιν ουκ εγνωτε τα θεµελια της γης

22

ο κατεχων τον γυρον της γης και οι ενοικουντες εν αυτη ως ακριδες ο στησας ως καµαραν τον ουρανον και διατεινας ως σκηνην κατοικειν

23

ο διδους αρχοντας εις ουδεν αρχειν την δε γην ως ουδεν εποιησεν

24

ου γαρ µη σπειρωσιν ουδε µη φυτευσωσιν ουδε µη ριζωθη εις την γην η ριζα αυτων επνευσεν επ' αυτους και εξηρανθησαν και καταιγις ως φρυγανα αναληµψεται αυτους

25

νυν ουν τινι µε ωµοιωσατε και υψωθησοµαι ειπεν ο αγιος

26

αναβλεψατε εις υψος τους οφθαλµους υµων και ιδετε τις κατεδειξεν παντα ταυτα ο εκφερων κατα αριθµον τον κοσµον αυτου παντας επ' ονοµατι καλεσει απο πολλης δοξης κ
αι εν κρατει ισχυος ουδεν σε ελαθεν

27

µη γαρ ειπης ιακωβ και τι ελαλησας ισραηλ απεκρυβη η οδος µου απο του θεου και ο θεος µου την κρισιν αφειλεν και απεστη

28

και νυν ουκ εγνως ει µη ηκουσας θεος αιωνιος ο θεος ο κατασκευασας τα ακρα της γης ου πεινασει ουδε κοπιασει ουδε εστιν εξευρεσις της φρονησεως αυτου

29

διδους τοις πεινωσιν ισχυν και τοις µη οδυνωµενοις λυπην

30

πεινασουσιν γαρ νεωτεροι και κοπιασουσιν νεανισκοι και εκλεκτοι ανισχυες εσονται

31

οι δε υποµενοντες τον θεον αλλαξουσιν ισχυν πτεροφυησουσιν ως αετοι δραµουνται και ου κοπιασουσιν βαδιουνται και ου πεινασουσιν
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1

εγκαινιζεσθε προς µε νησοι οι γαρ αρχοντες αλλαξουσιν ισχυν εγγισατωσαν και λαλησατωσαν αµα τοτε κρισιν αναγγειλατωσαν

2

τις εξηγειρεν απο ανατολων δικαιοσυνην εκαλεσεν αυτην κατα ποδας αυτου και πορευσεται δωσει εναντιον εθνων και βασιλεις εκστησει και δωσει εις γην τας µαχαιρας αυτ
ων και ως φρυγανα εξωσµενα τα τοξα αυτων

3

και διωξεται αυτους και διελευσεται εν ειρηνη η οδος των ποδων αυτου

4

τις ενηργησεν και εποιησεν ταυτα εκαλεσεν αυτην ο καλων αυτην απο γενεων αρχης εγω θεος πρωτος και εις τα επερχοµενα εγω ειµι

5

ειδοσαν εθνη και εφοβηθησαν τα ακρα της γης ηγγισαν και ηλθοσαν αµα

6

κρινων εκαστος τω πλησιον και τω αδελφω βοηθησαι και ερει

7

ισχυσεν ανηρ τεκτων και χαλκευς τυπτων σφυρη αµα ελαυνων ποτε µεν ερει συµβληµα καλον εστιν ισχυρωσαν αυτα εν ηλοις θησουσιν αυτα και ου κινηθησονται

8

συ δε ισραηλ παις µου ιακωβ ον εξελεξαµην σπερµα αβρααµ ον ηγαπησα

9

ου αντελαβοµην απ' ακρων της γης και εκ των σκοπιων αυτης εκαλεσα σε και ειπα σοι παις µου ει εξελεξαµην σε και ουκ εγκατελιπον σε

10

µη φοβου µετα σου γαρ ειµι µη πλανω εγω γαρ ειµι ο θεος σου ο ενισχυσας σε και εβοηθησα σοι και ησφαλισαµην σε τη δεξια τη δικαια µου

11

ιδου αισχυνθησονται και εντραπησονται παντες οι αντικειµενοι σοι εσονται γαρ ως ουκ οντες και απολουνται παντες οι αντιδικοι σου

12

ζητησεις αυτους και ου µη ευρης τους ανθρωπους οι παροινησουσιν εις σε εσονται γαρ ως ουκ οντες και ουκ εσονται οι αντιπολεµουντες σε

13

οτι εγω ο θεος σου ο κρατων της δεξιας σου ο λεγων σοι µη φοβου

14

ιακωβ ολιγοστος ισραηλ εγω εβοηθησα σοι λεγει ο θεος ο λυτρουµενος σε ισραηλ

15

ιδου εποιησα σε ως τροχους αµαξης αλοωντας καινους πριστηροειδεις και αλοησεις ορη και λεπτυνεις βουνους και ως χνουν θησεις

16

και λικµησεις και ανεµος ληµψεται αυτους και καταιγις διασπερει αυτους συ δε ευφρανθηση εν τοις αγιοις ισραηλ και αγαλλιασονται

17

οι πτωχοι και οι ενδεεις ζητησουσιν γαρ υδωρ και ουκ εσται η γλωσσα αυτων απο της διψης εξηρανθη εγω κυριος ο θεος εγω επακουσοµαι ο θεος ισραηλ και ουκ εγκαταλει
ψω αυτους

18

αλλα ανοιξω επι των ορεων ποταµους και εν µεσω πεδιων πηγας ποιησω την ερηµον εις ελη και την διψωσαν γην εν υδραγωγοις

19

θησω εις την ανυδρον γην κεδρον και πυξον και µυρσινην και κυπαρισσον και λευκην

20

ινα ιδωσιν και γνωσιν και εννοηθωσιν και επιστωνται αµα οτι χειρ κυριου εποιησεν ταυτα παντα και ο αγιος του ισραηλ κατεδειξεν

21

εγγιζει η κρισις υµων λεγει κυριος ο θεος ηγγισαν αι βουλαι υµων λεγει ο βασιλευς ιακωβ

22

εγγισατωσαν και αναγγειλατωσαν υµιν α συµβησεται η τα προτερα τινα ην ειπατε και επιστησοµεν τον νουν και γνωσοµεθα τι τα εσχατα και τα επερχοµενα ειπατε ηµιν

23

αναγγειλατε ηµιν τα επερχοµενα επ' εσχατου και γνωσοµεθα οτι θεοι εστε ευ ποιησατε και κακωσατε και θαυµασοµεθα και οψοµεθα αµα

24

οτι ποθεν εστε υµεις και ποθεν η εργασια υµων εκ γης βδελυγµα εξελεξαντο υµας

25

εγω δε ηγειρα τον απο βορρα και τον αφ' ηλιου ανατολων κληθησονται τω ονοµατι µου ερχεσθωσαν αρχοντες και ως πηλος κεραµεως και ως κεραµευς καταπατων τον πηλο
ν ουτως καταπατηθησεσθε

26

τις γαρ αναγγελει τα εξ αρχης ινα γνωµεν και τα εµπροσθεν και ερουµεν οτι αληθη εστιν ουκ εστιν ο προλεγων ουδε ο ακουων υµων τους λογους

27

αρχην σιων δωσω και ιερουσαληµ παρακαλεσω εις οδον

28

απο γαρ των εθνων ιδου ουδεις και απο των ειδωλων αυτων ουκ ην ο αναγγελλων και εαν ερωτησω αυτους ποθεν εστε ου µη αποκριθωσιν µοι

29

εισιν γαρ οι ποιουντες υµας και µατην οι πλανωντες υµας

1

ιακωβ ο παις µου αντιληµψοµαι αυτου ισραηλ ο εκλεκτος µου προσεδεξατο αυτον η ψυχη µου εδωκα το πνευµα µου επ' αυτον κρισιν τοις εθνεσιν εξοισει

2

ου κεκραξεται ουδε ανησει ουδε ακουσθησεται εξω η φωνη αυτου
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3

καλαµον τεθλασµενον ου συντριψει και λινον καπνιζοµενον ου σβεσει αλλα εις αληθειαν εξοισει κρισιν

4

αναλαµψει και ου θραυσθησεται εως αν θη επι της γης κρισιν και επι τω ονοµατι αυτου εθνη ελπιουσιν

5

ουτως λεγει κυριος ο θεος ο ποιησας τον ουρανον και πηξας αυτον ο στερεωσας την γην και τα εν αυτη και διδους πνοην τω λαω τω επ' αυτης και πνευµα τοις πατουσιν αυτ
ην

6

εγω κυριος ο θεος εκαλεσα σε εν δικαιοσυνη και κρατησω της χειρος σου και ενισχυσω σε και εδωκα σε εις διαθηκην γενους εις φως εθνων

7

ανοιξαι οφθαλµους τυφλων εξαγαγειν εκ δεσµων δεδεµενους και εξ οικου φυλακης καθηµενους εν σκοτει

8

εγω κυριος ο θεος τουτο µου εστιν το ονοµα την δοξαν µου ετερω ου δωσω ουδε τας αρετας µου τοις γλυπτοις

9

τα απ' αρχης ιδου ηκασιν και καινα α εγω αναγγελω και προ του ανατειλαι εδηλωθη υµιν

10

υµνησατε τω κυριω υµνον καινον η αρχη αυτου δοξαζετε το ονοµα αυτου απ' ακρου της γης οι καταβαινοντες εις την θαλασσαν και πλεοντες αυτην αι νησοι και οι κατοικου
ντες αυτας

11

ευφρανθητι ερηµος και αι κωµαι αυτης επαυλεις και οι κατοικουντες κηδαρ ευφρανθησονται οι κατοικουντες πετραν απ' ακρων των ορεων βοησουσιν

12

δωσουσιν τω θεω δοξαν τας αρετας αυτου εν ταις νησοις αναγγελουσιν

13

κυριος ο θεος των δυναµεων εξελευσεται και συντριψει πολεµον επεγερει ζηλον και βοησεται επι τους εχθρους αυτου µετα ισχυος

14

εσιωπησα µη και αει σιωπησοµαι και ανεξοµαι εκαρτερησα ως η τικτουσα εκστησω και ξηρανω αµα

15

και θησω ποταµους εις νησους και ελη ξηρανω

16

και αξω τυφλους εν οδω η ουκ εγνωσαν και τριβους ους ουκ ηδεισαν πατησαι ποιησω αυτους ποιησω αυτοις το σκοτος εις φως και τα σκολια εις ευθειαν ταυτα τα ρηµατα π
οιησω και ουκ εγκαταλειψω αυτους

17

αυτοι δε απεστραφησαν εις τα οπισω αισχυνθητε αισχυνην οι πεποιθοτες επι τοις γλυπτοις οι λεγοντες τοις χωνευτοις υµεις εστε θεοι ηµων

18

οι κωφοι ακουσατε και οι τυφλοι αναβλεψατε ιδειν

19

και τις τυφλος αλλ' η οι παιδες µου και κωφοι αλλ' η οι κυριευοντες αυτων και ετυφλωθησαν οι δουλοι του θεου

20

ειδετε πλεονακις και ουκ εφυλαξασθε ηνοιγµενα τα ωτα και ουκ ηκουσατε

21

κυριος ο θεος εβουλετο ινα δικαιωθη και µεγαλυνη αινεσιν και ειδον

22

και εγενετο ο λαος πεπρονοµευµενος και διηρπασµενος η γαρ παγις εν τοις ταµιειοις πανταχου και εν οικοις αµα οπου εκρυψαν αυτους εγενοντο εις προνοµην και ουκ ην ο εξ
αιρουµενος αρπαγµα και ουκ ην ο λεγων αποδος

23

τις εν υµιν ος ενωτιειται ταυτα εισακουσεται εις τα επερχοµενα

24

τις εδωκεν εις διαρπαγην ιακωβ και ισραηλ τοις προνοµευουσιν αυτον ουχι ο θεος ω ηµαρτοσαν αυτω και ουκ εβουλοντο εν ταις οδοις αυτου πορευεσθαι ουδε ακουειν του νο
µου αυτου

25

και επηγαγεν επ' αυτους οργην θυµου αυτου και κατισχυσεν αυτους πολεµος και οι συµφλεγοντες αυτους κυκλω και ουκ εγνωσαν εκαστος αυτων ουδε εθεντο επι ψυχην

1

και νυν ουτως λεγει κυριος ο θεος ο ποιησας σε ιακωβ ο πλασας σε ισραηλ µη φοβου οτι ελυτρωσαµην σε εκαλεσα σε το ονοµα σου εµος ει συ

2

και εαν διαβαινης δι' υδατος µετα σου ειµι και ποταµοι ου συγκλυσουσιν σε και εαν διελθης δια πυρος ου µη κατακαυθης φλοξ ου κατακαυσει σε

3

οτι εγω κυριος ο θεος σου ο αγιος ισραηλ ο σωζων σε εποιησα σου αλλαγµα αιγυπτον και αιθιοπιαν και σοηνην υπερ σου

4

αφ' ου εντιµος εγενου εναντιον µου εδοξασθης καγω σε ηγαπησα και δωσω ανθρωπους πολλους υπερ σου και αρχοντας υπερ της κεφαλης σου

5

µη φοβου οτι µετα σου ειµι απο ανατολων αξω το σπερµα σου και απο δυσµων συναξω σε

6

ερω τω βορρα αγε και τω λιβι µη κωλυε αγε τους υιους µου απο γης πορρωθεν και τας θυγατερας µου απ' ακρων της γης

7

παντας οσοι επικεκληνται τω ονοµατι µου εν γαρ τη δοξη µου κατεσκευασα αυτον και επλασα και εποιησα αυτον
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8

και εξηγαγον λαον τυφλον και οφθαλµοι εισιν ωσαυτως τυφλοι και κωφοι τα ωτα εχοντες

9

παντα τα εθνη συνηχθησαν αµα και συναχθησονται αρχοντες εξ αυτων τις αναγγελει ταυτα η τα εξ αρχης τις αναγγελει υµιν αγαγετωσαν τους µαρτυρας αυτων και δικαιωθη
τωσαν και ειπατωσαν αληθη

10

γενεσθε µοι µαρτυρες καγω µαρτυς λεγει κυριος ο θεος και ο παις ον εξελεξαµην ινα γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω ειµι εµπροσθεν µου ουκ εγενετο αλλος θεος και
µετ' εµε ουκ εσται

11

εγω ο θεος και ουκ εστιν παρεξ εµου σωζων

12

ανηγγειλα και εσωσα ωνειδισα και ουκ ην εν υµιν αλλοτριος υµεις εµοι µαρτυρες καγω µαρτυς λεγει κυριος ο θεος

13

ετι απ' αρχης και ουκ εστιν ο εκ των χειρων µου εξαιρουµενος ποιησω και τις αποστρεψει αυτο

14

ουτως λεγει κυριος ο θεος ο λυτρουµενος υµας ο αγιος ισραηλ ενεκεν υµων αποστελω εις βαβυλωνα και επεγερω παντας φευγοντας και χαλδαιοι εν πλοιοις δεθησονται

15

εγω κυριος ο θεος ο αγιος υµων ο καταδειξας ισραηλ βασιλεα υµων

16

ουτως λεγει κυριος ο διδους οδον εν θαλασση και εν υδατι ισχυρω τριβον

17

ο εξαγαγων αρµατα και ιππον και οχλον ισχυρον αλλα εκοιµηθησαν και ουκ αναστησονται εσβεσθησαν ως λινον εσβεσµενον

18

µη µνηµονευετε τα πρωτα και τα αρχαια µη συλλογιζεσθε

19

ιδου ποιω καινα α νυν ανατελει και γνωσεσθε αυτα και ποιησω εν τη ερηµω οδον και εν τη ανυδρω ποταµους

20

ευλογησει µε τα θηρια του αγρου σειρηνες και θυγατερες στρουθων οτι εδωκα εν τη ερηµω υδωρ και ποταµους εν τη ανυδρω ποτισαι το γενος µου το εκλεκτον

21

λαον µου ον περιεποιησαµην τας αρετας µου διηγεισθαι

22

ου νυν εκαλεσα σε ιακωβ ουδε κοπιασαι σε εποιησα ισραηλ

23

ουκ εµοι προβατα της ολοκαρπωσεως σου ουδε εν ταις θυσιαις σου εδοξασας µε ουδε εγκοπον εποιησα σε εν λιβανω

24

ουδε εκτησω µοι αργυριου θυµιαµα ουδε το στεαρ των θυσιων σου επεθυµησα αλλα εν ταις αµαρτιαις σου και εν ταις αδικιαις σου προεστην σου

25

εγω ειµι εγω ειµι ο εξαλειφων τας ανοµιας σου και ου µη µνησθησοµαι

26

συ δε µνησθητι και κριθωµεν λεγε συ τας ανοµιας σου πρωτος ινα δικαιωθης

27

οι πατερες υµων πρωτοι και οι αρχοντες αυτων ηνοµησαν εις εµε

28

και εµιαναν οι αρχοντες τα αγια µου και εδωκα απολεσαι ιακωβ και ισραηλ εις ονειδισµον

1

νυν δε ακουσον παις µου ιακωβ και ισραηλ ον εξελεξαµην

2

ουτως λεγει κυριος ο θεος ο ποιησας σε και ο πλασας σε εκ κοιλιας ετι βοηθηθηση µη φοβου παις µου ιακωβ και ο ηγαπηµενος ισραηλ ον εξελεξαµην

3

οτι εγω δωσω υδωρ εν διψει τοις πορευοµενοις εν ανυδρω επιθησω το πνευµα µου επι το σπερµα σου και τας ευλογιας µου επι τα τεκνα σου

4

και ανατελουσιν ωσει χορτος ανα µεσον υδατος και ως ιτεα επι παραρρεον υδωρ

5

ουτος ερει του θεου ειµι και ουτος βοησεται επι τω ονοµατι ιακωβ και ετερος επιγραψει του θεου ειµι επι τω ονοµατι ισραηλ

6

ουτως λεγει ο θεος ο βασιλευς του ισραηλ ο ρυσαµενος αυτον θεος σαβαωθ εγω πρωτος και εγω µετα ταυτα πλην εµου ουκ εστιν θεος

7

τις ωσπερ εγω στητω καλεσατω και ετοιµασατω µοι αφ' ου εποιησα ανθρωπον εις τον αιωνα και τα επερχοµενα προ του ελθειν αναγγειλατωσαν υµιν

8

µη παρακαλυπτεσθε ουκ απ' αρχης ηνωτισασθε και απηγγειλα υµιν µαρτυρες υµεις εστε ει εστιν θεος πλην εµου και ουκ ησαν τοτε

9

οι πλασσοντες και γλυφοντες παντες µαταιοι οι ποιουντες τα καταθυµια αυτων α ουκ ωφελησει αυτους αλλα αισχυνθησονται

10

παντες οι πλασσοντες θεον και γλυφοντες ανωφελη

11

και παντες οθεν εγενοντο εξηρανθησαν και κωφοι απο ανθρωπων συναχθητωσαν παντες και στητωσαν αµα εντραπητωσαν και αισχυνθητωσαν αµα
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12

οτι ωξυνεν τεκτων σιδηρον σκεπαρνω ειργασατο αυτο και εν τερετρω ετρησεν αυτο ειργασατο αυτο εν τω βραχιονι της ισχυος αυτου και πεινασει και ασθενησει και ου µη πι
η υδωρ εκλεξαµενος

13

τεκτων ξυλον εστησεν αυτο εν µετρω και εν κολλη ερρυθµισεν αυτο εποιησεν αυτο ως µορφην ανδρος και ως ωραιοτητα ανθρωπου στησαι αυτο εν οικω

14

ο εκοψεν ξυλον εκ του δρυµου ο εφυτευσεν κυριος και υετος εµηκυνεν

15

ινα η ανθρωποις εις καυσιν και λαβων απ' αυτου εθερµανθη και καυσαντες επεψαν αρτους επ' αυτων το δε λοιπον ειργασαντο εις θεους και προσκυνουσιν αυτους

16

ου το ηµισυ αυτου κατεκαυσαν εν πυρι και καυσαντες επεψαν αρτους επ' αυτων και επ' αυτου κρεας οπτησας εφαγεν και ενεπλησθη και θερµανθεις ειπεν ηδυ µοι οτι εθερµα
νθην και ειδον πυρ

17

το δε λοιπον εποιησεν εις θεον γλυπτον και προσκυνει αυτω και προσευχεται λεγων εξελου µε οτι θεος µου ει συ

18

ουκ εγνωσαν φρονησαι οτι απηµαυρωθησαν του βλεπειν τοις οφθαλµοις αυτων και του νοησαι τη καρδια αυτων

19

και ουκ ελογισατο τη καρδια αυτου ουδε ανελογισατο εν τη ψυχη αυτου ουδε εγνω τη φρονησει οτι το ηµισυ αυτου κατεκαυσεν εν πυρι και επεψεν επι των ανθρακων αυτου
αρτους και οπτησας κρεας εφαγεν και το λοιπον αυτου εις βδελυγµα εποιησεν και προσκυνουσιν αυτω

20

γνωτε οτι σποδος η καρδια αυτων και πλανωνται και ουδεις δυναται εξελεσθαι την ψυχην αυτου ιδετε ουκ ερειτε οτι ψευδος εν τη δεξια µου

21

µνησθητι ταυτα ιακωβ και ισραηλ οτι παις µου ει συ επλασα σε παιδα µου και συ ισραηλ µη επιλανθανου µου

22

ιδου γαρ απηλειψα ως νεφελην τας ανοµιας σου και ως γνοφον τας αµαρτιας σου επιστραφητι προς µε και λυτρωσοµαι σε

23

ευφρανθητε ουρανοι οτι ηλεησεν ο θεος τον ισραηλ σαλπισατε θεµελια της γης βοησατε ορη ευφροσυνην οι βουνοι και παντα τα ξυλα τα εν αυτοις οτι ελυτρωσατο ο θεος τον
ιακωβ και ισραηλ δοξασθησεται

24

ουτως λεγει κυριος ο λυτρουµενος σε και ο πλασσων σε εκ κοιλιας εγω κυριος ο συντελων παντα εξετεινα τον ουρανον µονος και εστερεωσα την γην τις ετερος

25

διασκεδασει σηµεια εγγαστριµυθων και µαντειας απο καρδιας αποστρεφων φρονιµους εις τα οπισω και την βουλην αυτων µωρευων

26

και ιστων ρηµατα παιδος αυτου και την βουλην των αγγελων αυτου αληθευων ο λεγων ιερουσαληµ κατοικηθηση και ταις πολεσιν της ιουδαιας οικοδοµηθησεσθε και τα ερη
µα αυτης ανατελει

27

ο λεγων τη αβυσσω ερηµωθηση και τους ποταµους σου ξηρανω

28

ο λεγων κυρω φρονειν και παντα τα θεληµατα µου ποιησει ο λεγων ιερουσαληµ οικοδοµηθηση και τον οικον τον αγιον µου θεµελιωσω

1

ουτως λεγει κυριος ο θεος τω χριστω µου κυρω ου εκρατησα της δεξιας επακουσαι εµπροσθεν αυτου εθνη και ισχυν βασιλεων διαρρηξω ανοιξω εµπροσθεν αυτου θυρας και
πολεις ου συγκλεισθησονται

2

εγω εµπροσθεν σου πορευσοµαι και ορη οµαλιω θυρας χαλκας συντριψω και µοχλους σιδηρους συγκλασω

3

και δωσω σοι θησαυρους σκοτεινους αποκρυφους αορατους ανοιξω σοι ινα γνως οτι εγω κυριος ο θεος ο καλων το ονοµα σου θεος ισραηλ

4

ενεκεν ιακωβ του παιδος µου και ισραηλ του εκλεκτου µου εγω καλεσω σε τω ονοµατι σου και προσδεξοµαι σε συ δε ουκ εγνως µε

5

οτι εγω κυριος ο θεος και ουκ εστιν ετι πλην εµου θεος και ουκ ηδεις µε

6

ινα γνωσιν οι απο ανατολων ηλιου και οι απο δυσµων οτι ουκ εστιν πλην εµου εγω κυριος ο θεος και ουκ εστιν ετι

7

εγω ο κατασκευασας φως και ποιησας σκοτος ο ποιων ειρηνην και κτιζων κακα εγω κυριος ο θεος ο ποιων ταυτα παντα

8

ευφρανθητω ο ουρανος ανωθεν και αι νεφελαι ρανατωσαν δικαιοσυνην ανατειλατω η γη ελεος και δικαιοσυνην ανατειλατω αµα εγω ειµι κυριος ο κτισας σε

9

ποιον βελτιον κατεσκευασα ως πηλον κεραµεως µη ο αροτριων αροτριασει την γην ολην την ηµεραν µη ερει ο πηλος τω κεραµει τι ποιεις οτι ουκ εργαζη ουδε εχεις χειρας

10

ο λεγων τω πατρι τι γεννησεις και τη µητρι τι ωδινησεις

11

οτι ουτως λεγει κυριος ο θεος ο αγιος ισραηλ ο ποιησας τα επερχοµενα ερωτησατε µε περι των υιων µου και περι των θυγατερων µου και περι των εργων των χειρων µου εντ
ειλασθε µοι

12

εγω εποιησα γην και ανθρωπον επ' αυτης εγω τη χειρι µου εστερεωσα τον ουρανον εγω πασι τοις αστροις ενετειλαµην
Isaiah

Chapter

45

LXX / 1550 Stephanos

Page 648 of 1057

13

εγω ηγειρα αυτον µετα δικαιοσυνης βασιλεα και πασαι αι οδοι αυτου ευθειαι ουτος οικοδοµησει την πολιν µου και την αιχµαλωσιαν του λαου µου επιστρεψει ου µετα λυτρω
ν ουδε µετα δωρων ειπεν κυριος σαβαωθ

14

ουτως λεγει κυριος σαβαωθ εκοπιασεν αιγυπτος και εµπορια αιθιοπων και οι σεβωιν ανδρες υψηλοι επι σε διαβησονται και σοι εσονται δουλοι και οπισω σου ακολουθησουσι
ν δεδεµενοι χειροπεδαις και προσκυνησουσιν σοι και εν σοι προσευξονται οτι εν σοι ο θεος εστιν και ερουσιν ουκ εστιν θεος πλην σου

15

συ γαρ ει θεος και ουκ ηδειµεν ο θεος του ισραηλ σωτηρ

16

αισχυνθησονται και εντραπησονται παντες οι αντικειµενοι αυτω και πορευσονται εν αισχυνη εγκαινιζεσθε προς µε νησοι

17

ισραηλ σωζεται υπο κυριου σωτηριαν αιωνιον ουκ αισχυνθησονται ουδε µη εντραπωσιν εως του αιωνος

18

ουτως λεγει κυριος ο ποιησας τον ουρανον ουτος ο θεος ο καταδειξας την γην και ποιησας αυτην αυτος διωρισεν αυτην ουκ εις κενον εποιησεν αυτην αλλα κατοικεισθαι εγω
ειµι και ουκ εστιν ετι

19

ουκ εν κρυφη λελαληκα ουδε εν τοπω γης σκοτεινω ουκ ειπα τω σπερµατι ιακωβ µαταιον ζητησατε εγω ειµι εγω ειµι κυριος λαλων δικαιοσυνην και αναγγελλων αληθειαν

20

συναχθητε και ηκετε βουλευσασθε αµα οι σωζοµενοι απο των εθνων ουκ εγνωσαν οι αιροντες το ξυλον γλυµµα αυτων και προσευχοµενοι ως προς θεους οι ου σωζουσιν

21

ει αναγγελουσιν εγγισατωσαν ινα γνωσιν αµα τις ακουστα εποιησεν ταυτα απ' αρχης τοτε ανηγγελη υµιν εγω ο θεος και ουκ εστιν αλλος πλην εµου δικαιος και σωτηρ ουκ εσ
τιν παρεξ εµου

22

επιστραφητε προς µε και σωθησεσθε οι απ' εσχατου της γης εγω ειµι ο θεος και ουκ εστιν αλλος

23

κατ' εµαυτου οµνυω η µην εξελευσεται εκ του στοµατος µου δικαιοσυνη οι λογοι µου ουκ αποστραφησονται οτι εµοι καµψει παν γονυ και εξοµολογησεται πασα γλωσσα τω θ
εω

24

λεγων δικαιοσυνη και δοξα προς αυτον ηξουσιν και αισχυνθησονται παντες οι αφοριζοντες εαυτους

25

απο κυριου δικαιωθησονται και εν τω θεω ενδοξασθησονται παν το σπερµα των υιων ισραηλ

1

επεσε βηλ συνετριβη δαγων εγενετο τα γλυπτα αυτων εις θηρια και κτηνη αιρετε αυτα καταδεδεµενα ως φορτιον κοπιωντι

2

και πεινωντι και εκλελυµενω ουκ ισχυοντι αµα οι ου δυνησονται σωθηναι απο πολεµου αυτοι δε αιχµαλωτοι ηχθησαν

3

ακουσατε µου οικος του ιακωβ και παν το καταλοιπον του ισραηλ οι αιροµενοι εκ κοιλιας και παιδευοµενοι εκ παιδιου

4

εως γηρους εγω ειµι και εως αν καταγηρασητε εγω ειµι εγω ανεχοµαι υµων εγω εποιησα και εγω ανησω εγω αναληµψοµαι και σωσω υµας

5

τινι µε ωµοιωσατε ιδετε τεχνασασθε οι πλανωµενοι

6

οι συµβαλλοµενοι χρυσιον εκ µαρσιππιου και αργυριον εν ζυγω στησουσιν εν σταθµω και µισθωσαµενοι χρυσοχοον εποιησαν χειροποιητα και κυψαντες προσκυνουσιν αυτοις

7

αιρουσιν αυτο επι των ωµων και πορευονται εαν δε θωσιν αυτο επι του τοπου αυτου µενει ου µη κινηθη και ος αν βοηση προς αυτον ου µη εισακουση απο κακων ου µη σωσ
η αυτον

8

µνησθητε ταυτα και στεναξατε µετανοησατε οι πεπλανηµενοι επιστρεψατε τη καρδια

9

και µνησθητε τα προτερα απο του αιωνος οτι εγω ειµι ο θεος και ουκ εστιν ετι πλην εµου

10

αναγγελλων προτερον τα εσχατα πριν αυτα γενεσθαι και αµα συνετελεσθη και ειπα πασα µου η βουλη στησεται και παντα οσα βεβουλευµαι ποιησω

11

καλων απ' ανατολων πετεινον και απο γης πορρωθεν περι ων βεβουλευµαι ελαλησα και ηγαγον εκτισα και εποιησα ηγαγον αυτον και ευοδωσα την οδον αυτου

12

ακουσατε µου οι απολωλεκοτες την καρδιαν οι µακραν απο της δικαιοσυνης

13

ηγγισα την δικαιοσυνην µου και την σωτηριαν την παρ' εµου ου βραδυνω δεδωκα εν σιων σωτηριαν τω ισραηλ εις δοξασµα

1

καταβηθι καθισον επι την γην παρθενος θυγατηρ βαβυλωνος εισελθε εις το σκοτος θυγατηρ χαλδαιων οτι ουκετι προστεθηση κληθηναι απαλη και τρυφερα

2

λαβε µυλον αλεσον αλευρον αποκαλυψαι το κατακαλυµµα σου ανακαλυψαι τας πολιας ανασυραι τας κνηµας διαβηθι ποταµους

3

ανακαλυφθησεται η αισχυνη σου φανησονται οι ονειδισµοι σου το δικαιον εκ σου ληµψοµαι ουκετι µη παραδω ανθρωποις
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4

ειπεν ο ρυσαµενος σε κυριος σαβαωθ ονοµα αυτω αγιος ισραηλ

5

καθισον κατανενυγµενη εισελθε εις το σκοτος θυγατηρ χαλδαιων ουκετι µη κληθης ισχυς βασιλειας

6

παρωξυνθην επι τω λαω µου εµιανας την κληρονοµιαν µου εγω εδωκα εις την χειρα σου συ δε ουκ εδωκας αυτοις ελεος του πρεσβυτερου εβαρυνας τον ζυγον σφοδρα

7

και ειπας εις τον αιωνα εσοµαι αρχουσα ουκ ενοησας ταυτα εν τη καρδια σου ουδε εµνησθης τα εσχατα

8

νυν δε ακουσον ταυτα η τρυφερα η καθηµενη πεποιθυια η λεγουσα εν τη καρδια αυτης εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα ου καθιω χηρα ουδε γνωσοµαι ορφανειαν

9

νυν δε ηξει εξαιφνης επι σε τα δυο ταυτα εν µια ηµερα χηρεια και ατεκνια ηξει εξαιφνης επι σε εν τη φαρµακεια σου εν τη ισχυι των επαοιδων σου σφοδρα

10

τη ελπιδι της πονηριας σου συ γαρ ειπας εγω ειµι και ουκ εστιν ετερα γνωθι οτι η συνεσις τουτων και η πορνεια σου εσται σοι αισχυνη και ειπας τη καρδια σου εγω ειµι και
ουκ εστιν ετερα

11

και ηξει επι σε απωλεια και ου µη γνως βοθυνος και εµπεση εις αυτον και ηξει επι σε ταλαιπωρια και ου µη δυνηση καθαρα γενεσθαι και ηξει επι σε εξαπινης απωλεια και ου
µη γνως

12

στηθι νυν εν ταις επαοιδαις σου και τη πολλη φαρµακεια σου α εµανθανες εκ νεοτητος σου ει δυνηση ωφεληθηναι

13

κεκοπιακας εν ταις βουλαις σου στητωσαν και σωσατωσαν σε οι αστρολογοι του ουρανου οι ορωντες τους αστερας αναγγειλατωσαν σοι τι µελλει επι σε ερχεσθαι

14

ιδου παντες ως φρυγανα επι πυρι κατακαησονται και ου µη εξελωνται την ψυχην αυτων εκ φλογος οτι εχεις ανθρακας πυρος καθισαι επ' αυτους

15

ουτοι εσονται σοι βοηθεια εκοπιασας εν τη µεταβολη σου εκ νεοτητος ανθρωπος καθ' εαυτον επλανηθη σοι δε ουκ εσται σωτηρια

1

ακουσατε ταυτα οικος ιακωβ οι κεκληµενοι τω ονοµατι ισραηλ και οι εξ ιουδα εξελθοντες οι οµνυοντες τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ µιµνησκοµενοι ου µετα αληθειας ουδ
ε µετα δικαιοσυνης

2

και αντεχοµενοι τω ονοµατι της πολεως της αγιας και επι τω θεω του ισραηλ αντιστηριζοµενοι κυριος σαβαωθ ονοµα αυτω

3

τα προτερα ετι ανηγγειλα και εκ του στοµατος µου εξηλθεν και ακουστον εγενετο εξαπινα εποιησα και επηλθεν

4

γινωσκω εγω οτι σκληρος ει και νευρον σιδηρουν ο τραχηλος σου και το µετωπον σου χαλκουν

5

και ανηγγειλα σοι παλαι πριν ελθειν επι σε ακουστον σοι εποιησα µη ειπης οτι τα ειδωλα µου εποιησαν και µη ειπης οτι τα γλυπτα και τα χωνευτα ενετειλατο µοι

6

ηκουσατε παντα και υµεις ουκ εγνωτε αλλα και ακουστα σοι εποιησα τα καινα απο του νυν α µελλει γινεσθαι και ουκ ειπας

7

νυν γινεται και ου παλαι και ου προτεραις ηµεραις ηκουσας αυτα µη ειπης οτι ναι γινωσκω αυτα

8

ουτε εγνως ουτε ηπιστω ουτε απ' αρχης ηνοιξα σου τα ωτα εγνων γαρ οτι αθετων αθετησεις και ανοµος ετι εκ κοιλιας κληθηση

9

ενεκεν του εµου ονοµατος δειξω σοι τον θυµον µου και τα ενδοξα µου επαξω επι σοι ινα µη εξολεθρευσω σε

10

ιδου πεπρακα σε ουχ ενεκεν αργυριου εξειλαµην δε σε εκ καµινου πτωχειας

11

ενεκεν εµου ποιησω σοι οτι το εµον ονοµα βεβηλουται και την δοξαν µου ετερω ου δωσω

12

ακουε µου ιακωβ και ισραηλ ον εγω καλω εγω ειµι πρωτος και εγω ειµι εις τον αιωνα

13

και η χειρ µου εθεµελιωσεν την γην και η δεξια µου εστερεωσεν τον ουρανον καλεσω αυτους και στησονται αµα

14

και συναχθησονται παντες και ακουσονται τις αυτοις ανηγγειλεν ταυτα αγαπων σε εποιησα το θεληµα σου επι βαβυλωνα του αραι σπερµα χαλδαιων

15

εγω ελαλησα εγω εκαλεσα ηγαγον αυτον και ευοδωσα την οδον αυτου

16

προσαγαγετε προς µε και ακουσατε ταυτα ουκ απ' αρχης εν κρυφη ελαλησα ουδε εν τοπω γης σκοτεινω ηνικα εγενετο εκει ηµην και νυν κυριος απεσταλκεν µε και το πνευµα
αυτου

17

ουτως λεγει κυριος ο ρυσαµενος σε ο αγιος ισραηλ εγω ειµι ο θεος σου δεδειχα σοι του ευρειν σε την οδον εν η πορευση εν αυτη

18

και ει ηκουσας των εντολων µου εγενετο αν ωσει ποταµος η ειρηνη σου και η δικαιοσυνη σου ως κυµα θαλασσης

19

και εγενετο αν ως η αµµος το σπερµα σου και τα εκγονα της κοιλιας σου ως ο χους της γης ουδε νυν ου µη εξολεθρευθης ουδε απολειται το ονοµα σου ενωπιον µου
Isaiah

Chapter

48

LXX / 1550 Stephanos

Page 650 of 1057

20

εξελθε εκ βαβυλωνος φευγων απο των χαλδαιων φωνην ευφροσυνης αναγγειλατε και ακουστον γενεσθω τουτο απαγγειλατε εως εσχατου της γης λεγετε ερρυσατο κυριος τον
δουλον αυτου ιακωβ

21

και εαν διψησωσιν δι' ερηµου αξει αυτους υδωρ εκ πετρας εξαξει αυτοις σχισθησεται πετρα και ρυησεται υδωρ και πιεται ο λαος µου

22

ουκ εστιν χαιρειν τοις ασεβεσιν λεγει κυριος

1

ακουσατε µου νησοι και προσεχετε εθνη δια χρονου πολλου στησεται λεγει κυριος εκ κοιλιας µητρος µου εκαλεσεν το ονοµα µου

2

και εθηκεν το στοµα µου ωσει µαχαιραν οξειαν και υπο την σκεπην της χειρος αυτου εκρυψεν µε εθηκεν µε ως βελος εκλεκτον και εν τη φαρετρα αυτου εσκεπασεν µε

3

και ειπεν µοι δουλος µου ει συ ισραηλ και εν σοι δοξασθησοµαι

4

και εγω ειπα κενως εκοπιασα και εις µαταιον και εις ουδεν εδωκα την ισχυν µου δια τουτο η κρισις µου παρα κυριω και ο πονος µου εναντιον του θεου µου

5

και νυν ουτως λεγει κυριος ο πλασας µε εκ κοιλιας δουλον εαυτω του συναγαγειν τον ιακωβ και ισραηλ προς αυτον συναχθησοµαι και δοξασθησοµαι εναντιον κυριου και ο θ
εος µου εσται µου ισχυς

6

και ειπεν µοι µεγα σοι εστιν του κληθηναι σε παιδα µου του στησαι τας φυλας ιακωβ και την διασποραν του ισραηλ επιστρεψαι ιδου τεθεικα σε εις διαθηκην γενους εις φως
εθνων του ειναι σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης

7

ουτως λεγει κυριος ο ρυσαµενος σε ο θεος ισραηλ αγιασατε τον φαυλιζοντα την ψυχην αυτου τον βδελυσσοµενον υπο των εθνων των δουλων των αρχοντων βασιλεις οψονται
αυτον και αναστησονται αρχοντες και προσκυνησουσιν αυτω ενεκεν κυριου οτι πιστος εστιν ο αγιος ισραηλ και εξελεξαµην σε

8

ουτως λεγει κυριος καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ηµερα σωτηριας εβοηθησα σοι και εδωκα σε εις διαθηκην εθνων του καταστησαι την γην και κληρονοµησαι κληρονο
µιαν ερηµου

9

λεγοντα τοις εν δεσµοις εξελθατε και τοις εν τω σκοτει ανακαλυφθηναι και εν πασαις ταις οδοις αυτων βοσκηθησονται και εν πασαις ταις τριβοις η νοµη αυτων

10

ου πεινασουσιν ουδε διψησουσιν ουδε παταξει αυτους καυσων ουδε ο ηλιος αλλα ο ελεων αυτους παρακαλεσει και δια πηγων υδατων αξει αυτους

11

και θησω παν ορος εις οδον και πασαν τριβον εις βοσκηµα αυτοις

12

ιδου ουτοι πορρωθεν ερχονται ουτοι απο βορρα και ουτοι απο θαλασσης αλλοι δε εκ γης περσων

13

ευφραινεσθε ουρανοι και αγαλλιασθω η γη ρηξατωσαν τα ορη ευφροσυνην και οι βουνοι δικαιοσυνην οτι ηλεησεν ο θεος τον λαον αυτου και τους ταπεινους του λαου αυτου
παρεκαλεσεν

14

ειπεν δε σιων εγκατελιπεν µε κυριος και ο κυριος επελαθετο µου

15

µη επιλησεται γυνη του παιδιου αυτης του µη ελεησαι τα εκγονα της κοιλιας αυτης ει δε και επιλαθοιτο ταυτα γυνη αλλ' εγω ουκ επιλησοµαι σου ειπεν κυριος

16

ιδου επι των χειρων µου εζωγραφησα σου τα τειχη και ενωπιον µου ει δια παντος

17

και ταχυ οικοδοµηθηση υφ' ων καθηρεθης και οι ερηµωσαντες σε εκ σου εξελευσονται

18

αρον κυκλω τους οφθαλµους σου και ιδε παντας ιδου συνηχθησαν και ηλθοσαν προς σε ζω εγω λεγει κυριος οτι παντας αυτους ενδυση και περιθηση αυτους ως κοσµον νυµφ
ης

19

οτι τα ερηµα σου και τα διεφθαρµενα και τα πεπτωκοτα νυν στενοχωρησει απο των κατοικουντων και µακρυνθησονται απο σου οι καταπινοντες σε

20

ερουσιν γαρ εις τα ωτα σου οι υιοι σου ους απολωλεκας στενος µοι ο τοπος ποιησον µοι τοπον ινα κατοικησω

21

και ερεις εν τη καρδια σου τις εγεννησεν µοι τουτους εγω δε ατεκνος και χηρα τουτους δε τις εξεθρεψεν µοι εγω δε κατελειφθην µονη ουτοι δε µοι που ησαν

22

ουτως λεγει κυριος ιδου αιρω εις τα εθνη την χειρα µου και εις τας νησους αρω συσσηµον µου και αξουσιν τους υιους σου εν κολπω τας δε θυγατερας σου επ' ωµων αρουσιν

23

και εσονται βασιλεις τιθηνοι σου αι δε αρχουσαι τροφοι σου επι προσωπον της γης προσκυνησουσιν σοι και τον χουν των ποδων σου λειξουσιν και γνωση οτι εγω κυριος και
ουκ αισχυνθηση

24

µη ληµψεται τις παρα γιγαντος σκυλα και εαν αιχµαλωτευση τις αδικως σωθησεται

25

ουτως λεγει κυριος εαν τις αιχµαλωτευση γιγαντα ληµψεται σκυλα λαµβανων δε παρα ισχυοντος σωθησεται εγω δε την κρισιν σου κρινω και εγω τους υιους σου ρυσοµαι
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26

και φαγονται οι θλιψαντες σε τας σαρκας αυτων και πιονται ως οινον νεον το αιµα αυτων και µεθυσθησονται και αισθανθησεται πασα σαρξ οτι εγω κυριος ο ρυσαµενος σε κ
αι αντιλαµβανοµενος ισχυος ιακωβ

1

ουτως λεγει κυριος ποιον το βιβλιον του αποστασιου της µητρος υµων ω εξαπεστειλα αυτην η τινι υποχρεω πεπρακα υµας ιδου ταις αµαρτιαις υµων επραθητε και ταις ανοµι
αις υµων εξαπεστειλα την µητερα υµων

2

τι οτι ηλθον και ουκ ην ανθρωπος εκαλεσα και ουκ ην ο υπακουων µη ουκ ισχυει η χειρ µου του ρυσασθαι η ουκ ισχυω του εξελεσθαι ιδου τη απειλη µου εξερηµωσω την θα
λασσαν και θησω ποταµους ερηµους και ξηρανθησονται οι ιχθυες αυτων απο του µη ειναι υδωρ και αποθανουνται εν διψει

3

και ενδυσω τον ουρανον σκοτος και θησω ως σακκον το περιβολαιον αυτου

4

κυριος διδωσιν µοι γλωσσαν παιδειας του γνωναι εν καιρω ηνικα δει ειπειν λογον εθηκεν µοι πρωι προσεθηκεν µοι ωτιον ακουειν

5

και η παιδεια κυριου ανοιγει µου τα ωτα εγω δε ουκ απειθω ουδε αντιλεγω

6

τον νωτον µου δεδωκα εις µαστιγας τας δε σιαγονας µου εις ραπισµατα το δε προσωπον µου ουκ απεστρεψα απο αισχυνης εµπτυσµατων

7

και κυριος βοηθος µου εγενηθη δια τουτο ουκ ενετραπην αλλα εθηκα το προσωπον µου ως στερεαν πετραν και εγνων οτι ου µη αισχυνθω

8

οτι εγγιζει ο δικαιωσας µε τις ο κρινοµενος µοι αντιστητω µοι αµα και τις ο κρινοµενος µοι εγγισατω µοι

9

ιδου κυριος βοηθει µοι τις κακωσει µε ιδου παντες υµεις ως ιµατιον παλαιωθησεσθε και ως σης καταφαγεται υµας

10

τις εν υµιν ο φοβουµενος τον κυριον ακουσατω της φωνης του παιδος αυτου οι πορευοµενοι εν σκοτει ουκ εστιν αυτοις φως πεποιθατε επι τω ονοµατι κυριου και αντιστηρισ
ασθε επι τω θεω

11

ιδου παντες υµεις πυρ καιετε και κατισχυετε φλογα πορευεσθε τω φωτι του πυρος υµων και τη φλογι η εξεκαυσατε δι' εµε εγενετο ταυτα υµιν εν λυπη κοιµηθησεσθε

1

ακουσατε µου οι διωκοντες το δικαιον και ζητουντες τον κυριον εµβλεψατε εις την στερεαν πετραν ην ελατοµησατε και εις τον βοθυνον του λακκου ον ωρυξατε

2

εµβλεψατε εις αβρααµ τον πατερα υµων και εις σαρραν την ωδινουσαν υµας οτι εις ην και εκαλεσα αυτον και ευλογησα αυτον και ηγαπησα αυτον και επληθυνα αυτον

3

και σε νυν παρακαλεσω σιων και παρεκαλεσα παντα τα ερηµα αυτης και θησω τα ερηµα αυτης ως παραδεισον κυριου ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη εξοµο
λογησιν και φωνην αινεσεως

4

ακουσατε µου ακουσατε λαος µου και οι βασιλεις προς µε ενωτισασθε οτι νοµος παρ' εµου εξελευσεται και η κρισις µου εις φως εθνων

5

εγγιζει ταχυ η δικαιοσυνη µου και εξελευσεται ως φως το σωτηριον µου και εις τον βραχιονα µου εθνη ελπιουσιν εµε νησοι υποµενουσιν και εις τον βραχιονα µου ελπιουσιν

6

αρατε εις τον ουρανον τους οφθαλµους υµων και εµβλεψατε εις την γην κατω οτι ο ουρανος ως καπνος εστερεωθη η δε γη ως ιµατιον παλαιωθησεται οι δε κατοικουντες την
γην ωσπερ ταυτα αποθανουνται το δε σωτηριον µου εις τον αιωνα εσται η δε δικαιοσυνη µου ου µη εκλιπη

7

ακουσατε µου οι ειδοτες κρισιν λαος µου ου ο νοµος µου εν τη καρδια υµων µη φοβεισθε ονειδισµον ανθρωπων και τω φαυλισµω αυτων µη ηττασθε

8

ωσπερ γαρ ιµατιον βρωθησεται υπο χρονου και ως ερια βρωθησεται υπο σητος η δε δικαιοσυνη µου εις τον αιωνα εσται το δε σωτηριον µου εις γενεας γενεων

9

εξεγειρου εξεγειρου ιερουσαληµ και ενδυσαι την ισχυν του βραχιονος σου εξεγειρου ως εν αρχη ηµερας ως γενεα αιωνος ου συ ει

10

η ερηµουσα θαλασσαν υδωρ αβυσσου πληθος η θεισα τα βαθη της θαλασσης οδον διαβασεως ρυοµενοις

11

και λελυτρωµενοις υπο γαρ κυριου αποστραφησονται και ηξουσιν εις σιων µετ' ευφροσυνης και αγαλλιαµατος αιωνιου επι γαρ της κεφαλης αυτων αγαλλιασις και αινεσις κα
ι ευφροσυνη καταληµψεται αυτους απεδρα οδυνη και λυπη και στεναγµος

12

εγω ειµι εγω ειµι ο παρακαλων σε γνωθι τινα ευλαβηθεισα εφοβηθης απο ανθρωπου θνητου και απο υιου ανθρωπου οι ωσει χορτος εξηρανθησαν

13

και επελαθου θεον τον ποιησαντα σε τον ποιησαντα τον ουρανον και θεµελιωσαντα την γην και εφοβου αει πασας τας ηµερας το προσωπον του θυµου του θλιβοντος σε ον τρ
οπον γαρ εβουλευσατο του αραι σε και νυν που ο θυµος του θλιβοντος σε

14

εν γαρ τω σωζεσθαι σε ου στησεται ουδε χρονιει

15

οτι εγω ο θεος σου ο ταρασσων την θαλασσαν και ηχων τα κυµατα αυτης κυριος σαβαωθ ονοµα µοι

16

θησω τους λογους µου εις το στοµα σου και υπο την σκιαν της χειρος µου σκεπασω σε εν η εστησα τον ουρανον και εθεµελιωσα την γην και ερει σιων λαος µου ει συ
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17

εξεγειρου εξεγειρου αναστηθι ιερουσαληµ η πιουσα το ποτηριον του θυµου εκ χειρος κυριου το ποτηριον γαρ της πτωσεως το κονδυ του θυµου εξεπιες και εξεκενωσας

18

και ουκ ην ο παρακαλων σε απο παντων των τεκνων σου ων ετεκες και ουκ ην ο αντιλαµβανοµενος της χειρος σου ουδε απο παντων των υιων σου ων υψωσας

19

δυο ταυτα αντικειµενα σοι τις σοι συλλυπηθησεται πτωµα και συντριµµα λιµος και µαχαιρα τις σε παρακαλεσει

20

οι υιοι σου οι απορουµενοι οι καθευδοντες επ' ακρου πασης εξοδου ως σευτλιον ηµιεφθον οι πληρεις θυµου κυριου εκλελυµενοι δια κυριου του θεου

21

δια τουτο ακουε τεταπεινωµενη και µεθυουσα ουκ απο οινου

22

ουτως λεγει κυριος ο θεος ο κρινων τον λαον αυτου ιδου ειληφα εκ της χειρος σου το ποτηριον της πτωσεως το κονδυ του θυµου και ου προσθηση ετι πιειν αυτο

23

και εµβαλω αυτο εις τας χειρας των αδικησαντων σε και των ταπεινωσαντων σε οι ειπαν τη ψυχη σου κυψον ινα παρελθωµεν και εθηκας ισα τη γη τα µεταφρενα σου εξω το
ις παραπορευοµενοις

1

εξεγειρου εξεγειρου σιων ενδυσαι την ισχυν σου σιων και ενδυσαι την δοξαν σου ιερουσαληµ πολις η αγια ουκετι προστεθησεται διελθειν δια σου απεριτµητος και ακαθαρτος

2

εκτιναξαι τον χουν και αναστηθι καθισον ιερουσαληµ εκδυσαι τον δεσµον του τραχηλου σου η αιχµαλωτος θυγατηρ σιων

3

οτι ταδε λεγει κυριος δωρεαν επραθητε και ου µετα αργυριου λυτρωθησεσθε

4

ουτως λεγει κυριος εις αιγυπτον κατεβη ο λαος µου το προτερον παροικησαι εκει και εις ασσυριους βια ηχθησαν

5

και νυν τι ωδε εστε ταδε λεγει κυριος οτι εληµφθη ο λαος µου δωρεαν θαυµαζετε και ολολυζετε ταδε λεγει κυριος δι' υµας δια παντος το ονοµα µου βλασφηµειται εν τοις εθν
εσιν

6

δια τουτο γνωσεται ο λαος µου το ονοµα µου εν τη ηµερα εκεινη οτι εγω ειµι αυτος ο λαλων παρειµι

7

ως ωρα επι των ορεων ως ποδες ευαγγελιζοµενου ακοην ειρηνης ως ευαγγελιζοµενος αγαθα οτι ακουστην ποιησω την σωτηριαν σου λεγων σιων βασιλευσει σου ο θεος

8

οτι φωνη των φυλασσοντων σε υψωθη και τη φωνη αµα ευφρανθησονται οτι οφθαλµοι προς οφθαλµους οψονται ηνικα αν ελεηση κυριος την σιων

9

ρηξατω ευφροσυνην αµα τα ερηµα ιερουσαληµ οτι ηλεησεν κυριος αυτην και ερρυσατο ιερουσαληµ

10

και αποκαλυψει κυριος τον βραχιονα αυτου τον αγιον ενωπιον παντων των εθνων και οψονται παντα τα ακρα της γης την σωτηριαν την παρα του θεου

11

αποστητε αποστητε εξελθατε εκειθεν και ακαθαρτου µη απτεσθε εξελθατε εκ µεσου αυτης αφορισθητε οι φεροντες τα σκευη κυριου

12

οτι ου µετα ταραχης εξελευσεσθε ουδε φυγη πορευσεσθε πορευσεται γαρ προτερος υµων κυριος και ο επισυναγων υµας κυριος ο θεος ισραηλ

13

ιδου συνησει ο παις µου και υψωθησεται και δοξασθησεται σφοδρα

14

ον τροπον εκστησονται επι σε πολλοι ουτως αδοξησει απο ανθρωπων το ειδος σου και η δοξα σου απο των ανθρωπων

15

ουτως θαυµασονται εθνη πολλα επ' αυτω και συνεξουσιν βασιλεις το στοµα αυτων οτι οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

1

κυριε τις επιστευσεν τη ακοη ηµων και ο βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη

2

ανηγγειλαµεν εναντιον αυτου ως παιδιον ως ριζα εν γη διψωση ουκ εστιν ειδος αυτω ουδε δοξα και ειδοµεν αυτον και ουκ ειχεν ειδος ουδε καλλος

3

αλλα το ειδος αυτου ατιµον εκλειπον παρα παντας ανθρωπους ανθρωπος εν πληγη ων και ειδως φερειν µαλακιαν οτι απεστραπται το προσωπον αυτου ητιµασθη και ουκ ελογ
ισθη

4

ουτος τας αµαρτιας ηµων φερει και περι ηµων οδυναται και ηµεις ελογισαµεθα αυτον ειναι εν πονω και εν πληγη και εν κακωσει

5

αυτος δε ετραυµατισθη δια τας ανοµιας ηµων και µεµαλακισται δια τας αµαρτιας ηµων παιδεια ειρηνης ηµων επ' αυτον τω µωλωπι αυτου ηµεις ιαθηµεν

6

παντες ως προβατα επλανηθηµεν ανθρωπος τη οδω αυτου επλανηθη και κυριος παρεδωκεν αυτον ταις αµαρτιαις ηµων

7

και αυτος δια το κεκακωσθαι ουκ ανοιγει το στοµα ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αµνος εναντιον του κειροντος αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει το στοµα αυτου

8

εν τη ταπεινωσει η κρισις αυτου ηρθη την γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της γης η ζωη αυτου απο των ανοµιων του λαου µου ηχθη εις θανατον

9

και δωσω τους πονηρους αντι της ταφης αυτου και τους πλουσιους αντι του θανατου αυτου οτι ανοµιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολος εν τω στοµατι αυτου
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10

και κυριος βουλεται καθαρισαι αυτον της πληγης εαν δωτε περι αµαρτιας η ψυχη υµων οψεται σπερµα µακροβιον και βουλεται κυριος αφελειν

11

απο του πονου της ψυχης αυτου δειξαι αυτω φως και πλασαι τη συνεσει δικαιωσαι δικαιον ευ δουλευοντα πολλοις και τας αµαρτιας αυτων αυτος ανοισει

12

δια τουτο αυτος κληρονοµησει πολλους και των ισχυρων µεριει σκυλα ανθ' ων παρεδοθη εις θανατον η ψυχη αυτου και εν τοις ανοµοις ελογισθη και αυτος αµαρτιας πολλων
ανηνεγκεν και δια τας αµαρτιας αυτων παρεδοθη

1

ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερηµου µαλλον η της εχουσης τον ανδρα ειπεν γαρ κυριος

2

πλατυνον τον τοπον της σκηνης σου και των αυλαιων σου πηξον µη φειση µακρυνον τα σχοινισµατα σου και τους πασσαλους σου κατισχυσον

3

ετι εις τα δεξια και εις τα αριστερα εκπετασον και το σπερµα σου εθνη κληρονοµησει και πολεις ηρηµωµενας κατοικιεις

4

µη φοβου οτι κατησχυνθης µηδε εντραπης οτι ωνειδισθης οτι αισχυνην αιωνιον επιληση και ονειδος της χηρειας σου ου µη µνησθηση

5

οτι κυριος ο ποιων σε κυριος σαβαωθ ονοµα αυτω και ο ρυσαµενος σε αυτος θεος ισραηλ παση τη γη κληθησεται

6

ουχ ως γυναικα καταλελειµµενην και ολιγοψυχον κεκληκεν σε κυριος ουδ' ως γυναικα εκ νεοτητος µεµισηµενην ειπεν ο θεος σου

7

χρονον µικρον κατελιπον σε και µετα ελεους µεγαλου ελεησω σε

8

εν θυµω µικρω απεστρεψα το προσωπον µου απο σου και εν ελεει αιωνιω ελεησω σε ειπεν ο ρυσαµενος σε κυριος

9

απο του υδατος του επι νωε τουτο µοι εστιν καθοτι ωµοσα αυτω εν τω χρονω εκεινω τη γη µη θυµωθησεσθαι επι σοι ετι µηδε εν απειλη σου

10

τα ορη µεταστησεσθαι ουδε οι βουνοι σου µετακινηθησονται ουτως ουδε το παρ' εµου σοι ελεος εκλειψει ουδε η διαθηκη της ειρηνης σου ου µη µεταστη ειπεν γαρ κυριος ιλε
ως σοι

11

ταπεινη και ακαταστατος ου παρεκληθης ιδου εγω ετοιµαζω σοι ανθρακα τον λιθον σου και τα θεµελια σου σαπφειρον

12

και θησω τας επαλξεις σου ιασπιν και τας πυλας σου λιθους κρυσταλλου και τον περιβολον σου λιθους εκλεκτους

13

και παντας τους υιους σου διδακτους θεου και εν πολλη ειρηνη τα τεκνα σου

14

και εν δικαιοσυνη οικοδοµηθηση απεχου απο αδικου και ου φοβηθηση και τροµος ουκ εγγιει σοι

15

ιδου προσηλυτοι προσελευσονται σοι δι' εµου και επι σε καταφευξονται

16

ιδου εγω κτιζω σε ουχ ως χαλκευς φυσων ανθρακας και εκφερων σκευος εις εργον εγω δε εκτισα σε ουκ εις απωλειαν φθειραι

17

παν σκευος φθαρτον επι σε ουκ ευοδωσω και πασα φωνη αναστησεται επι σε εις κρισιν παντας αυτους ηττησεις οι δε ενοχοι σου εσονται εν αυτη εστιν κληρονοµια τοις θερα
πευουσιν κυριον και υµεις εσεσθε µοι δικαιοι λεγει κυριος

1

οι διψωντες πορευεσθε εφ' υδωρ και οσοι µη εχετε αργυριον βαδισαντες αγορασατε και πιετε ανευ αργυριου και τιµης οινου και στεαρ

2

ινα τι τιµασθε αργυριου και τον µοχθον υµων ουκ εις πλησµονην ακουσατε µου και φαγεσθε αγαθα και εντρυφησει εν αγαθοις η ψυχη υµων

3

προσεχετε τοις ωτιοις υµων και επακολουθησατε ταις οδοις µου επακουσατε µου και ζησεται εν αγαθοις η ψυχη υµων και διαθησοµαι υµιν διαθηκην αιωνιον τα οσια δαυιδ τ
α πιστα

4

ιδου µαρτυριον εν εθνεσιν δεδωκα αυτον αρχοντα και προστασσοντα εθνεσιν

5

εθνη α ουκ ηδεισαν σε επικαλεσονται σε και λαοι οι ουκ επιστανται σε επι σε καταφευξονται ενεκεν του θεου σου του αγιου ισραηλ οτι εδοξασεν σε

6

ζητησατε τον θεον και εν τω ευρισκειν αυτον επικαλεσασθε ηνικα δ' αν εγγιζη υµιν

7

απολιπετω ο ασεβης τας οδους αυτου και ανηρ ανοµος τας βουλας αυτου και επιστραφητω επι κυριον και ελεηθησεται οτι επι πολυ αφησει τας αµαρτιας υµων

8

ου γαρ εισιν αι βουλαι µου ωσπερ αι βουλαι υµων ουδε ωσπερ αι οδοι υµων αι οδοι µου λεγει κυριος

9

αλλ' ως απεχει ο ουρανος απο της γης ουτως απεχει η οδος µου απο των οδων υµων και τα διανοηµατα υµων απο της διανοιας µου

10

ως γαρ εαν καταβη υετος η χιων εκ του ουρανου και ου µη αποστραφη εως αν µεθυση την γην και εκτεκη και εκβλαστηση και δω σπερµα τω σπειροντι και αρτον εις βρωσιν

11

ουτως εσται το ρηµα µου ο εαν εξελθη εκ του στοµατος µου ου µη αποστραφη εως αν συντελεσθη οσα ηθελησα και ευοδωσω τας οδους σου και τα ενταλµατα µου
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12

εν γαρ ευφροσυνη εξελευσεσθε και εν χαρα διδαχθησεσθε τα γαρ ορη και οι βουνοι εξαλουνται προσδεχοµενοι υµας εν χαρα και παντα τα ξυλα του αγρου επικροτησει τοις κλ
αδοις

13

και αντι της στοιβης αναβησεται κυπαρισσος αντι δε της κονυζης αναβησεται µυρσινη και εσται κυριος εις ονοµα και εις σηµειον αιωνιον και ουκ εκλειψει

1

ταδε λεγει κυριος φυλασσεσθε κρισιν ποιησατε δικαιοσυνην ηγγισεν γαρ το σωτηριον µου παραγινεσθαι και το ελεος µου αποκαλυφθηναι

2

µακαριος ανηρ ο ποιων ταυτα και ανθρωπος ο αντεχοµενος αυτων και φυλασσων τα σαββατα µη βεβηλουν και διατηρων τας χειρας αυτου µη ποιειν αδικηµα

3

µη λεγετω ο αλλογενης ο προσκειµενος προς κυριον αφοριει µε αρα κυριος απο του λαου αυτου και µη λεγετω ο ευνουχος οτι εγω ειµι ξυλον ξηρον

4

ταδε λεγει κυριος τοις ευνουχοις οσοι αν φυλαξωνται τα σαββατα µου και εκλεξωνται α εγω θελω και αντεχωνται της διαθηκης µου

5

δωσω αυτοις εν τω οικω µου και εν τω τειχει µου τοπον ονοµαστον κρειττω υιων και θυγατερων ονοµα αιωνιον δωσω αυτοις και ουκ εκλειψει

6

και τοις αλλογενεσι τοις προσκειµενοις κυριω δουλευειν αυτω και αγαπαν το ονοµα κυριου του ειναι αυτω εις δουλους και δουλας και παντας τους φυλασσοµενους τα σαββα
τα µου µη βεβηλουν και αντεχοµενους της διαθηκης µου

7

εισαξω αυτους εις το ορος το αγιον µου και ευφρανω αυτους εν τω οικω της προσευχης µου τα ολοκαυτωµατα αυτων και αι θυσιαι αυτων εσονται δεκται επι του θυσιαστηρι
ου µου ο γαρ οικος µου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν

8

ειπεν κυριος ο συναγων τους διεσπαρµενους ισραηλ οτι συναξω επ' αυτον συναγωγην

9

παντα τα θηρια τα αγρια δευτε φαγετε παντα τα θηρια του δρυµου

10

ιδετε οτι παντες εκτετυφλωνται ουκ εγνωσαν φρονησαι παντες κυνες ενεοι ου δυνησονται υλακτειν ενυπνιαζοµενοι κοιτην φιλουντες νυσταξαι

11

και οι κυνες αναιδεις τη ψυχη ουκ ειδοτες πλησµονην και εισιν πονηροι ουκ ειδοτες συνεσιν παντες εν ταις οδοις αυτων εξηκολουθησαν εκαστος κατα το εαυτου

1

ιδετε ως ο δικαιος απωλετο και ουδεις εκδεχεται τη καρδια και ανδρες δικαιοι αιρονται και ουδεις κατανοει απο γαρ προσωπου αδικιας ηρται ο δικαιος

2

εσται εν ειρηνη η ταφη αυτου ηρται εκ του µεσου

3

υµεις δε προσαγαγετε ωδε υιοι ανοµοι σπερµα µοιχων και πορνης

4

εν τινι ενετρυφησατε και επι τινα ηνοιξατε το στοµα υµων και επι τινα εχαλασατε την γλωσσαν υµων ουχ υµεις εστε τεκνα απωλειας σπερµα ανοµον

5

οι παρακαλουντες επι τα ειδωλα υπο δενδρα δασεα σφαζοντες τα τεκνα αυτων εν ταις φαραγξιν ανα µεσον των πετρων

6

εκεινη σου η µερις ουτος σου ο κληρος κακεινοις εξεχεας σπονδας κακεινοις ανηνεγκας θυσιας επι τουτοις ουν ουκ οργισθησοµαι

7

επ' ορος υψηλον και µετεωρον εκει σου η κοιτη κακει ανεβιβασας θυσιας

8

και οπισω των σταθµων της θυρας σου εθηκας µνηµοσυνα σου ωου οτι εαν απ' εµου αποστης πλειον τι εξεις ηγαπησας τους κοιµωµενους µετα σου

9

και επληθυνας την πορνειαν σου µετ' αυτων και πολλους εποιησας τους µακραν απο σου και απεστειλας πρεσβεις υπερ τα ορια σου και απεστρεψας και εταπεινωθης εως αδο
υ

10

ταις πολυοδιαις σου εκοπιασας και ουκ ειπας παυσοµαι ενισχυουσα οτι επραξας ταυτα δια τουτο ου κατεδεηθης µου

11

συ τινα ευλαβηθεισα εφοβηθης και εψευσω µε και ουκ εµνησθης µου ουδε ελαβες µε εις την διανοιαν ουδε εις την καρδιαν σου καγω σε ιδων παρορω και εµε ουκ εφοβηθης

12

καγω απαγγελω την δικαιοσυνην µου και τα κακα σου α ουκ ωφελησουσιν σε

13

οταν αναβοησης εξελεσθωσαν σε εν τη θλιψει σου τουτους γαρ παντας ανεµος ληµψεται και αποισει καταιγις οι δε αντεχοµενοι µου κτησονται γην και κληρονοµησουσιν το ο
ρος το αγιον µου

14

και ερουσιν καθαρισατε απο προσωπου αυτου οδους και αρατε σκωλα απο της οδου του λαου µου

15

ταδε λεγει κυριος ο υψιστος ο εν υψηλοις κατοικων τον αιωνα αγιος εν αγιοις ονοµα αυτω κυριος υψιστος εν αγιοις αναπαυοµενος και ολιγοψυχοις διδους µακροθυµιαν και δ
ιδους ζωην τοις συντετριµµενοις την καρδιαν

16

ουκ εις τον αιωνα εκδικησω υµας ουδε δια παντος οργισθησοµαι υµιν πνευµα γαρ παρ' εµου εξελευσεται και πνοην πασαν εγω εποιησα
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17

δι' αµαρτιαν βραχυ τι ελυπησα αυτον και επαταξα αυτον και απεστρεψα το προσωπον µου απ' αυτου και ελυπηθη και επορευθη στυγνος εν ταις οδοις αυτου

18

τας οδους αυτου εωρακα και ιασαµην αυτον και παρεκαλεσα αυτον και εδωκα αυτω παρακλησιν αληθινην

19

ειρηνην επ' ειρηνην τοις µακραν και τοις εγγυς ουσιν και ειπεν κυριος ιασοµαι αυτους

20

οι δε αδικοι ουτως κλυδωνισθησονται και αναπαυσασθαι ου δυνησονται

21

ουκ εστιν χαιρειν τοις ασεβεσιν ειπεν κυριος ο θεος

1

αναβοησον εν ισχυι και µη φειση ως σαλπιγγα υψωσον την φωνην σου και αναγγειλον τω λαω µου τα αµαρτηµατα αυτων και τω οικω ιακωβ τας ανοµιας αυτων

2

εµε ηµεραν εξ ηµερας ζητουσιν και γνωναι µου τας οδους επιθυµουσιν ως λαος δικαιοσυνην πεποιηκως και κρισιν θεου αυτου µη εγκαταλελοιπως αιτουσιν µε νυν κρισιν δικ
αιαν και εγγιζειν θεω επιθυµουσιν

3

λεγοντες τι οτι ενηστευσαµεν και ουκ ειδες εταπεινωσαµεν τας ψυχας ηµων και ουκ εγνως εν γαρ ταις ηµεραις των νηστειων υµων ευρισκετε τα θεληµατα υµων και παντας
τους υποχειριους υµων υπονυσσετε

4

ει εις κρισεις και µαχας νηστευετε και τυπτετε πυγµαις ταπεινον ινα τι µοι νηστευετε ως σηµερον ακουσθηναι εν κραυγη την φωνην υµων

5

ου ταυτην την νηστειαν εξελεξαµην και ηµεραν ταπεινουν ανθρωπον την ψυχην αυτου ουδ' αν καµψης ως κρικον τον τραχηλον σου και σακκον και σποδον υποστρωση ουδ'
ουτως καλεσετε νηστειαν δεκτην

6

ουχι τοιαυτην νηστειαν εγω εξελεξαµην λεγει κυριος αλλα λυε παντα συνδεσµον αδικιας διαλυε στραγγαλιας βιαιων συναλλαγµατων αποστελλε τεθραυσµενους εν αφεσει και
πασαν συγγραφην αδικον διασπα

7

διαθρυπτε πεινωντι τον αρτον σου και πτωχους αστεγους εισαγε εις τον οικον σου εαν ιδης γυµνον περιβαλε και απο των οικειων του σπερµατος σου ουχ υπεροψη

8

τοτε ραγησεται προιµον το φως σου και τα ιαµατα σου ταχυ ανατελει και προπορευσεται εµπροσθεν σου η δικαιοσυνη σου και η δοξα του θεου περιστελει σε

9

τοτε βοηση και ο θεος εισακουσεται σου ετι λαλουντος σου ερει ιδου παρειµι εαν αφελης απο σου συνδεσµον και χειροτονιαν και ρηµα γογγυσµου

10

και δως πεινωντι τον αρτον εκ ψυχης σου και ψυχην τεταπεινωµενην εµπλησης τοτε ανατελει εν τω σκοτει το φως σου και το σκοτος σου ως µεσηµβρια

11

και εσται ο θεος σου µετα σου δια παντος και εµπλησθηση καθαπερ επιθυµει η ψυχη σου και τα οστα σου πιανθησεται και εση ως κηπος µεθυων και ως πηγη ην µη εξελιπεν
υδωρ και τα οστα σου ως βοτανη ανατελει και πιανθησεται και κληρονοµησουσι γενεας γενεων

12

και οικοδοµηθησονται σου αι ερηµοι αιωνιοι και εσται σου τα θεµελια αιωνια γενεων γενεαις και κληθηση οικοδοµος φραγµων και τους τριβους τους ανα µεσον παυσεις

13

εαν αποστρεψης τον ποδα σου απο των σαββατων του µη ποιειν τα θεληµατα σου εν τη ηµερα τη αγια και καλεσεις τα σαββατα τρυφερα αγια τω θεω σου ουκ αρεις τον ποδ
α σου επ' εργω ουδε λαλησεις λογον εν οργη εκ του στοµατος σου

14

και εση πεποιθως επι κυριον και αναβιβασει σε επι τα αγαθα της γης και ψωµιει σε την κληρονοµιαν ιακωβ του πατρος σου το γαρ στοµα κυριου ελαλησεν ταυτα

1

µη ουκ ισχυει η χειρ κυριου του σωσαι η εβαρυνεν το ους αυτου του µη εισακουσαι

2

αλλα τα αµαρτηµατα υµων διιστωσιν ανα µεσον υµων και του θεου και δια τας αµαρτιας υµων απεστρεψεν το προσωπον αυτου αφ' υµων του µη ελεησαι

3

αι γαρ χειρες υµων µεµολυµµεναι αιµατι και οι δακτυλοι υµων εν αµαρτιαις τα δε χειλη υµων ελαλησεν ανοµιαν και η γλωσσα υµων αδικιαν µελετα

4

ουδεις λαλει δικαια ουδε εστιν κρισις αληθινη πεποιθασιν επι µαταιοις και λαλουσιν κενα οτι κυουσιν πονον και τικτουσιν ανοµιαν

5

ωα ασπιδων ερρηξαν και ιστον αραχνης υφαινουσιν και ο µελλων των ωων αυτων φαγειν συντριψας ουριον ευρεν και εν αυτω βασιλισκος

6

ο ιστος αυτων ουκ εσται εις ιµατιον ουδε µη περιβαλωνται απο των εργων αυτων τα γαρ εργα αυτων εργα ανοµιας

7

οι δε ποδες αυτων επι πονηριαν τρεχουσιν ταχινοι εκχεαι αιµα και οι διαλογισµοι αυτων διαλογισµοι αφρονων συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

8

και οδον ειρηνης ουκ οιδασιν και ουκ εστιν κρισις εν ταις οδοις αυτων αι γαρ τριβοι αυτων διεστραµµεναι ας διοδευουσιν και ουκ οιδασιν ειρηνην

9

δια τουτο απεστη η κρισις απ' αυτων και ου µη καταλαβη αυτους δικαιοσυνη υποµειναντων αυτων φως εγενετο αυτοις σκοτος µειναντες αυγην εν αωρια περιεπατησαν

10

ψηλαφησουσιν ως τυφλοι τοιχον και ως ουχ υπαρχοντων οφθαλµων ψηλαφησουσιν και πεσουνται εν µεσηµβρια ως εν µεσονυκτιω ως αποθνησκοντες στεναξουσιν
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11

ως αρκος και ως περιστερα αµα πορευσονται ανεµειναµεν κρισιν και ουκ εστιν σωτηρια µακραν αφεστηκεν αφ' ηµων

12

πολλη γαρ ηµων η ανοµια εναντιον σου και αι αµαρτιαι ηµων αντεστησαν ηµιν αι γαρ ανοµιαι ηµων εν ηµιν και τα αδικηµατα ηµων εγνωµεν

13

ησεβησαµεν και εψευσαµεθα και απεστηµεν απο οπισθεν του θεου ηµων ελαλησαµεν αδικα και ηπειθησαµεν εκυοµεν και εµελετησαµεν απο καρδιας ηµων λογους αδικους

14

και απεστησαµεν οπισω την κρισιν και η δικαιοσυνη µακραν αφεστηκεν οτι καταναλωθη εν ταις οδοις αυτων η αληθεια και δι' ευθειας ουκ ηδυναντο διελθειν

15

και η αληθεια ηρται και µετεστησαν την διανοιαν του συνιεναι και ειδεν κυριος και ουκ ηρεσεν αυτω οτι ουκ ην κρισις

16

και ειδεν και ουκ ην ανηρ και κατενοησεν και ουκ ην ο αντιληµψοµενος και ηµυνατο αυτους τω βραχιονι αυτου και τη ελεηµοσυνη εστηρισατο

17

και ενεδυσατο δικαιοσυνην ως θωρακα και περιεθετο περικεφαλαιαν σωτηριου επι της κεφαλης και περιεβαλετο ιµατιον εκδικησεως και το περιβολαιον

18

ως ανταποδωσων ανταποδοσιν ονειδος τοις υπεναντιοις

19

και φοβηθησονται οι απο δυσµων το ονοµα κυριου και οι απ' ανατολων ηλιου το ονοµα το ενδοξον ηξει γαρ ως ποταµος βιαιος η οργη παρα κυριου ηξει µετα θυµου

20

και ηξει ενεκεν σιων ο ρυοµενος και αποστρεψει ασεβειας απο ιακωβ

21

και αυτη αυτοις η παρ' εµου διαθηκη ειπεν κυριος το πνευµα το εµον ο εστιν επι σοι και τα ρηµατα α εδωκα εις το στοµα σου ου µη εκλιπη εκ του στοµατος σου και εκ του σ
τοµατος του σπερµατος σου ειπεν γαρ κυριος απο του νυν και εις τον αιωνα

1

φωτιζου φωτιζου ιερουσαληµ ηκει γαρ σου το φως και η δοξα κυριου επι σε ανατεταλκεν

2

ιδου σκοτος και γνοφος καλυψει γην επ' εθνη επι δε σε φανησεται κυριος και η δοξα αυτου επι σε οφθησεται

3

και πορευσονται βασιλεις τω φωτι σου και εθνη τη λαµπροτητι σου

4

αρον κυκλω τους οφθαλµους σου και ιδε συνηγµενα τα τεκνα σου ιδου ηκασιν παντες οι υιοι σου µακροθεν και αι θυγατερες σου επ' ωµων αρθησονται

5

τοτε οψη και φοβηθηση και εκστηση τη καρδια οτι µεταβαλει εις σε πλουτος θαλασσης και εθνων και λαων και ηξουσιν σοι

6

αγελαι καµηλων και καλυψουσιν σε καµηλοι µαδιαµ και γαιφα παντες εκ σαβα ηξουσιν φεροντες χρυσιον και λιβανον οισουσιν και το σωτηριον κυριου ευαγγελιουνται

7

και παντα τα προβατα κηδαρ συναχθησονται σοι και κριοι ναβαιωθ ηξουσιν σοι και ανενεχθησεται δεκτα επι το θυσιαστηριον µου και ο οικος της προσευχης µου δοξασθησε
ται

8

τινες οιδε ως νεφελαι πετανται και ως περιστεραι συν νεοσσοις

9

εµε νησοι υπεµειναν και πλοια θαρσις εν πρωτοις αγαγειν τα τεκνα σου µακροθεν και τον αργυρον και τον χρυσον µετ' αυτων δια το ονοµα κυριου το αγιον και δια το τον αγι
ον του ισραηλ ενδοξον ειναι

10

και οικοδοµησουσιν αλλογενεις τα τειχη σου και οι βασιλεις αυτων παραστησονται σοι δια γαρ οργην µου επαταξα σε και δια ελεον ηγαπησα σε

11

και ανοιχθησονται αι πυλαι σου δια παντος ηµερας και νυκτος ου κλεισθησονται εισαγαγειν προς σε δυναµιν εθνων και βασιλεις αγοµενους

12

τα γαρ εθνη και οι βασιλεις οιτινες ου δουλευσουσιν σοι απολουνται και τα εθνη ερηµια ερηµωθησονται

13

και η δοξα του λιβανου προς σε ηξει εν κυπαρισσω και πευκη και κεδρω αµα δοξασαι τον τοπον τον αγιον µου

14

και πορευσονται προς σε δεδοικοτες υιοι ταπεινωσαντων σε και παροξυναντων σε και κληθηση πολις κυριου σιων αγιου ισραηλ

15

δια το γεγενησθαι σε εγκαταλελειµµενην και µεµισηµενην και ουκ ην ο βοηθων και θησω σε αγαλλιαµα αιωνιον ευφροσυνην γενεων γενεαις

16

και θηλασεις γαλα εθνων και πλουτον βασιλεων φαγεσαι και γνωση οτι εγω κυριος ο σωζων σε και εξαιρουµενος σε θεος ισραηλ

17

και αντι χαλκου οισω σοι χρυσιον αντι δε σιδηρου οισω σοι αργυριον αντι δε ξυλων οισω σοι χαλκον αντι δε λιθων σιδηρον και δωσω τους αρχοντας σου εν ειρηνη και τους ε
πισκοπους σου εν δικαιοσυνη

18

και ουκ ακουσθησεται ετι αδικια εν τη γη σου ουδε συντριµµα ουδε ταλαιπωρια εν τοις οριοις σου αλλα κληθησεται σωτηριον τα τειχη σου και αι πυλαι σου γλυµµα

19

και ουκ εσται σοι ο ηλιος εις φως ηµερας ουδε ανατολη σεληνης φωτιει σοι την νυκτα αλλ' εσται σοι κυριος φως αιωνιον και ο θεος δοξα σου

20

ου γαρ δυσεται ο ηλιος σοι και η σεληνη σοι ουκ εκλειψει εσται γαρ κυριος σοι φως αιωνιον και αναπληρωθησονται αι ηµεραι του πενθους σου
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21

και ο λαος σου πας δικαιος και δι' αιωνος κληρονοµησουσιν την γην φυλασσων το φυτευµα εργα χειρων αυτου εις δοξαν

22

ο ολιγοστος εσται εις χιλιαδας και ο ελαχιστος εις εθνος µεγα εγω κυριος κατα καιρον συναξω αυτους

1

πνευµα κυριου επ' εµε ου εινεκεν εχρισεν µε ευαγγελισασθαι πτωχοις απεσταλκεν µε ιασασθαι τους συντετριµµενους τη καρδια κηρυξαι αιχµαλωτοις αφεσιν και τυφλοις ανα
βλεψιν

2

καλεσαι ενιαυτον κυριου δεκτον και ηµεραν ανταποδοσεως παρακαλεσαι παντας τους πενθουντας

3

δοθηναι τοις πενθουσιν σιων δοξαν αντι σποδου αλειµµα ευφροσυνης τοις πενθουσιν καταστολην δοξης αντι πνευµατος ακηδιας και κληθησονται γενεαι δικαιοσυνης φυτευµ
α κυριου εις δοξαν

4

και οικοδοµησουσιν ερηµους αιωνιας εξηρηµωµενας προτερον εξαναστησουσιν και καινιουσιν πολεις ερηµους εξηρηµωµενας εις γενεας

5

και ηξουσιν αλλογενεις ποιµαινοντες τα προβατα σου και αλλοφυλοι αροτηρες και αµπελουργοι

6

υµεις δε ιερεις κυριου κληθησεσθε λειτουργοι θεου ισχυν εθνων κατεδεσθε και εν τω πλουτω αυτων θαυµασθησεσθε

7

ουτως εκ δευτερας κληρονοµησουσιν την γην και ευφροσυνη αιωνιος υπερ κεφαλης αυτων

8

εγω γαρ ειµι κυριος ο αγαπων δικαιοσυνην και µισων αρπαγµατα εξ αδικιας και δωσω τον µοχθον αυτων δικαιοις και διαθηκην αιωνιον διαθησοµαι αυτοις

9

και γνωσθησεται εν τοις εθνεσιν το σπερµα αυτων και τα εκγονα αυτων πας ο ορων αυτους επιγνωσεται αυτους οτι ουτοι εισιν σπερµα ηυλογηµενον υπο θεου

10

και ευφροσυνη ευφρανθησονται επι κυριον αγαλλιασθω η ψυχη µου επι τω κυριω ενεδυσεν γαρ µε ιµατιον σωτηριου και χιτωνα ευφροσυνης ως νυµφιω περιεθηκεν µοι µιτρ
αν και ως νυµφην κατεκοσµησεν µε κοσµω

11

και ως γην αυξουσαν το ανθος αυτης και ως κηπος τα σπερµατα αυτου ουτως ανατελει κυριος δικαιοσυνην και αγαλλιαµα εναντιον παντων των εθνων

1

δια σιων ου σιωπησοµαι και δια ιερουσαληµ ουκ ανησω εως αν εξελθη ως φως η δικαιοσυνη µου το δε σωτηριον µου ως λαµπας καυθησεται

2

και οψονται εθνη την δικαιοσυνην σου και βασιλεις την δοξαν σου και καλεσει σε το ονοµα σου το καινον ο ο κυριος ονοµασει αυτο

3

και εση στεφανος καλλους εν χειρι κυριου και διαδηµα βασιλειας εν χειρι θεου σου

4

και ουκετι κληθηση καταλελειµµενη και η γη σου ου κληθησεται ερηµος σοι γαρ κληθησεται θεληµα εµον και τη γη σου οικουµενη

5

και ως συνοικων νεανισκος παρθενω ουτως κατοικησουσιν οι υιοι σου µετα σου και εσται ον τροπον ευφρανθησεται νυµφιος επι νυµφη ουτως ευφρανθησεται κυριος επι σοι

6

και επι των τειχεων σου ιερουσαληµ κατεστησα φυλακας ολην την ηµεραν και ολην την νυκτα οι δια τελους ου σιωπησονται µιµνησκοµενοι κυριου

7

ουκ εστιν γαρ υµιν οµοιος εαν διορθωση και ποιηση ιερουσαληµ αγαυριαµα επι της γης

8

ωµοσεν κυριος κατα της δεξιας αυτου και κατα της ισχυος του βραχιονος αυτου ει ετι δωσω τον σιτον σου και τα βρωµατα σου τοις εχθροις σου και ει ετι πιονται υιοι αλλοτ
ριοι τον οινον σου εφ' ω εµοχθησας

9

αλλ' η οι συναγοντες φαγονται αυτα και αινεσουσιν κυριον και οι συναγοντες πιονται αυτα εν ταις επαυλεσιν ταις αγιαις µου

10

πορευεσθε δια των πυλων µου και οδοποιησατε τω λαω µου και τους λιθους τους εκ της οδου διαρριψατε εξαρατε συσσηµον εις τα εθνη

11

ιδου γαρ κυριος εποιησεν ακουστον εως εσχατου της γης ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου σοι ο σωτηρ παραγινεται εχων τον εαυτου µισθον και το εργον προ προσωπου αυτου

12

και καλεσει αυτον λαον αγιον λελυτρωµενον υπο κυριου συ δε κληθηση επιζητουµενη πολις και ουκ εγκαταλελειµµενη

1

τις ουτος ο παραγινοµενος εξ εδωµ ερυθηµα ιµατιων εκ βοσορ ουτως ωραιος εν στολη βια µετα ισχυος εγω διαλεγοµαι δικαιοσυνην και κρισιν σωτηριου

2

δια τι σου ερυθρα τα ιµατια και τα ενδυµατα σου ως απο πατητου ληνου

3

πληρης καταπεπατηµενης και των εθνων ουκ εστιν ανηρ µετ' εµου και κατεπατησα αυτους εν θυµω και κατεθλασα αυτους ως γην και κατηγαγον το αιµα αυτων εις γην

4

ηµερα γαρ ανταποδοσεως επηλθεν αυτοις και ενιαυτος λυτρωσεως παρεστιν

5

και επεβλεψα και ουδεις βοηθος και προσενοησα και ουθεις αντελαµβανετο και ερρυσατο αυτους ο βραχιων µου και ο θυµος µου επεστη

6

και κατεπατησα αυτους τη οργη µου και κατηγαγον το αιµα αυτων εις γην
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7

τον ελεον κυριου εµνησθην τας αρετας κυριου εν πασιν οις ο κυριος ηµιν ανταποδιδωσιν κυριος κριτης αγαθος τω οικω ισραηλ επαγει ηµιν κατα το ελεος αυτου και κατα το
πληθος της δικαιοσυνης αυτου

8

και ειπεν ουχ ο λαος µου τεκνα ου µη αθετησωσιν και εγενετο αυτοις εις σωτηριαν

9

εκ πασης θλιψεως ου πρεσβυς ουδε αγγελος αλλ' αυτος κυριος εσωσεν αυτους δια το αγαπαν αυτους και φειδεσθαι αυτων αυτος ελυτρωσατο αυτους και ανελαβεν αυτους κα
ι υψωσεν αυτους πασας τας ηµερας του αιωνος

10

αυτοι δε ηπειθησαν και παρωξυναν το πνευµα το αγιον αυτου και εστραφη αυτοις εις εχθραν και αυτος επολεµησεν αυτους

11

και εµνησθη ηµερων αιωνιων ο αναβιβασας εκ της γης τον ποιµενα των προβατων που εστιν ο θεις εν αυτοις το πνευµα το αγιον

12

ο αγαγων τη δεξια µωυσην ο βραχιων της δοξης αυτου κατισχυσεν υδωρ απο προσωπου αυτου ποιησαι αυτω ονοµα αιωνιον

13

ηγαγεν αυτους δια της αβυσσου ως ιππον δι' ερηµου και ουκ εκοπιασαν

14

και ως κτηνη δια πεδιου κατεβη πνευµα παρα κυριου και ωδηγησεν αυτους ουτως ηγαγες τον λαον σου ποιησαι σεαυτω ονοµα δοξης

15

επιστρεψον εκ του ουρανου και ιδε εκ του οικου του αγιου σου και δοξης που εστιν ο ζηλος σου και η ισχυς σου που εστιν το πληθος του ελεους σου και των οικτιρµων σου ο
τι ανεσχου ηµων

16

συ γαρ ηµων ει πατηρ οτι αβρααµ ουκ εγνω ηµας και ισραηλ ουκ επεγνω ηµας αλλα συ κυριε πατηρ ηµων ρυσαι ηµας απ' αρχης το ονοµα σου εφ' ηµας εστιν

17

τι επλανησας ηµας κυριε απο της οδου σου εσκληρυνας ηµων τας καρδιας του µη φοβεισθαι σε επιστρεψον δια τους δουλους σου δια τας φυλας της κληρονοµιας σου

18

ινα µικρον κληρονοµησωµεν του ορους του αγιου σου οι υπεναντιοι ηµων κατεπατησαν το αγιασµα σου

19

εγενοµεθα ως το απ' αρχης οτε ουκ ηρξας ηµων ουδε επεκληθη το ονοµα σου εφ' ηµας εαν ανοιξης τον ουρανον τροµος ληµψεται απο σου ορη και τακησονται

1

ως κηρος απο πυρος τηκεται και κατακαυσει πυρ τους υπεναντιους και φανερον εσται το ονοµα κυριου εν τοις υπεναντιοις απο προσωπου σου εθνη ταραχθησονται

2

οταν ποιης τα ενδοξα τροµος ληµψεται απο σου ορη

3

απο του αιωνος ουκ ηκουσαµεν ουδε οι οφθαλµοι ηµων ειδον θεον πλην σου και τα εργα σου α ποιησεις τοις υποµενουσιν ελεον

4

συναντησεται γαρ τοις ποιουσιν το δικαιον και των οδων σου µνησθησονται ιδου συ ωργισθης και ηµεις ηµαρτοµεν δια τουτο επλανηθηµεν

5

και εγενηθηµεν ως ακαθαρτοι παντες ηµεις ως ρακος αποκαθηµενης πασα η δικαιοσυνη ηµων και εξερρυηµεν ως φυλλα δια τας ανοµιας ηµων ουτως ανεµος οισει ηµας

6

και ουκ εστιν ο επικαλουµενος το ονοµα σου και ο µνησθεις αντιλαβεσθαι σου οτι απεστρεψας το προσωπον σου αφ' ηµων και παρεδωκας ηµας δια τας αµαρτιας ηµων

7

και νυν κυριε πατηρ ηµων συ ηµεις δε πηλος εργον των χειρων σου παντες

8

µη οργιζου ηµιν σφοδρα και µη εν καιρω µνησθης αµαρτιων ηµων και νυν επιβλεψον οτι λαος σου παντες ηµεις

9

πολις του αγιου σου εγενηθη ερηµος σιων ως ερηµος εγενηθη ιερουσαληµ εις καταραν

10

ο οικος το αγιον ηµων και η δοξα ην ηυλογησαν οι πατερες ηµων εγενηθη πυρικαυστος και παντα τα ενδοξα συνεπεσεν

11

και επι πασι τουτοις ανεσχου κυριε και εσιωπησας και εταπεινωσας ηµας σφοδρα

1

εµφανης εγενοµην τοις εµε µη ζητουσιν ευρεθην τοις εµε µη επερωτωσιν ειπα ιδου ειµι τω εθνει οι ουκ εκαλεσαν µου το ονοµα

2

εξεπετασα τας χειρας µου ολην την ηµεραν προς λαον απειθουντα και αντιλεγοντα οι ουκ επορευθησαν οδω αληθινη αλλ' οπισω των αµαρτιων αυτων

3

ο λαος ουτος ο παροξυνων µε εναντιον εµου δια παντος αυτοι θυσιαζουσιν εν τοις κηποις και θυµιωσιν επι ταις πλινθοις τοις δαιµονιοις α ουκ εστιν

4

και εν τοις µνηµασιν και εν τοις σπηλαιοις κοιµωνται δι' ενυπνια οι εσθοντες κρεα υεια και ζωµον θυσιων µεµολυµµενα παντα τα σκευη αυτων

5

οι λεγοντες πορρω απ' εµου µη εγγισης µου οτι καθαρος ειµι ουτος καπνος του θυµου µου πυρ καιεται εν αυτω πασας τας ηµερας

6

ιδου γεγραπται ενωπιον µου ου σιωπησω εως αν αποδω εις τον κολπον αυτων

7

τας αµαρτιας αυτων και των πατερων αυτων λεγει κυριος οι εθυµιασαν επι των ορεων και επι των βουνων ωνειδισαν µε αποδωσω τα εργα αυτων εις τον κολπον αυτων
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8

ουτως λεγει κυριος ον τροπον ευρεθησεται ο ρωξ εν τω βοτρυι και ερουσιν µη λυµηνη αυτον οτι ευλογια κυριου εστιν εν αυτω ουτως ποιησω ενεκεν του δουλευοντος µοι του
του ενεκεν ου µη απολεσω παντας

9

και εξαξω το εξ ιακωβ σπερµα και το εξ ιουδα και κληρονοµησει το ορος το αγιον µου και κληρονοµησουσιν οι εκλεκτοι µου και οι δουλοι µου και κατοικησουσιν εκει

10

και εσονται εν τω δρυµω επαυλεις ποιµνιων και φαραγξ αχωρ εις αναπαυσιν βουκολιων τω λαω µου οι εζητησαν µε

11

υµεις δε οι εγκαταλιποντες µε και επιλανθανοµενοι το ορος το αγιον µου και ετοιµαζοντες τω δαιµονι τραπεζαν και πληρουντες τη τυχη κερασµα

12

εγω παραδωσω υµας εις µαχαιραν παντες εν σφαγη πεσεισθε οτι εκαλεσα υµας και ουχ υπηκουσατε ελαλησα και παρηκουσατε και εποιησατε το πονηρον εναντιον εµου και α
ουκ εβουλοµην εξελεξασθε

13

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου οι δουλευοντες µοι φαγονται υµεις δε πεινασετε ιδου οι δουλευοντες µοι πιονται υµεις δε διψησετε ιδου οι δουλευοντες µοι ευφρανθησονται
υµεις δε αισχυνθησεσθε

14

ιδου οι δουλευοντες µοι αγαλλιασονται εν ευφροσυνη υµεις δε κεκραξεσθε δια τον πονον της καρδιας υµων και απο συντριβης πνευµατος ολολυξετε

15

καταλειψετε γαρ το ονοµα υµων εις πλησµονην τοις εκλεκτοις µου υµας δε ανελει κυριος τοις δε δουλευουσιν αυτω κληθησεται ονοµα καινον

16

ο ευλογηθησεται επι της γης ευλογησουσιν γαρ τον θεον τον αληθινον και οι οµνυοντες επι της γης οµουνται τον θεον τον αληθινον επιλησονται γαρ την θλιψιν αυτων την πρ
ωτην και ουκ αναβησεται αυτων επι την καρδιαν

17

εσται γαρ ο ουρανος καινος και η γη καινη και ου µη µνησθωσιν των προτερων ουδ' ου µη επελθη αυτων επι την καρδιαν

18

αλλ' ευφροσυνην και αγαλλιαµα ευρησουσιν εν αυτη οτι ιδου εγω ποιω ιερουσαληµ αγαλλιαµα και τον λαον µου ευφροσυνην

19

και αγαλλιασοµαι επι ιερουσαληµ και ευφρανθησοµαι επι τω λαω µου και ουκετι µη ακουσθη εν αυτη φωνη κλαυθµου ουδε φωνη κραυγης

20

και ου µη γενηται εκει αωρος και πρεσβυτης ος ουκ εµπλησει τον χρονον αυτου εσται γαρ ο νεος εκατον ετων ο δε αποθνησκων αµαρτωλος εκατον ετων και επικαταρατος εσ
ται

21

και οικοδοµησουσιν οικιας και αυτοι ενοικησουσιν και καταφυτευσουσιν αµπελωνας και αυτοι φαγονται τα γενηµατα αυτων

22

και ου µη οικοδοµησουσιν και αλλοι ενοικησουσιν και ου µη φυτευσουσιν και αλλοι φαγονται κατα γαρ τας ηµερας του ξυλου της ζωης εσονται αι ηµεραι του λαου µου τα ε
ργα των πονων αυτων παλαιωσουσιν

23

οι δε εκλεκτοι µου ου κοπιασουσιν εις κενον ουδε τεκνοποιησουσιν εις καταραν οτι σπερµα ηυλογηµενον υπο θεου εστιν και τα εκγονα αυτων µετ' αυτων εσονται

24

και εσται πριν κεκραξαι αυτους εγω επακουσοµαι αυτων ετι λαλουντων αυτων ερω τι εστιν

25

τοτε λυκοι και αρνες βοσκηθησονται αµα και λεων ως βους φαγεται αχυρα οφις δε γην ως αρτον ουκ αδικησουσιν ουδε µη λυµανουνται επι τω ορει τω αγιω µου λεγει κυριος

1

ουτως λεγει κυριος ο ουρανος µοι θρονος η δε γη υποποδιον των ποδων µου ποιον οικον οικοδοµησετε µοι η ποιος τοπος της καταπαυσεως µου

2

παντα γαρ ταυτα εποιησεν η χειρ µου και εστιν εµα παντα ταυτα λεγει κυριος και επι τινα επιβλεψω αλλ' η επι τον ταπεινον και ησυχιον και τρεµοντα τους λογους µου

3

ο δε ανοµος ο θυων µοι µοσχον ως ο αποκτεννων κυνα ο δε αναφερων σεµιδαλιν ως αιµα υειον ο διδους λιβανον εις µνηµοσυνον ως βλασφηµος και ουτοι εξελεξαντο τας οδου
ς αυτων και τα βδελυγµατα αυτων α η ψυχη αυτων ηθελησεν

4

καγω εκλεξοµαι τα εµπαιγµατα αυτων και τας αµαρτιας ανταποδωσω αυτοις οτι εκαλεσα αυτους και ουχ υπηκουσαν µου ελαλησα και ουκ ηκουσαν και εποιησαν το πονηρον
εναντιον µου και α ουκ εβουλοµην εξελεξαντο

5

ακουσατε το ρηµα κυριου οι τρεµοντες τον λογον αυτου ειπατε αδελφοι ηµων τοις µισουσιν ηµας και βδελυσσοµενοις ινα το ονοµα κυριου δοξασθη και οφθη εν τη ευφροσυν
η αυτων κακεινοι αισχυνθησονται

6

φωνη κραυγης εκ πολεως φωνη εκ ναου φωνη κυριου ανταποδιδοντος ανταποδοσιν τοις αντικειµενοις

7

πριν η την ωδινουσαν τεκειν πριν ελθειν τον πονον των ωδινων εξεφυγεν και ετεκεν αρσεν

8

τις ηκουσεν τοιουτο και τις εωρακεν ουτως η ωδινεν γη εν µια ηµερα η και ετεχθη εθνος εις απαξ οτι ωδινεν και ετεκεν σιων τα παιδια αυτης

9

εγω δε εδωκα την προσδοκιαν ταυτην και ουκ εµνησθης µου ειπεν κυριος ουκ ιδου εγω γεννωσαν και στειραν εποιησα ειπεν ο θεος
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10

ευφρανθητι ιερουσαληµ και πανηγυρισατε εν αυτη παντες οι αγαπωντες αυτην χαρητε χαρα παντες οσοι πενθειτε επ' αυτης

11

ινα θηλασητε και εµπλησθητε απο µαστου παρακλησεως αυτης ινα εκθηλασαντες τρυφησητε απο εισοδου δοξης αυτης

12

οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκκλινω εις αυτους ως ποταµος ειρηνης και ως χειµαρρους επικλυζων δοξαν εθνων τα παιδια αυτων επ' ωµων αρθησονται και επι γονατων πα
ρακληθησονται

13

ως ει τινα µητηρ παρακαλεσει ουτως και εγω παρακαλεσω υµας και εν ιερουσαληµ παρακληθησεσθε

14

και οψεσθε και χαρησεται υµων η καρδια και τα οστα υµων ως βοτανη ανατελει και γνωσθησεται η χειρ κυριου τοις σεβοµενοις αυτον και απειλησει τοις απειθουσιν

15

ιδου γαρ κυριος ως πυρ ηξει και ως καταιγις τα αρµατα αυτου αποδουναι εν θυµω εκδικησιν και αποσκορακισµον εν φλογι πυρος

16

εν γαρ τω πυρι κυριου κριθησεται πασα η γη και εν τη ροµφαια αυτου πασα σαρξ πολλοι τραυµατιαι εσονται υπο κυριου

17

οι αγνιζοµενοι και καθαριζοµενοι εις τους κηπους και εν τοις προθυροις εσθοντες κρεας υειον και τα βδελυγµατα και τον νυν επι το αυτο αναλωθησονται ειπεν κυριος

18

καγω τα εργα αυτων και τον λογισµον αυτων επισταµαι ερχοµαι συναγαγειν παντα τα εθνη και τας γλωσσας και ηξουσιν και οψονται την δοξαν µου

19

και καταλειψω επ' αυτων σηµεια και εξαποστελω εξ αυτων σεσωσµενους εις τα εθνη εις θαρσις και φουδ και λουδ και µοσοχ και θοβελ και εις την ελλαδα και εις τας νησου
ς τας πορρω οι ουκ ακηκοασιν µου το ονοµα ουδε εωρακασιν την δοξαν µου και αναγγελουσιν µου την δοξαν εν τοις εθνεσιν

20

και αξουσιν τους αδελφους υµων εκ παντων των εθνων δωρον κυριω µεθ' ιππων και αρµατων εν λαµπηναις ηµιονων µετα σκιαδιων εις την αγιαν πολιν ιερουσαληµ ειπεν κυ
ριος ως αν ενεγκαισαν οι υιοι ισραηλ εµοι τας θυσιας αυτων µετα ψαλµων εις τον οικον κυριου

21

και απ' αυτων ληµψοµαι εµοι ιερεις και λευιτας ειπεν κυριος

22

ον τροπον γαρ ο ουρανος καινος και η γη καινη α εγω ποιω µενει ενωπιον µου λεγει κυριος ουτως στησεται το σπερµα υµων και το ονοµα υµων

23

και εσται µηνα εκ µηνος και σαββατον εκ σαββατου ηξει πασα σαρξ ενωπιον µου προσκυνησαι εν ιερουσαληµ ειπεν κυριος

24

και εξελευσονται και οψονται τα κωλα των ανθρωπων των παραβεβηκοτων εν εµοι ο γαρ σκωληξ αυτων ου τελευτησει και το πυρ αυτων ου σβεσθησεται και εσονται εις ορ
ασιν παση σαρκι .

1

το ρηµα του θεου ο εγενετο επι ιερεµιαν τον του χελκιου εκ των ιερεων ος κατωκει εν αναθωθ εν γη βενιαµιν

2

ος εγενηθη λογος του θεου προς αυτον εν ταις ηµεραις ιωσια υιου αµως βασιλεως ιουδα ετους τρισκαιδεκατου εν τη βασιλεια αυτου

3

και εγενετο εν ταις ηµεραις ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεως ιουδα εως ενδεκατου ετους σεδεκια υιου ιωσια βασιλεως ιουδα εως της αιχµαλωσιας ιερουσαληµ εν τω πεµπτω µηνι

4

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

5

προ του µε πλασαι σε εν κοιλια επισταµαι σε και προ του σε εξελθειν εκ µητρας ηγιακα σε προφητην εις εθνη τεθεικα σε

6

και ειπα ω δεσποτα κυριε ιδου ουκ επισταµαι λαλειν οτι νεωτερος εγω ειµι

7

και ειπεν κυριος προς µε µη λεγε οτι νεωτερος εγω ειµι οτι προς παντας ους εαν εξαποστειλω σε πορευση και κατα παντα οσα εαν εντειλωµαι σοι λαλησεις

8

µη φοβηθης απο προσωπου αυτων οτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριος

9

και εξετεινεν κυριος την χειρα αυτου προς µε και ηψατο του στοµατος µου και ειπεν κυριος προς µε ιδου δεδωκα τους λογους µου εις το στοµα σου

10

ιδου κατεστακα σε σηµερον επι εθνη και βασιλειας εκριζουν και κατασκαπτειν και απολλυειν και ανοικοδοµειν και καταφυτευειν

11

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων τι συ ορας ιερεµια και ειπα βακτηριαν καρυινην

12

και ειπεν κυριος προς µε καλως εωρακας διοτι εγρηγορα εγω επι τους λογους µου του ποιησαι αυτους

13

και εγενετο λογος κυριου προς µε εκ δευτερου λεγων τι συ ορας και ειπα λεβητα υποκαιοµενον και το προσωπον αυτου απο προσωπου βορρα

14

και ειπεν κυριος προς µε απο προσωπου βορρα εκκαυθησεται τα κακα επι παντας τους κατοικουντας την γην

15

διοτι ιδου εγω συγκαλω πασας τας βασιλειας απο βορρα της γης λεγει κυριος και ηξουσιν και θησουσιν εκαστος τον θρονον αυτου επι τα προθυρα των πυλων ιερουσαληµ κα
ι επι παντα τα τειχη τα κυκλω αυτης και επι πασας τας πολεις ιουδα
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16

και λαλησω προς αυτους µετα κρισεως περι πασης της κακιας αυτων ως εγκατελιπον µε και εθυσαν θεοις αλλοτριοις και προσεκυνησαν τοις εργοις των χειρων αυτων

17

και συ περιζωσαι την οσφυν σου και αναστηθι και ειπον προς αυτους παντα οσα αν εντειλωµαι σοι µη φοβηθης απο προσωπου αυτων µηδε πτοηθης εναντιον αυτων οτι µετα
σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε λεγει κυριος

18

ιδου τεθεικα σε εν τη σηµερον ηµερα ως πολιν οχυραν και ως τειχος χαλκουν οχυρον απασιν τοις βασιλευσιν ιουδα και τοις αρχουσιν αυτου και τω λαω της γης

19

και πολεµησουσιν σε και ου µη δυνωνται προς σε διοτι µετα σου εγω ειµι του εξαιρεισθαι σε ειπεν κυριος

2

και ειπεν ταδε λεγει κυριος εµνησθην ελεους νεοτητος σου και αγαπης τελειωσεως σου του εξακολουθησαι σε τω αγιω ισραηλ λεγει κυριος

3

αγιος ισραηλ τω κυριω αρχη γενηµατων αυτου παντες οι εσθοντες αυτον πληµµελησουσιν κακα ηξει επ' αυτους φησιν κυριος

4

ακουσατε λογον κυριου οικος ιακωβ και πασα πατρια οικου ισραηλ

5

ταδε λεγει κυριος τι ευροσαν οι πατερες υµων εν εµοι πληµµεληµα οτι απεστησαν µακραν απ' εµου και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν

6

και ουκ ειπαν που εστιν κυριος ο αναγαγων ηµας εκ γης αιγυπτου ο καθοδηγησας ηµας εν τη ερηµω εν γη απειρω και αβατω εν γη ανυδρω και ακαρπω εν γη εν η ου διωδευ
σεν εν αυτη ουθεν και ου κατωκησεν εκει υιος ανθρωπου

7

και εισηγαγον υµας εις τον καρµηλον του φαγειν υµας τους καρπους αυτου και τα αγαθα αυτου και εισηλθατε και εµιανατε την γην µου και την κληρονοµιαν µου εθεσθε εις
βδελυγµα

8

οι ιερεις ουκ ειπαν που εστιν κυριος και οι αντεχοµενοι του νοµου ουκ ηπισταντο µε και οι ποιµενες ησεβουν εις εµε και οι προφηται επροφητευον τη βααλ και οπισω ανωφελ
ους επορευθησαν

9

δια τουτο ετι κριθησοµαι προς υµας λεγει κυριος και προς τους υιους των υιων υµων κριθησοµαι

10

διοτι διελθετε εις νησους χεττιιµ και ιδετε και εις κηδαρ αποστειλατε και νοησατε σφοδρα και ιδετε ει γεγονεν τοιαυτα

11

ει αλλαξονται εθνη θεους αυτων και ουτοι ουκ εισιν θεοι ο δε λαος µου ηλλαξατο την δοξαν αυτου εξ ης ουκ ωφεληθησονται

12

εξεστη ο ουρανος επι τουτω και εφριξεν επι πλειον σφοδρα λεγει κυριος

13

οτι δυο πονηρα εποιησεν ο λαος µου εµε εγκατελιπον πηγην υδατος ζωης και ωρυξαν εαυτοις λακκους συντετριµµενους οι ου δυνησονται υδωρ συνεχειν

14

µη δουλος εστιν ισραηλ η οικογενης εστιν δια τι εις προνοµην εγενετο

15

επ' αυτον ωρυοντο λεοντες και εδωκαν την φωνην αυτων οι εταξαν την γην αυτου εις ερηµον και αι πολεις αυτου κατεσκαφησαν παρα το µη κατοικεισθαι

16

και υιοι µεµφεως και ταφνας εγνωσαν σε και κατεπαιζον σου

17

ουχι ταυτα εποιησεν σοι το καταλιπειν σε εµε λεγει κυριος ο θεος σου

18

και νυν τι σοι και τη οδω αιγυπτου του πιειν υδωρ γηων και τι σοι και τη οδω ασσυριων του πιειν υδωρ ποταµων

19

παιδευσει σε η αποστασια σου και η κακια σου ελεγξει σε και γνωθι και ιδε οτι πικρον σοι το καταλιπειν σε εµε λεγει κυριος ο θεος σου και ουκ ευδοκησα επι σοι λεγει κυριο
ς ο θεος σου

20

οτι απ' αιωνος συνετριψας τον ζυγον σου διεσπασας τους δεσµους σου και ειπας ου δουλευσω αλλα πορευσοµαι επι παν βουνον υψηλον και υποκατω παντος ξυλου κατασκιο
υ εκει διαχυθησοµαι εν τη πορνεια µου

21

εγω δε εφυτευσα σε αµπελον καρποφορον πασαν αληθινην πως εστραφης εις πικριαν η αµπελος η αλλοτρια

22

εαν αποπλυνη εν νιτρω και πληθυνης σεαυτη ποαν κεκηλιδωσαι εν ταις αδικιαις σου εναντιον εµου λεγει κυριος

23

πως ερεις ουκ εµιανθην και οπισω της βααλ ουκ επορευθην ιδε τας οδους σου εν τω πολυανδριω και γνωθι τι εποιησας οψε φωνη αυτης ωλολυξεν τας οδους αυτης

24

επλατυνεν εφ' υδατα ερηµου εν επιθυµιαις ψυχης αυτης επνευµατοφορειτο παρεδοθη τις επιστρεψει αυτην παντες οι ζητουντες αυτην ου κοπιασουσιν εν τη ταπεινωσει αυτη
ς ευρησουσιν αυτην

25

αποστρεψον τον ποδα σου απο οδου τραχειας και τον φαρυγγα σου απο διψους η δε ειπεν ανδριουµαι οτι ηγαπηκει αλλοτριους και οπισω αυτων επορευετο

26

ως αισχυνη κλεπτου οταν αλω ουτως αισχυνθησονται οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι βασιλεις αυτων και οι αρχοντες αυτων και οι ιερεις αυτων και οι προφηται αυτων
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27

τω ξυλω ειπαν οτι πατηρ µου ει συ και τω λιθω συ εγεννησας µε και εστρεψαν επ' εµε νωτα και ου προσωπα αυτων και εν τω καιρω των κακων αυτων ερουσιν αναστα και σ
ωσον ηµας

28

και που εισιν οι θεοι σου ους εποιησας σεαυτω ει αναστησονται και σωσουσιν σε εν καιρω της κακωσεως σου οτι κατ' αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κατ
' αριθµον διοδων της ιερουσαληµ εθυον τη βααλ

29

ινα τι λαλειτε προς µε παντες υµεις ησεβησατε και παντες υµεις ηνοµησατε εις εµε λεγει κυριος

30

µατην επαταξα τα τεκνα υµων παιδειαν ουκ εδεξασθε µαχαιρα κατεφαγεν τους προφητας υµων ως λεων ολεθρευων και ουκ εφοβηθητε

31

ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος µη ερηµος εγενοµην τω ισραηλ η γη κεχερσωµενη δια τι ειπεν ο λαος µου ου κυριευθησοµεθα και ουχ ηξοµεν προς σε ετι

32

µη επιλησεται νυµφη τον κοσµον αυτης και παρθενος την στηθοδεσµιδα αυτης ο δε λαος µου επελαθετο µου ηµερας ων ουκ εστιν αριθµος

33

τι ετι καλον επιτηδευσεις εν ταις οδοις σου του ζητησαι αγαπησιν ουχ ουτως αλλα και συ επονηρευσω του µιαναι τας οδους σου

34

και εν ταις χερσιν σου ευρεθησαν αιµατα ψυχων αθωων ουκ εν διορυγµασιν ευρον αυτους αλλ' επι παση δρυι

35

και ειπας αθωος ειµι αλλα αποστραφητω ο θυµος αυτου απ' εµου ιδου εγω κρινοµαι προς σε εν τω λεγειν σε ουχ ηµαρτον

36

τι κατεφρονησας σφοδρα του δευτερωσαι τας οδους σου και απο αιγυπτου καταισχυνθηση καθως κατησχυνθης απο ασσουρ

37

οτι και εντευθεν εξελευση και αι χειρες σου επι της κεφαλης σου οτι απωσατο κυριος την ελπιδα σου και ουκ ευοδωθηση εν αυτη

1

εαν εξαποστειλη ανηρ την γυναικα αυτου και απελθη απ' αυτου και γενηται ανδρι ετερω µη ανακαµπτουσα ανακαµψει προς αυτον ετι ου µιαινοµενη µιανθησεται η γυνη εκε
ινη και συ εξεπορνευσας εν ποιµεσιν πολλοις και ανεκαµπτες προς µε λεγει κυριος

2

αρον εις ευθειαν τους οφθαλµους σου και ιδε που ουχι εξεφυρθης επι ταις οδοις εκαθισας αυτοις ωσει κορωνη ερηµουµενη και εµιανας την γην εν ταις πορνειαις σου και εν τ
αις κακιαις σου

3

και εσχες ποιµενας πολλους εις προσκοµµα σεαυτη οψις πορνης εγενετο σοι απηναισχυντησας προς παντας

4

ουχ ως οικον µε εκαλεσας και πατερα και αρχηγον της παρθενιας σου

5

µη διαµενει εις τον αιωνα η διαφυλαχθησεται εις νεικος ιδου ελαλησας και εποιησας τα πονηρα ταυτα και ηδυνασθης

6

και ειπεν κυριος προς µε εν ταις ηµεραις ιωσια του βασιλεως ειδες α εποιησεν µοι η κατοικια του ισραηλ επορευθησαν επι παν ορος υψηλον και υποκατω παντος ξυλου αλσω
δους και επορνευσαν εκει

7

και ειπα µετα το πορνευσαι αυτην ταυτα παντα προς µε αναστρεψον και ουκ ανεστρεψεν και ειδεν την ασυνθεσιαν αυτης η ασυνθετος ιουδα

8

και ειδον διοτι περι παντων ων κατεληµφθη εν οις εµοιχατο η κατοικια του ισραηλ και εξαπεστειλα αυτην και εδωκα αυτη βιβλιον αποστασιου εις τας χειρας αυτης και ουκ
εφοβηθη η ασυνθετος ιουδα και επορευθη και επορνευσεν και αυτη

9

και εγενετο εις ουθεν η πορνεια αυτης και εµοιχευσεν το ξυλον και τον λιθον

10

και εν πασιν τουτοις ουκ επεστραφη προς µε η ασυνθετος ιουδα εξ ολης της καρδιας αυτης αλλ' επι ψευδει

11

και ειπεν κυριος προς µε εδικαιωσεν την ψυχην αυτου ισραηλ απο της ασυνθετου ιουδα

12

πορευου και αναγνωθι τους λογους τουτους προς βορραν και ερεις επιστραφητι προς µε η κατοικια του ισραηλ λεγει κυριος και ου στηριω το προσωπον µου εφ' υµας οτι ελε
ηµων εγω ειµι λεγει κυριος και ου µηνιω υµιν εις τον αιωνα

13

πλην γνωθι την αδικιαν σου οτι εις κυριον τον θεον σου ησεβησας και διεχεας τας οδους σου εις αλλοτριους υποκατω παντος ξυλου αλσωδους της δε φωνης µου ουχ υπηκουσ
ας λεγει κυριος

14

επιστραφητε υιοι αφεστηκοτες λεγει κυριος διοτι εγω κατακυριευσω υµων και ληµψοµαι υµας ενα εκ πολεως και δυο εκ πατριας και εισαξω υµας εις σιων

15

και δωσω υµιν ποιµενας κατα την καρδιαν µου και ποιµανουσιν υµας ποιµαινοντες µετ' επιστηµης

16

και εσται εαν πληθυνθητε και αυξηθητε επι της γης εν ταις ηµεραις εκειναις λεγει κυριος ουκ ερουσιν ετι κιβωτος διαθηκης αγιου ισραηλ ουκ αναβησεται επι καρδιαν ουκ ο
νοµασθησεται ουδε επισκεφθησεται και ου ποιηθησεται ετι
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17

εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω καλεσουσιν την ιερουσαληµ θρονος κυριου και συναχθησονται εις αυτην παντα τα εθνη και ου πορευσονται ετι οπισω των ε
νθυµηµατων της καρδιας αυτων της πονηρας

18

εν ταις ηµεραις εκειναις συνελευσονται οικος ιουδα επι τον οικον του ισραηλ και ηξουσιν επι το αυτο απο γης βορρα και απο πασων των χωρων επι την γην ην κατεκληρονοµ
ησα τους πατερας αυτων

19

και εγω ειπα γενοιτο κυριε οτι ταξω σε εις τεκνα και δωσω σοι γην εκλεκτην κληρονοµιαν θεου παντοκρατορος εθνων και ειπα πατερα καλεσετε µε και απ' εµου ουκ αποστρ
αφησεσθε

20

πλην ως αθετει γυνη εις τον συνοντα αυτη ουτως ηθετησεν εις εµε οικος ισραηλ λεγει κυριος

21

φωνη εκ χειλεων ηκουσθη κλαυθµου και δεησεως υιων ισραηλ οτι ηδικησαν εν ταις οδοις αυτων επελαθοντο θεου αγιου αυτων

22

επιστραφητε υιοι επιστρεφοντες και ιασοµαι τα συντριµµατα υµων ιδου δουλοι ηµεις εσοµεθα σοι οτι συ κυριος ο θεος ηµων ει

23

οντως εις ψευδος ησαν οι βουνοι και η δυναµις των ορεων πλην δια κυριου θεου ηµων η σωτηρια του ισραηλ

24

η δε αισχυνη καταναλωσεν τους µοχθους των πατερων ηµων απο νεοτητος ηµων τα προβατα αυτων και τους µοσχους αυτων και τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων

25

εκοιµηθηµεν εν τη αισχυνη ηµων και επεκαλυψεν ηµας η ατιµια ηµων διοτι εναντι του θεου ηµων ηµαρτοµεν ηµεις και οι πατερες ηµων απο νεοτητος ηµων εως της ηµερας
ταυτης και ουχ υπηκουσαµεν της φωνης κυριου του θεου ηµων

1

εαν επιστραφη ισραηλ λεγει κυριος προς µε επιστραφησεται εαν περιελη τα βδελυγµατα αυτου εκ στοµατος αυτου και απο του προσωπου µου ευλαβηθη

2

και οµοση ζη κυριος µετα αληθειας και εν κρισει και εν δικαιοσυνη και ευλογησουσιν εν αυτη εθνη και εν αυτω αινεσουσιν τω θεω εν ιερουσαληµ

3

οτι ταδε λεγει κυριος τοις ανδρασιν ιουδα και τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ νεωσατε εαυτοις νεωµατα και µη σπειρητε επ' ακανθαις

4

περιτµηθητε τω θεω υµων και περιτεµεσθε την σκληροκαρδιαν υµων ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ µη εξελθη ως πυρ ο θυµος µου και εκκαυθησεται και ου
κ εσται ο σβεσων απο προσωπου πονηριας επιτηδευµατων υµων

5

αναγγειλατε εν τω ιουδα και ακουσθητω εν ιερουσαληµ ειπατε σηµανατε επι της γης σαλπιγγι και κεκραξατε µεγα ειπατε συναχθητε και εισελθωµεν εις τας πολεις τας τειχη
ρεις

6

αναλαβοντες φευγετε εις σιων σπευσατε µη στητε οτι κακα εγω επαγω απο βορρα και συντριβην µεγαλην

7

ανεβη λεων εκ της µανδρας αυτου εξολεθρευων εθνη εξηρεν και εξηλθεν εκ του τοπου αυτου του θειναι την γην εις ερηµωσιν και πολεις καθαιρεθησονται παρα το µη κατοικ
εισθαι αυτας

8

επι τουτοις περιζωσασθε σακκους και κοπτεσθε και αλαλαξατε διοτι ουκ απεστραφη ο θυµος κυριου αφ' υµων

9

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος απολειται η καρδια του βασιλεως και η καρδια των αρχοντων και οι ιερεις εκστησονται και οι προφηται θαυµασονται

10

και ειπα ω δεσποτα κυριε αρα γε απατων ηπατησας τον λαον τουτον και την ιερουσαληµ λεγων ειρηνη εσται υµιν και ιδου ηψατο η µαχαιρα εως της ψυχης αυτων

11

εν τω καιρω εκεινω ερουσιν τω λαω τουτω και τη ιερουσαληµ πνευµα πλανησεως εν τη ερηµω οδος της θυγατρος του λαου µου ουκ εις καθαρον ουδ' εις αγιον

12

πνευµα πληρωσεως ηξει µοι νυν δε εγω λαλω κριµατα προς αυτους

13

ιδου ως νεφελη αναβησεται και ως καταιγις τα αρµατα αυτου κουφοτεροι αετων οι ιπποι αυτου ουαι ηµιν οτι ταλαιπωρουµεν

14

αποπλυνε απο κακιας την καρδιαν σου ιερουσαληµ ινα σωθης εως ποτε υπαρξουσιν εν σοι διαλογισµοι πονων σου

15

διοτι φωνη αναγγελλοντος εκ δαν ηξει και ακουσθησεται πονος εξ ορους εφραιµ

16

αναµνησατε εθνη ιδου ηκασιν αναγγειλατε εν ιερουσαληµ συστροφαι ερχονται εκ γης µακροθεν και εδωκαν επι τας πολεις ιουδα φωνην αυτων

17

ως φυλασσοντες αγρον εγενοντο επ' αυτην κυκλω οτι εµου ηµελησας λεγει κυριος

18

αι οδοι σου και τα επιτηδευµατα σου εποιησαν ταυτα σοι αυτη η κακια σου οτι πικρα οτι ηψατο εως της καρδιας σου

19

την κοιλιαν µου την κοιλιαν µου αλγω και τα αισθητηρια της καρδιας µου µαιµασσει η ψυχη µου σπαρασσεται η καρδια µου ου σιωπησοµαι οτι φωνην σαλπιγγος ηκουσεν η
ψυχη µου κραυγην πολεµου
Jeremiah

Chapter

4

LXX / 1550 Stephanos

Page 664 of 1057

20

και ταλαιπωριαν συντριµµον επικαλειται οτι τεταλαιπωρηκεν πασα η γη αφνω τεταλαιπωρηκεν η σκηνη διεσπασθησαν αι δερρεις µου

21

εως ποτε οψοµαι φευγοντας ακουων φωνην σαλπιγγων

22

διοτι οι ηγουµενοι του λαου µου εµε ουκ ηδεισαν υιοι αφρονες εισιν και ου συνετοι σοφοι εισιν του κακοποιησαι το δε καλως ποιησαι ουκ επεγνωσαν

23

επεβλεψα επι την γην και ιδου ουθεν και εις τον ουρανον και ουκ ην τα φωτα αυτου

24

ειδον τα ορη και ην τρεµοντα και παντας τους βουνους ταρασσοµενους

25

επεβλεψα και ιδου ουκ ην ανθρωπος και παντα τα πετεινα του ουρανου επτοειτο

26

ειδον και ιδου ο καρµηλος ερηµος και πασαι αι πολεις εµπεπυρισµεναι πυρι απο προσωπου κυριου και απο προσωπου οργης θυµου αυτου ηφανισθησαν

27

ταδε λεγει κυριος ερηµος εσται πασα η γη συντελειαν δε ου µη ποιησω

28

επι τουτοις πενθειτω η γη και συσκοτασατω ο ουρανος ανωθεν διοτι ελαλησα και ου µετανοησω ωρµησα και ουκ αποστρεψω απ' αυτης

29

απο φωνης ιππεως και εντεταµενου τοξου ανεχωρησεν πασα χωρα εισεδυσαν εις τα σπηλαια και εις τα αλση εκρυβησαν και επι τας πετρας ανεβησαν πασα πολις εγκατελειφ
θη ου κατοικει εν αυταις ανθρωπος

30

και συ τι ποιησεις εαν περιβαλη κοκκινον και κοσµηση κοσµω χρυσω και εαν εγχριση στιβι τους οφθαλµους σου εις µατην ο ωραισµος σου απωσαντο σε οι ερασται σου την
ψυχην σου ζητουσιν

31

οτι φωνην ως ωδινουσης ηκουσα του στεναγµου σου ως πρωτοτοκουσης φωνη θυγατρος σιων εκλυθησεται και παρησει τας χειρας αυτης οιµµοι εγω οτι εκλειπει η ψυχη µου
επι τοις ανηρηµενοις

1

περιδραµετε εν ταις οδοις ιερουσαληµ και ιδετε και γνωτε και ζητησατε εν ταις πλατειαις αυτης εαν ευρητε ανδρα ει εστιν ποιων κριµα και ζητων πιστιν και ιλεως εσοµαι α
υτοις λεγει κυριος

2

ζη κυριος λεγουσιν δια τουτο ουκ επι ψευδεσιν οµνυουσιν

3

κυριε οι οφθαλµοι σου εις πιστιν εµαστιγωσας αυτους και ουκ επονεσαν συνετελεσας αυτους και ουκ ηθελησαν δεξασθαι παιδειαν εστερεωσαν τα προσωπα αυτων υπερ πετρ
αν και ουκ ηθελησαν επιστραφηναι

4

και εγω ειπα ισως πτωχοι εισιν διοτι ουκ εδυνασθησαν οτι ουκ εγνωσαν οδον κυριου και κρισιν θεου

5

πορευσοµαι προς τους αδρους και λαλησω αυτοις οτι αυτοι επεγνωσαν οδον κυριου και κρισιν θεου και ιδου οµοθυµαδον συνετριψαν ζυγον διερρηξαν δεσµους

6

δια τουτο επαισεν αυτους λεων εκ του δρυµου και λυκος εως των οικιων ωλεθρευσεν αυτους και παρδαλις εγρηγορησεν επι τας πολεις αυτων παντες οι εκπορευοµενοι απ' αυ
των θηρευθησονται οτι επληθυναν ασεβειας αυτων ισχυσαν εν ταις αποστροφαις αυτων

7

ποια τουτων ιλεως γενωµαι σοι οι υιοι σου εγκατελιπον µε και ωµνυον εν τοις ουκ ουσιν θεοις και εχορτασα αυτους και εµοιχωντο και εν οικοις πορνων κατελυον

8

ιπποι θηλυµανεις εγενηθησαν εκαστος επι την γυναικα του πλησιον αυτου εχρεµετιζον

9

µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριος η εν εθνει τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου

10

αναβητε επι τους προµαχωνας αυτης και κατασκαψατε συντελειαν δε µη ποιησητε υπολιπεσθε τα υποστηριγµατα αυτης οτι του κυριου εισιν

11

οτι αθετων ηθετησεν εις εµε λεγει κυριος οικος ισραηλ και οικος ιουδα

12

εψευσαντο τω κυριω εαυτων και ειπαν ουκ εστιν ταυτα ουχ ηξει εφ' ηµας κακα και µαχαιραν και λιµον ουκ οψοµεθα

13

οι προφηται ηµων ησαν εις ανεµον και λογος κυριου ουχ υπηρχεν εν αυτοις ουτως εσται αυτοις

14

δια τουτο ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ανθ' ων ελαλησατε το ρηµα τουτο ιδου εγω δεδωκα τους λογους µου εις το στοµα σου πυρ και τον λαον τουτον ξυλα και καταφαγε
ται αυτους

15

ιδου εγω επαγω εφ' υµας εθνος πορρωθεν οικος ισραηλ λεγει κυριος εθνος ου ουκ ακουση της φωνης της γλωσσης αυτου

16

παντες ισχυροι
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17

και κατεδονται τον θερισµον υµων και τους αρτους υµων και κατεδονται τους υιους υµων και τας θυγατερας υµων και κατεδονται τα προβατα υµων και τους µοσχους υµων
και κατεδονται τους αµπελωνας υµων και τους συκωνας υµων και τους ελαιωνας υµων και αλοησουσιν τας πολεις τας οχυρας υµων εφ' αις υµεις πεποιθατε επ' αυταις εν ρο
µφαια

18

και εσται εν ταις ηµεραις εκειναις λεγει κυριος ο θεος σου ου µη ποιησω υµας εις συντελειαν

19

και εσται οταν ειπητε τινος ενεκεν εποιησεν κυριος ο θεος ηµων ηµιν απαντα ταυτα και ερεις αυτοις ανθ' ων εδουλευσατε θεοις αλλοτριοις εν τη γη υµων ουτως δουλευσετε
αλλοτριοις εν γη ουχ υµων

20

αναγγειλατε ταυτα εις τον οικον ιακωβ και ακουσθητω εν τω ιουδα

21

ακουσατε δη ταυτα λαος µωρος και ακαρδιος οφθαλµοι αυτοις και ου βλεπουσιν ωτα αυτοις και ουκ ακουουσιν

22

µη εµε ου φοβηθησεσθε λεγει κυριος η απο προσωπου µου ουκ ευλαβηθησεσθε τον ταξαντα αµµον οριον τη θαλασση προσταγµα αιωνιον και ουχ υπερβησεται αυτο και ταρα
χθησεται και ου δυνησεται και ηχησουσιν τα κυµατα αυτης και ουχ υπερβησεται αυτο

23

τω δε λαω τουτω εγενηθη καρδια ανηκοος και απειθης και εξεκλιναν και απηλθοσαν

24

και ουκ ειπον εν τη καρδια αυτων φοβηθωµεν δη κυριον τον θεον ηµων τον διδοντα ηµιν υετον προιµον και οψιµον κατα καιρον πληρωσεως προσταγµατος θερισµου και εφυ
λαξεν ηµιν

25

αι ανοµιαι υµων εξεκλιναν ταυτα και αι αµαρτιαι υµων απεστησαν τα αγαθα αφ' υµων

26

οτι ευρεθησαν εν τω λαω µου ασεβεις και παγιδας εστησαν διαφθειραι ανδρας και συνελαµβανοσαν

27

ως παγις εφεσταµενη πληρης πετεινων ουτως οι οικοι αυτων πληρεις δολου δια τουτο εµεγαλυνθησαν και επλουτησαν

28

και παρεβησαν κρισιν ουκ εκριναν κρισιν ορφανου και κρισιν χηρας ουκ εκρινοσαν

29

µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριος η εν εθνει τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου

30

εκστασις και φρικτα εγενηθη επι της γης

31

οι προφηται προφητευουσιν αδικα και οι ιερεις επεκροτησαν ταις χερσιν αυτων και ο λαος µου ηγαπησεν ουτως και τι ποιησετε εις τα µετα ταυτα

1

ενισχυσατε υιοι βενιαµιν εκ µεσου της ιερουσαληµ και εν θεκουε σηµανατε σαλπιγγι και υπερ βαιθαχαρµα αρατε σηµειον οτι κακα εκκεκυφεν απο βορρα και συντριβη µεγαλ
η γινεται

2

και αφαιρεθησεται το υψος σου θυγατερ σιων

3

εις αυτην ηξουσιν ποιµενες και τα ποιµνια αυτων και πηξουσιν επ' αυτην σκηνας κυκλω και ποιµανουσιν εκαστος τη χειρι αυτου

4

παρασκευασασθε επ' αυτην εις πολεµον αναστητε και αναβωµεν επ' αυτην µεσηµβριας ουαι ηµιν οτι κεκλικεν η ηµερα οτι εκλειπουσιν αι σκιαι της εσπερας

5

αναστητε και αναβωµεν εν τη νυκτι και διαφθειρωµεν τα θεµελια αυτης

6

οτι ταδε λεγει κυριος εκκοψον τα ξυλα αυτης εκχεον επι ιερουσαληµ δυναµιν ω πολις ψευδης ολη καταδυναστεια εν αυτη

7

ως ψυχει λακκος υδωρ ουτως ψυχει κακια αυτης ασεβεια και ταλαιπωρια ακουσθησεται εν αυτη επι προσωπον αυτης δια παντος πονω και µαστιγι

8

παιδευθηση ιερουσαληµ µη αποστη η ψυχη µου απο σου µη ποιησω σε αβατον γην ητις ου κατοικηθησεται

9

οτι ταδε λεγει κυριος καλαµασθε καλαµασθε ως αµπελον τα καταλοιπα του ισραηλ επιστρεψατε ως ο τρυγων επι τον καρταλλον αυτου

10

προς τινα λαλησω και διαµαρτυρωµαι και ακουσεται ιδου απεριτµητα τα ωτα αυτων και ου δυνανται ακουειν ιδου το ρηµα κυριου εγενετο αυτοις εις ονειδισµον ου µη βουλ
ηθωσιν αυτο ακουσαι

11

και τον θυµον µου επλησα και επεσχον και ου συνετελεσα αυτους εκχεω επι νηπια εξωθεν και επι συναγωγην νεανισκων αµα οτι ανηρ και γυνη συλληµφθησονται πρεσβυτερ
ος µετα πληρους ηµερων

12

και µεταστραφησονται αι οικιαι αυτων εις ετερους αγροι και αι γυναικες αυτων επι το αυτο οτι εκτενω την χειρα µου επι τους κατοικουντας την γην ταυτην λεγει κυριος

13

οτι απο µικρου αυτων και εως µεγαλου παντες συνετελεσαντο ανοµα απο ιερεως και εως ψευδοπροφητου παντες εποιησαν ψευδη
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14

και ιωντο το συντριµµα του λαου µου εξουθενουντες και λεγοντες ειρηνη ειρηνη και που εστιν ειρηνη

15

κατησχυνθησαν οτι εξελιποσαν και ουδ' ως καταισχυνοµενοι κατησχυνθησαν και την ατιµιαν αυτων ουκ εγνωσαν δια τουτο πεσουνται εν τη πτωσει αυτων και εν καιρω επισ
κοπης αυτων απολουνται ειπεν κυριος

16

ταδε λεγει κυριος στητε επι ταις οδοις και ιδετε και ερωτησατε τριβους κυριου αιωνιους και ιδετε ποια εστιν η οδος η αγαθη και βαδιζετε εν αυτη και ευρησετε αγνισµον ται
ς ψυχαις υµων και ειπαν ου πορευσοµεθα

17

κατεστακα εφ' υµας σκοπους ακουσατε της φωνης της σαλπιγγος και ειπαν ουκ ακουσοµεθα

18

δια τουτο ηκουσαν τα εθνη και οι ποιµαινοντες τα ποιµνια αυτων

19

ακουε γη ιδου εγω επαγω επι τον λαον τουτον κακα τον καρπον αποστροφης αυτων οτι των λογων µου ου προσεσχον και τον νοµον µου απωσαντο

20

ινα τι µοι λιβανον εκ σαβα φερετε και κινναµωµον εκ γης µακροθεν τα ολοκαυτωµατα υµων ουκ εισιν δεκτα και αι θυσιαι υµων ουχ ηδυναν µοι

21

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω διδωµι επι τον λαον τουτον ασθενειαν και ασθενησουσιν εν αυτη πατερες και υιοι αµα γειτων και ο πλησιον αυτου απολουνται

22

ταδε λεγει κυριος ιδου λαος ερχεται απο βορρα και εθνη εξεγερθησεται απ' εσχατου της γης

23

τοξον και ζιβυνην κρατησουσιν ιταµος εστιν και ουκ ελεησει φωνη αυτου ως θαλασσα κυµαινουσα εφ' ιπποις και αρµασιν παραταξεται ως πυρ εις πολεµον προς σε θυγατερ
σιων

24

ηκουσαµεν την ακοην αυτων παρελυθησαν αι χειρες ηµων θλιψις κατεσχεν ηµας ωδινες ως τικτουσης

25

µη εκπορευεσθε εις αγρον και εν ταις οδοις µη βαδιζετε οτι ροµφαια των εχθρων παροικει κυκλοθεν

26

θυγατερ λαου µου περιζωσαι σακκον καταπασαι εν σποδω πενθος αγαπητου ποιησαι σεαυτη κοπετον οικτρον οτι εξαιφνης ηξει ταλαιπωρια εφ' υµας

27

δοκιµαστην δεδωκα σε εν λαοις δεδοκιµασµενοις και γνωση µε εν τω δοκιµασαι µε την οδον αυτων

28

παντες ανηκοοι πορευοµενοι σκολιως χαλκος και σιδηρος παντες διεφθαρµενοι εισιν

29

εξελιπεν φυσητηρ απο πυρος εξελιπεν µολιβος εις κενον αργυροκοπος αργυροκοπει πονηρια αυτων ουκ ετακη

30

αργυριον αποδεδοκιµασµενον καλεσατε αυτους οτι απεδοκιµασεν αυτους κυριος

2

ακουσατε λογον κυριου πασα η ιουδαια

3

ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ διορθωσατε τας οδους υµων και τα επιτηδευµατα υµων και κατοικιω υµας εν τω τοπω τουτω

4

µη πεποιθατε εφ' εαυτοις επι λογοις ψευδεσιν οτι το παραπαν ουκ ωφελησουσιν υµας λεγοντες ναος κυριου ναος κυριου εστιν

5

οτι εαν διορθουντες διορθωσητε τας οδους υµων και τα επιτηδευµατα υµων και ποιουντες ποιησητε κρισιν ανα µεσον ανδρος και ανα µεσον του πλησιον αυτου

6

και προσηλυτον και ορφανον και χηραν µη καταδυναστευσητε και αιµα αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω και οπισω θεων αλλοτριων µη πορευησθε εις κακον υµιν

7

και κατοικιω υµας εν τω τοπω τουτω εν γη η εδωκα τοις πατρασιν υµων εξ αιωνος και εως αιωνος

8

ει δε υµεις πεποιθατε επι λογοις ψευδεσιν οθεν ουκ ωφεληθησεσθε

9

και φονευετε και µοιχασθε και κλεπτετε και οµνυετε επ' αδικω και εθυµιατε τη βααλ και επορευεσθε οπισω θεων αλλοτριων ων ουκ οιδατε του κακως ειναι υµιν

10

και ηλθετε και εστητε ενωπιον εµου εν τω οικω ου επικεκληται το ονοµα µου επ' αυτω και ειπατε απεσχηµεθα του µη ποιειν παντα τα βδελυγµατα ταυτα

11

µη σπηλαιον ληστων ο οικος µου ου επικεκληται το ονοµα µου επ' αυτω εκει ενωπιον υµων και εγω ιδου εωρακα λεγει κυριος

12

οτι πορευθητε εις τον τοπον µου τον εν σηλωµ ου κατεσκηνωσα το ονοµα µου εκει εµπροσθεν και ιδετε α εποιησα αυτω απο προσωπου κακιας λαου µου ισραηλ

13

και νυν ανθ' ων εποιησατε παντα τα εργα ταυτα και ελαλησα προς υµας και ουκ ηκουσατε µου και εκαλεσα υµας και ουκ απεκριθητε

14

και ποιησω τω οικω τουτω ω επικεκληται το ονοµα µου επ' αυτω εφ' ω υµεις πεποιθατε επ' αυτω και τω τοπω ω εδωκα υµιν και τοις πατρασιν υµων καθως εποιησα τη σηλ
ωµ

15

και απορριψω υµας απο προσωπου µου καθως απερριψα τους αδελφους υµων παν το σπερµα εφραιµ
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16

και συ µη προσευχου περι του λαου τουτου και µη αξιου του ελεηθηναι αυτους και µη ευχου και µη προσελθης µοι περι αυτων οτι ουκ εισακουσοµαι

17

η ουχ ορας τι αυτοι ποιουσιν εν ταις πολεσιν ιουδα και εν ταις οδοις ιερουσαληµ

18

οι υιοι αυτων συλλεγουσιν ξυλα και οι πατερες αυτων καιουσι πυρ και αι γυναικες αυτων τριβουσιν σταις του ποιησαι χαυωνας τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδα
ς θεοις αλλοτριοις ινα παροργισωσιν µε

19

µη εµε αυτοι παροργιζουσιν λεγει κυριος ουχι εαυτους οπως καταισχυνθη τα προσωπα αυτων

20

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου οργη και θυµος µου χειται επι τον τοπον τουτον και επι τους ανθρωπους και επι τα κτηνη και επι παν ξυλον του αγρου αυτων και επι παντα
τα γενηµατα της γης και καυθησεται και ου σβεσθησεται

21

ταδε λεγει κυριος τα ολοκαυτωµατα υµων συναγαγετε µετα των θυσιων υµων και φαγετε κρεα

22

οτι ουκ ελαλησα προς τους πατερας υµων και ουκ ενετειλαµην αυτοις εν ηµερα η ανηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου περι ολοκαυτωµατων και θυσιας

23

αλλ' η το ρηµα τουτο ενετειλαµην αυτοις λεγων ακουσατε της φωνης µου και εσοµαι υµιν εις θεον και υµεις εσεσθε µοι εις λαον και πορευεσθε εν πασαις ταις οδοις µου αις α
ν εντειλωµαι υµιν οπως αν ευ η υµιν

24

και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν το ους αυτων αλλ' επορευθησαν εν τοις ενθυµηµασιν της καρδιας αυτων της κακης και εγενηθησαν εις τα οπισθεν και ουκ εις τα εµπ
ροσθεν

25

αφ' ης ηµερας εξηλθοσαν οι πατερες αυτων εκ γης αιγυπτου και εως της ηµερας ταυτης και εξαπεστειλα προς υµας παντας τους δουλους µου τους προφητας ηµερας και ορθ
ρου και απεστειλα

26

και ουκ ηκουσαν µου και ου προσεσχεν το ους αυτων και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων υπερ τους πατερας αυτων

27

27-28 και ερεις αυτοις τον λογον τουτον τουτο το εθνος ο ουκ ηκουσεν της φωνης κυριου ουδε εδεξατο παιδειαν εξελιπεν η πιστις εκ στοµατος αυτων

28

27-28

29

κειραι την κεφαλην σου και απορριπτε και αναλαβε επι χειλεων θρηνον οτι απεδοκιµασεν κυριος και απωσατο την γενεαν την ποιουσαν ταυτα

30

οτι εποιησαν οι υιοι ιουδα το πονηρον εναντιον εµου λεγει κυριος εταξαν τα βδελυγµατα αυτων εν τω οικω ου επικεκληται το ονοµα µου επ' αυτον του µιαναι αυτον

31

και ωκοδοµησαν τον βωµον του ταφεθ ος εστιν εν φαραγγι υιου εννοµ του κατακαιειν τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων εν πυρι ο ουκ ενετειλαµην αυτοις και ου δι
ενοηθην εν τη καρδια µου

32

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και ουκ ερουσιν ετι βωµος του ταφεθ και φαραγξ υιου εννοµ αλλ' η φαραγξ των ανηρηµενων και θαψουσιν εν τω ταφεθ δια το µ
η υπαρχειν τοπον

33

και εσονται οι νεκροι του λαου τουτου εις βρωσιν τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης και ουκ εσται ο αποσοβων

34

και καταλυσω εκ πολεων ιουδα και εκ διοδων ιερουσαληµ φωνην ευφραινοµενων και φωνην χαιροντων φωνην νυµφιου και φωνην νυµφης οτι εις ερηµωσιν εσται πασα η γη

1

εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριος εξοισουσιν τα οστα των βασιλεων ιουδα και τα οστα των αρχοντων αυτου και τα οστα των ιερεων και τα οστα των προφητων και τα οστα τ
ων κατοικουντων ιερουσαληµ εκ των ταφων αυτων

2

και ψυξουσιν αυτα προς τον ηλιον και την σεληνην και προς παντας τους αστερας και προς πασαν την στρατιαν του ουρανου α ηγαπησαν και οις εδουλευσαν και ων επορευθ
ησαν οπισω αυτων και ων αντειχοντο και οις προσεκυνησαν αυτοις ου κοπησονται και ου ταφησονται και εσονται εις παραδειγµα επι προσωπου της γης

3

οτι ειλοντο τον θανατον η την ζωην και πασιν τοις καταλοιποις τοις καταλειφθεισιν απο της γενεας εκεινης εν παντι τοπω ου εαν εξωσω αυτους εκει

4

οτι ταδε λεγει κυριος µη ο πιπτων ουκ ανισταται η ο αποστρεφων ουκ επιστρεφει

5

δια τι απεστρεψεν ο λαος µου ουτος αποστροφην αναιδη και κατεκρατηθησαν εν τη προαιρεσει αυτων και ουκ ηθελησαν του επιστρεψαι

6

ενωτισασθε δη και ακουσατε ουχ ουτως λαλησουσιν ουκ εστιν ανθρωπος µετανοων απο της κακιας αυτου λεγων τι εποιησα διελιπεν ο τρεχων απο του δροµου αυτου ως ιππο
ς καθιδρος εν χρεµετισµω αυτου

7

και η ασιδα εν τω ουρανω εγνω τον καιρον αυτης τρυγων και χελιδων αγρου στρουθια εφυλαξαν καιρους εισοδων αυτων ο δε λαος µου ουκ εγνω τα κριµατα κυριου

8

πως ερειτε οτι σοφοι εσµεν ηµεις και νοµος κυριου εστιν µεθ' ηµων εις µατην εγενηθη σχοινος ψευδης γραµµατευσιν
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9

ησχυνθησαν σοφοι και επτοηθησαν και εαλωσαν οτι τον λογον κυριου απεδοκιµασαν σοφια τις εστιν εν αυτοις

10

δια τουτο δωσω τας γυναικας αυτων ετεροις και τους αγρους αυτων τοις κληρονοµοις

13

και συναξουσιν τα γενηµατα αυτων λεγει κυριος ουκ εστιν σταφυλη εν ταις αµπελοις και ουκ εστιν συκα εν ταις συκαις και τα φυλλα κατερρυηκεν

14

επι τι ηµεις καθηµεθα συναχθητε και εισελθωµεν εις τας πολεις τας οχυρας και απορριφωµεν οτι ο θεος απερριψεν ηµας και εποτισεν ηµας υδωρ χολης οτι ηµαρτοµεν εναντι
ον αυτου

15

συνηχθηµεν εις ειρηνην και ουκ ην αγαθα εις καιρον ιασεως και ιδου σπουδη

16

εκ δαν ακουσοµεθα φωνην οξυτητος ιππων αυτου απο φωνης χρεµετισµου ιππασιας ιππων αυτου εσεισθη πασα η γη και ηξει και καταφαγεται την γην και το πληρωµα αυτη
ς πολιν και τους κατοικουντας εν αυτη

17

διοτι ιδου εγω εξαποστελλω εις υµας οφεις θανατουντας οις ουκ εστιν επασαι και δηξονται υµας

18

ανιατα µετ' οδυνης καρδιας υµων απορουµενης

19

ιδου φωνη κραυγης θυγατρος λαου µου απο γης µακροθεν µη κυριος ουκ εστιν εν σιων η βασιλευς ουκ εστιν εκει δια τι παρωργισαν µε εν τοις γλυπτοις αυτων και εν µαταιοι
ς αλλοτριοις

20

διηλθεν θερος παρηλθεν αµητος και ηµεις ου διεσωθηµεν

21

επι συντριµµατι θυγατρος λαου µου εσκοτωθην απορια κατισχυσαν µε ωδινες ως τικτουσης

22

µη ρητινη ουκ εστιν εν γαλααδ η ιατρος ουκ εστιν εκει δια τι ουκ ανεβη ιασις θυγατρος λαου µου

23

τις δωσει κεφαλη µου υδωρ και οφθαλµοις µου πηγην δακρυων και κλαυσοµαι τον λαον µου τουτον ηµερας και νυκτος τους τετραυµατισµενους θυγατρος λαου µου

1

τις δωη µοι εν τη ερηµω σταθµον εσχατον και καταλειψω τον λαον µου και απελευσοµαι απ' αυτων οτι παντες µοιχωνται συνοδος αθετουντων

2

και ενετειναν την γλωσσαν αυτων ως τοξον ψευδος και ου πιστις ενισχυσεν επι της γης οτι εκ κακων εις κακα εξηλθοσαν και εµε ουκ εγνωσαν

3

εκαστος απο του πλησιον αυτου φυλαξασθε και επ' αδελφοις αυτων µη πεποιθατε οτι πας αδελφος πτερνη πτερνιει και πας φιλος δολιως πορευσεται

4

εκαστος κατα του φιλου αυτου καταπαιξεται αληθειαν ου µη λαλησωσιν µεµαθηκεν η γλωσσα αυτων λαλειν ψευδη ηδικησαν και ου διελιπον του επιστρεψαι

5

τοκος επι τοκω δολος επι δολω ουκ ηθελον ειδεναι µε

6

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω πυρωσω αυτους και δοκιµω αυτους οτι ποιησω απο προσωπου πονηριας θυγατρος λαου µου

7

βολις τιτρωσκουσα η γλωσσα αυτων δολια τα ρηµατα του στοµατος αυτων τω πλησιον αυτου λαλει ειρηνικα και εν εαυτω εχει την εχθραν

8

µη επι τουτοις ουκ επισκεψοµαι λεγει κυριος η εν λαω τω τοιουτω ουκ εκδικησει η ψυχη µου

9

επι τα ορη λαβετε κοπετον και επι τας τριβους της ερηµου θρηνον οτι εξελιπον παρα το µη ειναι ανθρωπους ουκ ηκουσαν φωνην υπαρξεως απο πετεινων του ουρανου και εω
ς κτηνων εξεστησαν ωχοντο

10

και δωσω την ιερουσαληµ εις µετοικιαν και εις κατοικητηριον δρακοντων και τας πολεις ιουδα εις αφανισµον θησοµαι παρα το µη κατοικεισθαι

11

τις ο ανθρωπος ο συνετος και συνετω τουτο και ω λογος στοµατος κυριου προς αυτον αναγγειλατω υµιν ενεκεν τινος απωλετο η γη ανηφθη ως ερηµος παρα το µη διοδευεσθ
αι αυτην

12

και ειπεν κυριος προς µε δια το εγκαταλιπειν αυτους τον νοµον µου ον εδωκα προ προσωπου αυτων και ουκ ηκουσαν της φωνης µου

13

αλλ' επορευθησαν οπισω των αρεστων της καρδιας αυτων της κακης και οπισω των ειδωλων α εδιδαξαν αυτους οι πατερες αυτων

14

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ιδου εγω ψωµιω αυτους αναγκας και ποτιω αυτους υδωρ χολης

15

και διασκορπιω αυτους εν τοις εθνεσιν εις ους ουκ εγινωσκον αυτοι και οι πατερες αυτων και επαποστελω επ' αυτους την µαχαιραν εως του εξαναλωσαι αυτους εν αυτη

16

ταδε λεγει κυριος καλεσατε τας θρηνουσας και ελθετωσαν και προς τας σοφας αποστειλατε και φθεγξασθωσαν

17

και λαβετωσαν εφ' υµας θρηνον και καταγαγετωσαν οι οφθαλµοι υµων δακρυα και τα βλεφαρα υµων ρειτω υδωρ
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18

οτι φωνη οικτου ηκουσθη εν σιων πως εταλαιπωρησαµεν κατησχυνθηµεν σφοδρα οτι εγκατελιποµεν την γην και απερριψαµεν τα σκηνωµατα ηµων

19

ακουσατε δη γυναικες λογον θεου και δεξασθω τα ωτα υµων λογους στοµατος αυτου και διδαξατε τας θυγατερας υµων οικτον και γυνη την πλησιον αυτης θρηνον

20

οτι ανεβη θανατος δια των θυριδων υµων εισηλθεν εις την γην υµων του εκτριψαι νηπια εξωθεν και νεανισκους απο των πλατειων

21

και εσονται οι νεκροι των ανθρωπων εις παραδειγµα επι προσωπου του πεδιου της γης υµων και ως χορτος οπισω θεριζοντος και ουκ εσται ο συναγων

22

ταδε λεγει κυριος µη καυχασθω ο σοφος εν τη σοφια αυτου και µη καυχασθω ο ισχυρος εν τη ισχυι αυτου και µη καυχασθω ο πλουσιος εν τω πλουτω αυτου

23

αλλ' η εν τουτω καυχασθω ο καυχωµενος συνιειν και γινωσκειν οτι εγω ειµι κυριος ποιων ελεος και κριµα και δικαιοσυνην επι της γης οτι εν τουτοις το θεληµα µου λεγει κυ
ριος

24

ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και επισκεψοµαι επι παντας περιτετµηµενους ακροβυστιας αυτων

25

επ' αιγυπτον και επι την ιουδαιαν και επι εδωµ και επι υιους αµµων και επι υιους µωαβ και επι παντα περικειροµενον τα κατα προσωπον αυτου τους κατοικουντας εν τη ερη
µω οτι παντα τα εθνη απεριτµητα σαρκι και πας οικος ισραηλ απεριτµητοι καρδιας αυτων

1

ακουσατε τον λογον κυριου ον ελαλησεν εφ' υµας οικος ισραηλ

2

ταδε λεγει κυριος κατα τας οδους των εθνων µη µανθανετε και απο των σηµειων του ουρανου µη φοβεισθε οτι φοβουνται αυτα τοις προσωποις αυτων

3

οτι τα νοµιµα των εθνων µαταια ξυλον εστιν εκ του δρυµου εκκεκοµµενον εργον τεκτονος και χωνευµα

4

αργυριω και χρυσιω κεκαλλωπισµενα εστιν εν σφυραις και ηλοις εστερεωσαν αυτα και ου κινηθησονται

5

αιροµενα αρθησονται οτι ουκ επιβησονται µη φοβηθητε αυτα οτι ου µη κακοποιησωσιν και αγαθον ουκ εστιν εν αυτοις

9

αργυριον τορευτον εστιν ου πορευσονται αργυριον προσβλητον απο θαρσις ηξει χρυσιον µωφαζ και χειρ χρυσοχοων εργα τεχνιτων παντα υακινθον και πορφυραν ενδυσουσιν
αυτα

11

ουτως ερειτε αυτοις θεοι οι τον ουρανον και την γην ουκ εποιησαν απολεσθωσαν απο της γης και υποκατωθεν του ουρανου τουτου

12

κυριος ο ποιησας την γην εν τη ισχυι αυτου ο ανορθωσας την οικουµενην εν τη σοφια αυτου και τη φρονησει αυτου εξετεινεν τον ουρανον

13

και πληθος υδατος εν ουρανω και ανηγαγεν νεφελας εξ εσχατου της γης αστραπας εις υετον εποιησεν και εξηγαγεν φως εκ θησαυρων αυτου

14

εµωρανθη πας ανθρωπος απο γνωσεως κατησχυνθη πας χρυσοχοος επι τοις γλυπτοις αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ εστιν πνευµα εν αυτοις

15

µαταια εστιν εργα εµπεπαιγµενα εν καιρω επισκοπης αυτων απολουνται

16

ουκ εστιν τοιαυτη µερις τω ιακωβ οτι ο πλασας τα παντα αυτος κληρονοµια αυτου κυριος ονοµα αυτω

17

συνηγαγεν εξωθεν την υποστασιν σου κατοικουσα εν εκλεκτοις

18

οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω σκελιζω τους κατοικουντας την γην ταυτην εν θλιψει οπως ευρεθη η πληγη σου

19

ουαι επι συντριµµατι σου αλγηρα η πληγη σου καγω ειπα οντως τουτο το τραυµα µου και κατελαβεν µε

20

η σκηνη µου εταλαιπωρησεν ωλετο και πασαι αι δερρεις µου διεσπασθησαν οι υιοι µου και τα προβατα µου ουκ εισιν ουκ εστιν ετι τοπος της σκηνης µου τοπος των δερρεων
µου

21

οτι οι ποιµενες ηφρονευσαντο και τον κυριον ουκ εξεζητησαν δια τουτο ουκ ενοησεν πασα η νοµη και διεσκορπισθησαν

22

φωνη ακοης ιδου ερχεται και σεισµος µεγας εκ γης βορρα του ταξαι τας πολεις ιουδα εις αφανισµον και κοιτην στρουθων

23

οιδα κυριε οτι ουχι του ανθρωπου η οδος αυτου ουδε ανηρ πορευσεται και κατορθωσει πορειαν αυτου

24

παιδευσον ηµας κυριε πλην εν κρισει και µη εν θυµω ινα µη ολιγους ηµας ποιησης

25

εκχεον τον θυµον σου επι εθνη τα µη ειδοτα σε και επι γενεας αι το ονοµα σου ουκ επεκαλεσαντο οτι κατεφαγον τον ιακωβ και εξανηλωσαν αυτον και την νοµην αυτου ηρηµ
ωσαν

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ιερεµιαν λεγων
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2

ακουσατε τους λογους της διαθηκης ταυτης και λαλησεις προς ανδρας ιουδα και προς τους κατοικουντας ιερουσαληµ

3

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ επικαταρατος ο ανθρωπος ος ουκ ακουσεται των λογων της διαθηκης ταυτης

4

ης ενετειλαµην τοις πατρασιν υµων εν ηµερα η ανηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου εκ καµινου της σιδηρας λεγων ακουσατε της φωνης µου και ποιησατε παντα οσα εαν εντειλ
ωµαι υµιν και εσεσθε µοι εις λαον και εγω εσοµαι υµιν εις θεον

5

οπως στησω τον ορκον µου ον ωµοσα τοις πατρασιν υµων του δουναι αυτοις γην ρεουσαν γαλα και µελι καθως η ηµερα αυτη και απεκριθην και ειπα γενοιτο κυριε

6

και ειπεν κυριος προς µε αναγνωθι τους λογους τουτους εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ λεγων ακουσατε τους λογους της διαθηκης ταυτης και ποιησατε αυτους

8

και ουκ εποιησαν

9

και ειπεν κυριος προς µε ευρεθη συνδεσµος εν ανδρασιν ιουδα και εν τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ

10

επεστραφησαν επι τας αδικιας των πατερων αυτων των προτερον οι ουκ ηθελον εισακουσαι των λογων µου και ιδου αυτοι βαδιζουσιν οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν
αυτοις και διεσκεδασαν οικος ισραηλ και οικος ιουδα την διαθηκην µου ην διεθεµην προς τους πατερας αυτων

11

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι τον λαον τουτον κακα εξ ων ου δυνησονται εξελθειν εξ αυτων και κεκραξονται προς µε και ουκ εισακουσοµαι αυτων

12

και πορευσονται πολεις ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και κεκραξονται προς τους θεους οις αυτοι θυµιωσιν αυτοις µη σωσουσιν αυτους εν καιρω των κακων αυτων

13

οτι κατ' αριθµον των πολεων σου ησαν θεοι σου ιουδα και κατ' αριθµον εξοδων της ιερουσαληµ εταξατε βωµους θυµιαν τη βααλ

14

και συ µη προσευχου περι του λαου τουτου και µη αξιου περι αυτων εν δεησει και προσευχη οτι ουκ εισακουσοµαι εν τω καιρω εν ω επικαλουνται µε εν καιρω κακωσεως αυ
των

15

τι η ηγαπηµενη εν τω οικω µου εποιησεν βδελυγµα µη ευχαι και κρεα αγια αφελουσιν απο σου τας κακιας σου η τουτοις διαφευξη

16

ελαιαν ωραιαν ευσκιον τω ειδει εκαλεσεν κυριος το ονοµα σου εις φωνην περιτοµης αυτης ανηφθη πυρ επ' αυτην µεγαλη η θλιψις επι σε ηχρεωθησαν οι κλαδοι αυτης

17

και κυριος ο καταφυτευσας σε ελαλησεν επι σε κακα αντι της κακιας οικου ισραηλ και οικου ιουδα οτι εποιησαν εαυτοις του παροργισαι µε εν τω θυµιαν αυτους τη βααλ

18

κυριε γνωρισον µοι και γνωσοµαι τοτε ειδον τα επιτηδευµατα αυτων

19

εγω δε ως αρνιον ακακον αγοµενον του θυεσθαι ουκ εγνων επ' εµε ελογισαντο λογισµον πονηρον λεγοντες δευτε και εµβαλωµεν ξυλον εις τον αρτον αυτου και εκτριψωµεν αυ
τον απο γης ζωντων και το ονοµα αυτου ου µη µνησθη ετι

20

κυριε κρινων δικαια δοκιµαζων νεφρους και καρδιας ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εξ αυτων οτι προς σε απεκαλυψα το δικαιωµα µου

21

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τους ανδρας αναθωθ τους ζητουντας την ψυχην µου τους λεγοντας ου µη προφητευσης επι τω ονοµατι κυριου ει δε µη αποθανη εν ταις χερσι
ν ηµων

22

ιδου εγω επισκεψοµαι επ' αυτους οι νεανισκοι αυτων εν µαχαιρα αποθανουνται και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων τελευτησουσιν εν λιµω

23

και εγκαταλειµµα ουκ εσται αυτων οτι επαξω κακα επι τους κατοικουντας εν αναθωθ εν ενιαυτω επισκεψεως αυτων

1

δικαιος ει κυριε οτι απολογησοµαι προς σε πλην κριµατα λαλησω προς σε τι οτι οδος ασεβων ευοδουται ευθηνησαν παντες οι αθετουντες αθετηµατα

2

εφυτευσας αυτους και ερριζωθησαν ετεκνοποιησαν και εποιησαν καρπον εγγυς ει συ του στοµατος αυτων και πορρω απο των νεφρων αυτων

3

και συ κυριε γινωσκεις µε δεδοκιµακας την καρδιαν µου εναντιον σου αγνισον αυτους εις ηµεραν σφαγης αυτων

4

εως ποτε πενθησει η γη και πας ο χορτος του αγρου ξηρανθησεται απο κακιας των κατοικουντων εν αυτη ηφανισθησαν κτηνη και πετεινα οτι ειπαν ουκ οψεται ο θεος οδους
ηµων

5

σου οι ποδες τρεχουσιν και εκλυουσιν σε πως παρασκευαση εφ' ιπποις και εν γη ειρηνης συ πεποιθας πως ποιησεις εν φρυαγµατι του ιορδανου

6

οτι και οι αδελφοι σου και ο οικος του πατρος σου και ουτοι ηθετησαν σε και αυτοι εβοησαν εκ των οπισω σου επισυνηχθησαν µη πιστευσης εν αυτοις οτι λαλησουσιν προς σ
ε καλα

7

εγκαταλελοιπα τον οικον µου αφηκα την κληρονοµιαν µου εδωκα την ηγαπηµενην ψυχην µου εις χειρας εχθρων αυτης

8

εγενηθη η κληρονοµια µου εµοι ως λεων εν δρυµω εδωκεν επ' εµε την φωνην αυτης δια τουτο εµισησα αυτην
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9

µη σπηλαιον υαινης η κληρονοµια µου εµοι η σπηλαιον κυκλω αυτης βαδισατε συναγαγετε παντα τα θηρια του αγρου και ελθετωσαν του φαγειν αυτην

10

ποιµενες πολλοι διεφθειραν τον αµπελωνα µου εµολυναν την µεριδα µου εδωκαν µεριδα επιθυµητην µου εις ερηµον αβατον

11

ετεθη εις αφανισµον απωλειας δι' εµε αφανισµω ηφανισθη πασα η γη οτι ουκ εστιν ανηρ τιθεµενος εν καρδια

12

επι πασαν διεκβολην εν τη ερηµω ηλθον ταλαιπωρουντες οτι µαχαιρα του κυριου καταφαγεται απ' ακρου της γης εως ακρου της γης ουκ εστιν ειρηνη παση σαρκι

13

σπειρατε πυρους και ακανθας θερισατε οι κληροι αυτων ουκ ωφελησουσιν αυτους αισχυνθητε απο καυχησεως υµων απο ονειδισµου εναντι κυριου

14

οτι ταδε λεγει κυριος περι παντων των γειτονων των πονηρων των απτοµενων της κληρονοµιας µου ης εµερισα τω λαω µου ισραηλ ιδου εγω αποσπω αυτους απο της γης αυ
των και τον ιουδαν εκβαλω εκ µεσου αυτων

15

και εσται µετα το εκβαλειν µε αυτους επιστρεψω και ελεησω αυτους και κατοικιω αυτους εκαστον εις την κληρονοµιαν αυτου και εκαστον εις την γην αυτου

16

και εσται εαν µαθοντες µαθωσιν την οδον του λαου µου του οµνυειν τω ονοµατι µου ζη κυριος καθως εδιδαξαν τον λαον µου οµνυειν τη βααλ και οικοδοµηθησονται εν µεσω
του λαου µου

17

εαν δε µη επιστρεψωσιν και εξαρω το εθνος εκεινο εξαρσει και απωλεια

1

ταδε λεγει κυριος βαδισον και κτησαι σεαυτω περιζωµα λινουν και περιθου περι την οσφυν σου και εν υδατι ου διελευσεται

2

και εκτησαµην το περιζωµα κατα τον λογον κυριου και περιεθηκα περι την οσφυν µου

3

και εγενηθη λογος κυριου προς µε λεγων

4

λαβε το περιζωµα το περι την οσφυν σου και αναστηθι και βαδισον επι τον ευφρατην και κατακρυψον αυτο εκει εν τη τρυµαλια της πετρας

5

και επορευθην και εκρυψα αυτο εν τω ευφρατη καθως ενετειλατο µοι κυριος

6

και εγενετο µεθ' ηµερας πολλας και ειπεν κυριος προς µε αναστηθι βαδισον επι τον ευφρατην και λαβε εκειθεν το περιζωµα ο ενετειλαµην σοι του κατακρυψαι εκει

7

και επορευθην επι τον ευφρατην ποταµον και ωρυξα και ελαβον το περιζωµα εκ του τοπου ου κατωρυξα αυτο εκει και ιδου διεφθαρµενον ην ο ου µη χρησθη εις ουθεν

8

και εγενηθη λογος κυριου προς µε λεγων

9

ταδε λεγει κυριος ουτω φθερω την υβριν ιουδα και την υβριν ιερουσαληµ

10

την πολλην ταυτην υβριν τους µη βουλοµενους υπακουειν των λογων µου και πορευθεντας οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοις και του προσκυνειν αυτοις και εσοντ
αι ωσπερ το περιζωµα τουτο ο ου χρησθησεται εις ουθεν

11

οτι καθαπερ κολλαται το περιζωµα περι την οσφυν του ανθρωπου ουτως εκολλησα προς εµαυτον τον οικον του ισραηλ και παν οικον ιουδα του γενεσθαι µοι εις λαον ονοµασ
τον και εις καυχηµα και εις δοξαν και ουκ εισηκουσαν µου

12

και ερεις προς τον λαον τουτον πας ασκος πληρωθησεται οινου και εσται εαν ειπωσιν προς σε µη γνοντες ου γνωσοµεθα οτι πας ασκος πληρωθησεται οινου

13

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ιδου εγω πληρω τους κατοικουντας την γην ταυτην και τους βασιλεις αυτων τους καθηµενους υιους δαυιδ επι θρονου αυτου και του
ς ιερεις και τους προφητας και τον ιουδαν και παντας τους κατοικουντας ιερουσαληµ µεθυσµατι

14

και διασκορπιω αυτους ανδρα και τον αδελφον αυτου και τους πατερας αυτων και τους υιους αυτων εν τω αυτω ουκ επιποθησω λεγει κυριος και ου φεισοµαι και ουκ οικτιρ
ησω απο διαφθορας αυτων

15

ακουσατε και ενωτισασθε και µη επαιρεσθε οτι κυριος ελαλησεν

16

δοτε τω κυριω θεω υµων δοξαν προ του συσκοτασαι και προς του προσκοψαι ποδας υµων επ' ορη σκοτεινα και αναµενειτε εις φως και εκει σκια θανατου και τεθησονται εις
σκοτος

17

εαν δε µη ακουσητε κεκρυµµενως κλαυσεται η ψυχη υµων απο προσωπου υβρεως και καταξουσιν οι οφθαλµοι υµων δακρυα οτι συνετριβη το ποιµνιον κυριου

18

ειπατε τω βασιλει και τοις δυναστευουσιν ταπεινωθητε και καθισατε οτι καθηρεθη απο κεφαλης υµων στεφανος δοξης υµων

19

πολεις αι προς νοτον συνεκλεισθησαν και ουκ ην ο ανοιγων απωκισθη ιουδας συνετελεσεν αποικιαν τελειαν

20

αναλαβε οφθαλµους σου ιερουσαληµ και ιδε τους ερχοµενους απο βορρα που εστιν το ποιµνιον ο εδοθη σοι προβατα δοξης σου
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21

τι ερεις οταν επισκεπτωνται σε και συ εδιδαξας αυτους επι σε µαθηµατα εις αρχην ουκ ωδινες καθεξουσιν σε καθως γυναικα τικτουσαν

22

και εαν ειπης εν τη καρδια σου δια τι απηντησεν µοι ταυτα δια το πληθος της αδικιας σου ανεκαλυφθη τα οπισθια σου παραδειγµατισθηναι τας πτερνας σου

23

ει αλλαξεται αιθιοψ το δερµα αυτου και παρδαλις τα ποικιλµατα αυτης και υµεις δυνησεσθε ευ ποιησαι µεµαθηκοτες τα κακα

24

και διεσπειρα αυτους ως φρυγανα φεροµενα υπο ανεµου εις ερηµον

25

ουτος ο κληρος σου και µερις του απειθειν υµας εµοι λεγει κυριος ως επελαθου µου και ηλπισας επι ψευδεσιν

26

καγω αποκαλυψω τα οπισω σου επι το προσωπον σου και οφθησεται η ατιµια σου

27

και η µοιχεια σου και ο χρεµετισµος σου και η απαλλοτριωσις της πορνειας σου επι των βουνων και εν τοις αγροις εωρακα τα βδελυγµατα σου ουαι σοι ιερουσαληµ οτι ουκ ε
καθαρισθης οπισω µου εως τινος ετι

1

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν περι της αβροχιας

2

επενθησεν η ιουδαια και αι πυλαι αυτης εκενωθησαν και εσκοτωθησαν επι της γης και η κραυγη της ιερουσαληµ ανεβη

3

και οι µεγιστανες αυτης απεστειλαν τους νεωτερους αυτων εφ' υδωρ ηλθοσαν επι τα φρεατα και ουχ ευροσαν υδωρ και απεστρεψαν τα αγγεια αυτων κενα

4

και τα εργα της γης εξελιπεν οτι ουκ ην υετος ησχυνθησαν γεωργοι επεκαλυψαν την κεφαλην αυτων

5

και ελαφοι εν αγρω ετεκον και εγκατελιπον οτι ουκ ην βοτανη

6

ονοι αγριοι εστησαν επι ναπας ειλκυσαν ανεµον εξελιπον οι οφθαλµοι αυτων οτι ουκ ην χορτος απο λαου αδικιας

7

ει αι αµαρτιαι ηµων αντεστησαν ηµιν κυριε ποιησον ηµιν ενεκεν σου οτι πολλαι αι αµαρτιαι ηµων εναντιον σου οτι σοι ηµαρτοµεν

8

υποµονη ισραηλ κυριε και σωζεις εν καιρω κακων ινα τι εγενηθης ωσει παροικος επι της γης και ως αυτοχθων εκκλινων εις καταλυµα

9

µη εση ωσπερ ανθρωπος υπνων η ως ανηρ ου δυναµενος σωζειν και συ εν ηµιν ει κυριε και το ονοµα σου επικεκληται εφ' ηµας µη επιλαθη ηµων

10

ουτως λεγει κυριος τω λαω τουτω ηγαπησαν κινειν ποδας αυτων και ουκ εφεισαντο και ο θεος ουκ ευδοκησεν εν αυτοις νυν µνησθησεται των αδικιων αυτων

11

και ειπεν κυριος προς µε µη προσευχου περι του λαου τουτου εις αγαθα

12

οτι εαν νηστευσωσιν ουκ εισακουσοµαι της δεησεως αυτων και εαν προσενεγκωσιν ολοκαυτωµατα και θυσιας ουκ ευδοκησω εν αυτοις οτι εν µαχαιρα και εν λιµω και εν θαν
ατω εγω συντελεσω αυτους

13

και ειπα ω κυριε ιδου οι προφηται αυτων προφητευουσιν και λεγουσιν ουκ οψεσθε µαχαιραν ουδε λιµος εσται εν υµιν οτι αληθειαν και ειρηνην δωσω επι της γης και εν τω τ
οπω τουτω

14

και ειπεν κυριος προς µε ψευδη οι προφηται προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ουκ απεστειλα αυτους και ουκ ενετειλαµην αυτοις και ουκ ελαλησα προς αυτους οτι ορασεις
ψευδεις και µαντειας και οιωνισµατα και προαιρεσεις καρδιας αυτων αυτοι προφητευουσιν υµιν

15

δια τουτο ταδε λεγει κυριος περι των προφητων των προφητευοντων επι τω ονοµατι µου ψευδη και εγω ουκ απεστειλα αυτους οι λεγουσιν µαχαιρα και λιµος ουκ εσται επι τ
ης γης ταυτης εν θανατω νοσερω αποθανουνται και εν λιµω συντελεσθησονται οι προφηται

16

και ο λαος οις αυτοι προφητευουσιν αυτοις και εσονται ερριµµενοι εν ταις διοδοις ιερουσαληµ απο προσωπου µαχαιρας και του λιµου και ουκ εσται ο θαπτων αυτους και αι γ
υναικες αυτων και οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων και εκχεω επ' αυτους τα κακα αυτων

17

και ερεις προς αυτους τον λογον τουτον καταγαγετε επ' οφθαλµους υµων δακρυα ηµερας και νυκτος και µη διαλιπετωσαν οτι συντριµµατι συνετριβη θυγατηρ λαου µου και
πληγη οδυνηρα σφοδρα

18

εαν εξελθω εις το πεδιον και ιδου τραυµατιαι µαχαιρας και εαν εισελθω εις την πολιν και ιδου πονος λιµου οτι ιερευς και προφητης επορευθησαν εις γην ην ουκ ηδεισαν

19

µη αποδοκιµαζων απεδοκιµασας τον ιουδαν και απο σιων απεστη η ψυχη σου ινα τι επαισας ηµας και ουκ εστιν ηµιν ιασις υπεµειναµεν εις ειρηνην και ουκ ην αγαθα εις και
ρον ιασεως και ιδου ταραχη

20

εγνωµεν κυριε αµαρτηµατα ηµων αδικιας πατερων ηµων οτι ηµαρτοµεν εναντιον σου

21

κοπασον δια το ονοµα σου µη απολεσης θρονον δοξης σου µνησθητι µη διασκεδασης την διαθηκην σου την µεθ' ηµων
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22

µη εστιν εν ειδωλοις των εθνων υετιζων και ει ο ουρανος δωσει πλησµονην αυτου ουχι συ ει αυτος και υποµενουµεν σε οτι συ εποιησας παντα ταυτα

1

και ειπεν κυριος προς µε εαν στη µωυσης και σαµουηλ προ προσωπου µου ουκ εστιν η ψυχη µου προς αυτους εξαποστειλον τον λαον τουτον και εξελθετωσαν

2

και εσται εαν ειπωσιν προς σε που εξελευσοµεθα και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος οσοι εις θανατον εις θανατον και οσοι εις µαχαιραν εις µαχαιραν και οσοι εις λιµον ε
ις λιµον και οσοι εις αιχµαλωσιαν εις αιχµαλωσιαν

3

και εκδικησω επ' αυτους τεσσαρα ειδη λεγει κυριος την µαχαιραν εις σφαγην και τους κυνας εις διασπασµον και τα θηρια της γης και τα πετεινα του ουρανου εις βρωσιν και
εις διαφθοραν

4

και παραδωσω αυτους εις αναγκας πασαις ταις βασιλειαις της γης δια µανασση υιον εζεκιου βασιλεα ιουδα περι παντων ων εποιησεν εν ιερουσαληµ

5

τις φεισεται επι σοι ιερουσαληµ και τις δειλιασει επι σοι η τις ανακαµψει εις ειρηνην σοι

6

συ απεστραφης µε λεγει κυριος οπισω πορευση και εκτενω την χειρα µου και διαφθερω σε και ουκετι ανησω αυτους

7

και διασπερω αυτους εν διασπορα εν πυλαις λαου µου ητεκνωθησαν απωλεσαν τον λαον µου δια τας κακιας αυτων

8

επληθυνθησαν χηραι αυτων υπερ την αµµον της θαλασσης επηγαγον επι µητερα νεανισκου ταλαιπωριαν εν µεσηµβρια επερριψα επ' αυτην εξαιφνης τροµον και σπουδην

9

εκενωθη η τικτουσα επτα απεκακησεν η ψυχη αυτης επεδυ ο ηλιος αυτη ετι µεσουσης της ηµερας κατησχυνθη και ωνειδισθη τους καταλοιπους αυτων εις µαχαιραν δωσω εν
αντιον των εχθρων αυτων

10

οιµµοι εγω µητερ ως τινα µε ετεκες ανδρα δικαζοµενον και διακρινοµενον παση τη γη ουτε ωφελησα ουτε ωφελησεν µε ουδεις η ισχυς µου εξελιπεν εν τοις καταρωµενοις µε

11

γενοιτο δεσποτα κατευθυνοντων αυτων ει µη παρεστην σοι εν καιρω των κακων αυτων και εν καιρω θλιψεως αυτων εις αγαθα προς τον εχθρον

12

ει γνωσθησεται σιδηρος και περιβολαιον χαλκουν

13

η ισχυς σου και τους θησαυρους σου εις προνοµην δωσω ανταλλαγµα δια πασας τας αµαρτιας σου και εν πασι τοις οριοις σου

14

και καταδουλωσω σε κυκλω τοις εχθροις σου εν τη γη η ουκ ηδεις οτι πυρ εκκεκαυται εκ του θυµου µου εφ' υµας καυθησεται

15

κυριε µνησθητι µου και επισκεψαι µε και αθωωσον µε απο των καταδιωκοντων µε µη εις µακροθυµιαν γνωθι ως ελαβον περι σου ονειδισµον

16

υπο των αθετουντων τους λογους σου συντελεσον αυτους και εσται ο λογος σου εµοι εις ευφροσυνην και χαραν καρδιας µου οτι επικεκληται το ονοµα σου επ' εµοι κυριε παντ
οκρατωρ

17

ουκ εκαθισα εν συνεδριω αυτων παιζοντων αλλα ευλαβουµην απο προσωπου χειρος σου κατα µονας εκαθηµην οτι πικριας ενεπλησθην

18

ινα τι οι λυπουντες µε κατισχυουσιν µου η πληγη µου στερεα ποθεν ιαθησοµαι γινοµενη εγενηθη µοι ως υδωρ ψευδες ουκ εχον πιστιν

19

δια τουτο ταδε λεγει κυριος εαν επιστρεψης και αποκαταστησω σε και προ προσωπου µου στηση και εαν εξαγαγης τιµιον απο αναξιου ως στοµα µου εση και αναστρεψουσιν
αυτοι προς σε και συ ουκ αναστρεψεις προς αυτους

20

και δωσω σε τω λαω τουτω ως τειχος οχυρον χαλκουν και πολεµησουσιν προς σε και ου µη δυνωνται προς σε διοτι µετα σου ειµι του σωζειν σε

21

και εξαιρεισθαι σε εκ χειρος πονηρων και λυτρωσοµαι σε εκ χειρος λοιµων

1

και συ µη λαβης γυναικα λεγει κυριος ο θεος ισραηλ

2

και ου γεννηθησεται σοι υιος ουδε θυγατηρ εν τω τοπω τουτω

3

οτι ταδε λεγει κυριος περι των υιων και περι των θυγατερων των γεννωµενων εν τω τοπω τουτω και περι των µητερων αυτων των τετοκυιων αυτους και περι των πατερων
αυτων των γεγεννηκοτων αυτους εν τη γη ταυτη

4

εν θανατω νοσερω αποθανουνται ου κοπησονται και ου ταφησονται εις παραδειγµα επι προσωπου της γης εσονται και τοις θηριοις της γης και τοις πετεινοις του ουρανου εν
µαχαιρα πεσουνται και εν λιµω συντελεσθησονται

5

ταδε λεγει κυριος µη εισελθης εις θιασον αυτων και µη πορευθης του κοψασθαι και µη πενθησης αυτους οτι αφεστακα την ειρηνην µου απο του λαου τουτου

6

ου µη κοψωνται αυτους ουδε εντοµιδας ου µη ποιησωσιν και ου ξυρησονται

7

και ου µη κλασθη αρτος εν πενθει αυτων εις παρακλησιν επι τεθνηκοτι ου ποτιουσιν αυτον ποτηριον εις παρακλησιν επι πατρι και µητρι αυτου
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8

εις οικιαν ποτου ουκ εισελευση συγκαθισαι µετ' αυτων του φαγειν και πιειν

9

διοτι ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ιδου εγω καταλυω εκ του τοπου τουτου ενωπιον των οφθαλµων υµων και εν ταις ηµεραις υµων φωνην χαρας και φωνην ευφροσυνης φ
ωνην νυµφιου και φωνην νυµφης

10

και εσται οταν αναγγειλης τω λαω τουτω απαντα τα ρηµατα ταυτα και ειπωσιν προς σε δια τι ελαλησεν κυριος εφ' ηµας παντα τα κακα ταυτα τις η αδικια ηµων και τις η α
µαρτια ηµων ην ηµαρτοµεν εναντι κυριου του θεου ηµων

11

και ερεις αυτοις ανθ' ων εγκατελιπον µε οι πατερες υµων λεγει κυριος και ωχοντο οπισω θεων αλλοτριων και εδουλευσαν αυτοις και προσεκυνησαν αυτοις και εµε εγκατελιπ
ον και τον νοµον µου ουκ εφυλαξαντο

12

και υµεις επονηρευσασθε υπερ τους πατερας υµων και ιδου υµεις πορευεσθε εκαστος οπισω των αρεστων της καρδιας υµων της πονηρας του µη υπακουειν µου

13

και απορριψω υµας απο της γης ταυτης εις την γην ην ουκ ηδειτε υµεις και οι πατερες υµων και δουλευσετε εκει θεοις ετεροις οι ου δωσουσιν υµιν ελεος

14

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριος ο αναγαγων τους υιους ισραηλ εκ γης αιγυπτου

15

αλλα ζη κυριος ος ανηγαγεν τον οικον ισραηλ απο γης βορρα και απο πασων των χωρων ου εξωσθησαν εκει και αποκαταστησω αυτους εις την γην αυτων ην εδωκα τοις πατ
ρασιν αυτων

16

ιδου εγω αποστελλω τους αλεεις τους πολλους λεγει κυριος και αλιευσουσιν αυτους και µετα ταυτα αποστελω τους πολλους θηρευτας και θηρευσουσιν αυτους επανω παντος
ορους και επανω παντος βουνου και εκ των τρυµαλιων των πετρων

17

οτι οι οφθαλµοι µου επι πασας τας οδους αυτων και ουκ εκρυβη τα αδικηµατα αυτων απεναντι των οφθαλµων µου

18

και ανταποδωσω διπλας τας αδικιας αυτων και τας αµαρτιας αυτων εφ' αις εβεβηλωσαν την γην µου εν τοις θνησιµαιοις των βδελυγµατων αυτων και εν ταις ανοµιαις αυτω
ν εν αις επληµµελησαν την κληρονοµιαν µου

19

κυριε ισχυς µου και βοηθεια µου και καταφυγη µου εν ηµερα κακων προς σε εθνη ηξουσιν απ' εσχατου της γης και ερουσιν ως ψευδη εκτησαντο οι πατερες ηµων ειδωλα και
ουκ εστιν εν αυτοις ωφεληµα

20

ει ποιησει εαυτω ανθρωπος θεους και ουτοι ουκ εισιν θεοι

21

δια τουτο ιδου εγω δηλωσω αυτοις εν τω καιρω τουτω την χειρα µου και γνωριω αυτοις την δυναµιν µου και γνωσονται οτι ονοµα µοι κυριος

5

επικαταρατος ο ανθρωπος ος την ελπιδα εχει επ' ανθρωπον και στηρισει σαρκα βραχιονος αυτου επ' αυτον και απο κυριου αποστη η καρδια αυτου

6

και εσται ως η αγριοµυρικη η εν τη ερηµω ουκ οψεται οταν ελθη τα αγαθα και κατασκηνωσει εν αλιµοις και εν ερηµω εν γη αλµυρα ητις ου κατοικειται

7

και ευλογηµενος ο ανθρωπος ος πεποιθεν επι τω κυριω και εσται κυριος ελπις αυτου

8

και εσται ως ξυλον ευθηνουν παρ' υδατα και επι ικµαδα βαλει ριζας αυτου και ου φοβηθησεται οταν ελθη καυµα και εσται επ' αυτω στελεχη αλσωδη εν ενιαυτω αβροχιας ου
φοβηθησεται και ου διαλειψει ποιων καρπον

9

βαθεια η καρδια παρα παντα και ανθρωπος εστιν και τις γνωσεται αυτον

10

εγω κυριος εταζων καρδιας και δοκιµαζων νεφρους του δουναι εκαστω κατα τας οδους αυτου και κατα τους καρπους των επιτηδευµατων αυτου

11

εφωνησεν περδιξ συνηγαγεν α ουκ ετεκεν ποιων πλουτον αυτου ου µετα κρισεως εν ηµισει ηµερων αυτου εγκαταλειψουσιν αυτον και επ' εσχατων αυτου εσται αφρων

12

θρονος δοξης υψωµενος αγιασµα ηµων

13

υποµονη ισραηλ κυριε παντες οι καταλιποντες σε καταισχυνθητωσαν αφεστηκοτες επι της γης γραφητωσαν οτι εγκατελιπον πηγην ζωης τον κυριον

14

ιασαι µε κυριε και ιαθησοµαι σωσον µε και σωθησοµαι οτι καυχηµα µου συ ει

15

ιδου αυτοι λεγουσι προς µε που εστιν ο λογος κυριου ελθατω

16

εγω δε ουκ εκοπιασα κατακολουθων οπισω σου και ηµεραν ανθρωπου ουκ επεθυµησα συ επιστη τα εκπορευοµενα δια των χειλεων µου προ προσωπου σου εστιν

17

µη γενηθης µοι εις αλλοτριωσιν φειδοµενος µου εν ηµερα πονηρα
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18

καταισχυνθητωσαν οι διωκοντες µε και µη καταισχυνθειην εγω πτοηθειησαν αυτοι και µη πτοηθειην εγω επαγαγε επ' αυτους ηµεραν πονηραν δισσον συντριµµα συντριψον
αυτους

19

ταδε λεγει κυριος βαδισον και στηθι εν πυλαις υιων λαου σου εν αις εισπορευονται εν αυταις βασιλεις ιουδα και εν αις εκπορευονται εν αυταις και εν πασαις ταις πυλαις ιερο
υσαληµ

20

και ερεις προς αυτους ακουσατε λογον κυριου βασιλεις ιουδα και πασα ιουδαια και πασα ιερουσαληµ οι εισπορευοµενοι εν ταις πυλαις ταυταις

21

ταδε λεγει κυριος φυλασσεσθε τας ψυχας υµων και µη αιρετε βασταγµατα εν τη ηµερα των σαββατων και µη εκπορευεσθε ταις πυλαις ιερουσαληµ

22

και µη εκφερετε βασταγµατα εξ οικιων υµων εν τη ηµερα των σαββατων και παν εργον ου ποιησετε αγιασατε την ηµεραν των σαββατων καθως ενετειλαµην τοις πατρασιν υ
µων και ουκ ηκουσαν και ουκ εκλιναν το ους αυτων

23

και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων υπερ τους πατερας αυτων του µη ακουσαι µου και του µη δεξασθαι παιδειαν

24

και εσται εαν ακοη ακουσητε µου λεγει κυριος του µη εισφερειν βασταγµατα δια των πυλων της πολεως ταυτης εν τη ηµερα των σαββατων και αγιαζειν την ηµεραν των σαβ
βατων του µη ποιειν παν εργον

25

και εισελευσονται δια των πυλων της πολεως ταυτης βασιλεις και αρχοντες καθηµενοι επι θρονου δαυιδ και επιβεβηκοτες εφ' αρµασιν και ιπποις αυτων αυτοι και οι αρχοντε
ς αυτων ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και κατοικισθησεται η πολις αυτη εις τον αιωνα

26

και ηξουσιν εκ των πολεων ιουδα και κυκλοθεν ιερουσαληµ και εκ γης βενιαµιν και εκ της πεδινης και εκ του ορους και εκ της προς νοτον φεροντες ολοκαυτωµατα και θυσι
αν και θυµιαµατα και µαναα και λιβανον φεροντες αινεσιν εις οικον κυριου

27

και εσται εαν µη εισακουσητε µου του αγιαζειν την ηµεραν των σαββατων του µη αιρειν βασταγµατα και µη εισπορευεσθαι ταις πυλαις ιερουσαληµ εν τη ηµερα των σαββατ
ων και αναψω πυρ εν ταις πυλαις αυτης και καταφαγεται αµφοδα ιερουσαληµ και ου σβεσθησεται

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ιερεµιαν λεγων

2

αναστηθι και καταβηθι εις οικον του κεραµεως και εκει ακουση τους λογους µου

3

και κατεβην εις τον οικον του κεραµεως και ιδου αυτος εποιει εργον επι των λιθων

4

και διεπεσεν το αγγειον ο αυτος εποιει εν ταις χερσιν αυτου και παλιν αυτος εποιησεν αυτο αγγειον ετερον καθως ηρεσεν ενωπιον αυτου του ποιησαι

5

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

6

ει καθως ο κεραµευς ουτος ου δυνησοµαι του ποιησαι υµας οικος ισραηλ ιδου ως ο πηλος του κεραµεως υµεις εστε εν ταις χερσιν µου

7

περας λαλησω επι εθνος η επι βασιλειαν του εξαραι αυτους και του απολλυειν

8

και επιστραφη το εθνος εκεινο απο παντων των κακων αυτων και µετανοησω περι των κακων ων ελογισαµην του ποιησαι αυτοις

9

και περας λαλησω επι εθνος και επι βασιλειαν του ανοικοδοµεισθαι και του καταφυτευεσθαι

10

και ποιησωσιν τα πονηρα εναντιον µου του µη ακουειν της φωνης µου και µετανοησω περι των αγαθων ων ελαλησα του ποιησαι αυτοις

11

και νυν ειπον προς ανδρας ιουδα και προς τους κατοικουντας ιερουσαληµ ιδου εγω πλασσω εφ' υµας κακα και λογιζοµαι εφ' υµας λογισµον αποστραφητω δη εκαστος απο οδ
ου αυτου της πονηρας και καλλιονα ποιησετε τα επιτηδευµατα υµων

12

και ειπαν ανδριουµεθα οτι οπισω των αποστροφων ηµων πορευσοµεθα και εκαστος τα αρεστα της καρδιας αυτου της πονηρας ποιησοµεν

13

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ερωτησατε δη εν εθνεσιν τις ηκουσεν τοιαυτα φρικτα α εποιησεν σφοδρα παρθενος ισραηλ

14

µη εκλειψουσιν απο πετρας µαστοι η χιων απο του λιβανου µη εκκλινει υδωρ βιαιως ανεµω φεροµενον

15

οτι επελαθοντο µου ο λαος µου εις κενον εθυµιασαν και ασθενησουσιν εν ταις οδοις αυτων σχοινους αιωνιους του επιβηναι τριβους ουκ εχοντας οδον εις πορειαν

16

του ταξαι την γην αυτων εις αφανισµον και συριγµα αιωνιον παντες οι διαπορευοµενοι δι' αυτης εκστησονται και κινησουσιν την κεφαλην αυτων

17

ως ανεµον καυσωνα διασπερω αυτους κατα προσωπον εχθρων αυτων δειξω αυτοις ηµεραν απωλειας αυτων
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18

και ειπαν δευτε λογισωµεθα επι ιερεµιαν λογισµον οτι ουκ απολειται νοµος απο ιερεως και βουλη απο συνετου και λογος απο προφητου δευτε και παταξωµεν αυτον εν γλωσσ
η και ακουσοµεθα παντας τους λογους αυτου

19

εισακουσον µου κυριε και εισακουσον της φωνης του δικαιωµατος µου

20

ει ανταποδιδοται αντι αγαθων κακα οτι συνελαλησαν ρηµατα κατα της ψυχης µου και την κολασιν αυτων εκρυψαν µοι µνησθητι εστηκοτος µου κατα προσωπον σου του λαλ
ησαι υπερ αυτων αγαθα του αποστρεψαι τον θυµον σου απ' αυτων

21

δια τουτο δος τους υιους αυτων εις λιµον και αθροισον αυτους εις χειρας µαχαιρας γενεσθωσαν αι γυναικες αυτων ατεκνοι και χηραι και οι ανδρες αυτων γενεσθωσαν ανηρη
µενοι θανατω και οι νεανισκοι αυτων πεπτωκοτες µαχαιρα εν πολεµω

22

γενηθητω κραυγη εν ταις οικιαις αυτων επαξεις επ' αυτους ληστας αφνω οτι ενεχειρησαν λογον εις συλληµψιν µου και παγιδας εκρυψαν επ' εµε

23

και συ κυριε εγνως απασαν την βουλην αυτων επ' εµε εις θανατον µη αθωωσης τας αδικιας αυτων και τας αµαρτιας αυτων απο προσωπου σου µη εξαλειψης γενεσθω η ασθε
νεια αυτων εναντιον σου εν καιρω θυµου σου ποιησον εν αυτοις

1

τοτε ειπεν κυριος προς µε βαδισον και κτησαι βικον πεπλασµενον οστρακινον και αξεις απο των πρεσβυτερων του λαου και απο των πρεσβυτερων των ιερεων

2

και εξελευση εις το πολυανδριον υιων των τεκνων αυτων ο εστιν επι των προθυρων πυλης της χαρσιθ και αναγνωθι εκει παντας τους λογους ους αν λαλησω προς σε

3

και ερεις αυτοις ακουσατε τον λογον κυριου βασιλεις ιουδα και ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ και οι εισπορευοµενοι εν ταις πυλαις ταυταις ταδε λεγει κυριος
ο θεος ισραηλ ιδου εγω επαγω επι τον τοπον τουτον κακα ωστε παντος ακουοντος αυτα ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου

4

ανθ' ων εγκατελιπον µε και απηλλοτριωσαν τον τοπον τουτον και εθυµιασαν εν αυτω θεοις αλλοτριοις οις ουκ ηδεισαν αυτοι και οι πατερες αυτων και οι βασιλεις ιουδα επλη
σαν τον τοπον τουτον αιµατων αθωων

5

και ωκοδοµησαν υψηλα τη βααλ του κατακαιειν τους υιους αυτων εν πυρι α ουκ ενετειλαµην ουδε ελαλησα ουδε διενοηθην εν τη καρδια µου

6

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και ου κληθησεται τω τοπω τουτω ετι διαπτωσις και πολυανδριον υιου εννοµ αλλ' η πολυανδριον της σφαγης

7

και σφαξω την βουλην ιουδα και την βουλην ιερουσαληµ εν τω τοπω τουτω και καταβαλω αυτους εν µαχαιρα εναντιον των εχθρων αυτων και εν χερσιν των ζητουντων τας
ψυχας αυτων και δωσω τους νεκρους αυτων εις βρωσιν τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης

8

και ταξω την πολιν ταυτην εις αφανισµον και εις συριγµον πας ο παραπορευοµενος επ' αυτης σκυθρωπασει και συριει υπερ πασης της πληγης αυτης

9

και εδονται τας σαρκας των υιων αυτων και τας σαρκας των θυγατερων αυτων και εκαστος τας σαρκας του πλησιον αυτου εδονται εν τη περιοχη και εν τη πολιορκια η πολι
ορκησουσιν αυτους οι εχθροι αυτων

10

και συντριψεις τον βικον κατ' οφθαλµους των ανδρων των εκπορευοµενων µετα σου

11

και ερεις ταδε λεγει κυριος ουτως συντριψω τον λαον τουτον και την πολιν ταυτην καθως συντριβεται αγγος οστρακινον ο ου δυνησεται ιαθηναι ετι

12

ουτως ποιησω λεγει κυριος τω τοπω τουτω και τοις κατοικουσιν εν αυτω του δοθηναι την πολιν ταυτην ως την διαπιπτουσαν

13

και οι οικοι ιερουσαληµ και οι οικοι βασιλεων ιουδα εσονται καθως ο τοπος ο διαπιπτων των ακαθαρσιων εν πασαις ταις οικιαις εν αις εθυµιασαν επι των δωµατων αυτων π
αση τη στρατια του ουρανου και εσπεισαν σπονδας θεοις αλλοτριοις

14

και ηλθεν ιερεµιας απο της διαπτωσεως ου απεστειλεν αυτον κυριος εκει του προφητευσαι και εστη εν τη αυλη οικου κυριου και ειπε προς παντα τον λαον

15

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι την πολιν ταυτην και επι πασας τας πολεις αυτης και επι τας κωµας αυτης απαντα τα κακα α ελαλησα επ' αυτην οτι εσκληρυναν τον τ
ραχηλον αυτων του µη εισακουειν των λογων µου

1

και ηκουσεν πασχωρ υιος εµµηρ ο ιερευς και ουτος ην καθεσταµενος ηγουµενος οικου κυριου του ιερεµιου προφητευοντος τους λογους τουτους

2

και επαταξεν αυτον και ενεβαλεν αυτον εις τον καταρρακτην ος ην εν πυλη οικου αποτεταγµενου του υπερωου ος ην εν οικω κυριου

3

και εξηγαγεν πασχωρ τον ιερεµιαν εκ του καταρρακτου και ειπεν αυτω ιερεµιας ουχι πασχωρ εκαλεσεν κυριος το ονοµα σου αλλ' η µετοικον

4

διοτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω διδωµι σε εις µετοικιαν συν πασι τοις φιλοις σου και πεσουνται εν µαχαιρα εχθρων αυτων και οι οφθαλµοι σου οψονται και σε και παντα ιου
δαν δωσω εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος και µετοικιουσιν αυτους και κατακοψουσιν αυτους εν µαχαιραις
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5

και δωσω την πασαν ισχυν της πολεως ταυτης και παντας τους πονους αυτης και παντας τους θησαυρους του βασιλεως ιουδα εις χειρας εχθρων αυτου και αξουσιν αυτους ει
ς βαβυλωνα

6

και συ και παντες οι κατοικουντες εν τω οικω σου πορευσεσθε εν αιχµαλωσια και εν βαβυλωνι αποθανη και εκει ταφηση συ και παντες οι φιλοι σου οις επροφητευσας αυτοις
ψευδη

7

ηπατησας µε κυριε και ηπατηθην εκρατησας και ηδυνασθης εγενοµην εις γελωτα πασαν ηµεραν διετελεσα µυκτηριζοµενος

8

οτι πικρω λογω µου γελασοµαι αθεσιαν και ταλαιπωριαν επικαλεσοµαι οτι εγενηθη λογος κυριου εις ονειδισµον εµοι και εις χλευασµον πασαν ηµεραν µου

9

και ειπα ου µη ονοµασω το ονοµα κυριου και ου µη λαλησω ετι επι τω ονοµατι αυτου και εγενετο ως πυρ καιοµενον φλεγον εν τοις οστεοις µου και παρειµαι παντοθεν και ου
δυναµαι φερειν

10

οτι ηκουσα ψογον πολλων συναθροιζοµενων κυκλοθεν επισυστητε και επισυστωµεν αυτω παντες ανδρες φιλοι αυτου τηρησατε την επινοιαν αυτου ει απατηθησεται και δυνη
σοµεθα αυτω και ληµψοµεθα την εκδικησιν ηµων εξ αυτου

11

και κυριος µετ' εµου καθως µαχητης ισχυων δια τουτο εδιωξαν και νοησαι ουκ ηδυναντο ησχυνθησαν σφοδρα οτι ουκ ενοησαν ατιµιας αυτων αι δι' αιωνος ουκ επιλησθησον
ται

12

κυριε δοκιµαζων δικαια συνιων νεφρους και καρδιας ιδοιµι την παρα σου εκδικησιν εν αυτοις οτι προς σε απεκαλυψα τα απολογηµατα µου

13

ασατε τω κυριω αινεσατε αυτω οτι εξειλατο ψυχην πενητος εκ χειρος πονηρευοµενων

14

επικαταρατος η ηµερα εν η ετεχθην εν αυτη η ηµερα εν η ετεκεν µε η µητηρ µου µη εστω επευκτη

15

επικαταρατος ο ανθρωπος ο ευαγγελισαµενος τω πατρι µου λεγων ετεχθη σοι αρσεν ευφραινοµενος

16

εστω ο ανθρωπος εκεινος ως αι πολεις ας κατεστρεψεν κυριος εν θυµω και ου µετεµεληθη ακουσατω κραυγης το πρωι και αλαλαγµου µεσηµβριας

17

οτι ουκ απεκτεινεν µε εν µητρα µητρος και εγενετο µοι η µητηρ µου ταφος µου και η µητρα συλληµψεως αιωνιας

18

ινα τι τουτο εξηλθον εκ µητρας του βλεπειν κοπους και πονους και διετελεσαν εν αισχυνη αι ηµεραι µου

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ιερεµιαν οτε απεστειλεν προς αυτον ο βασιλευς σεδεκιας τον πασχωρ υιον µελχιου και σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα λεγων

2

επερωτησον περι ηµων τον κυριον οτι βασιλευς βαβυλωνος εφεστηκεν εφ' ηµας ει ποιησει κυριος κατα παντα τα θαυµασια αυτου και απελευσεται αφ' ηµων

3

και ειπεν προς αυτους ιερεµιας ουτως ερειτε προς σεδεκιαν βασιλεα ιουδα

4

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω µεταστρεφω τα οπλα τα πολεµικα εν οις υµεις πολεµειτε εν αυτοις προς τους χαλδαιους τους συγκεκλεικοτας υµας εξωθεν του τειχους εις το µεσο
ν της πολεως ταυτης

5

και πολεµησω εγω υµας εν χειρι εκτεταµενη και εν βραχιονι κραταιω µετα θυµου και οργης και παροργισµου µεγαλου

6

και παταξω παντας τους κατοικουντας εν τη πολει ταυτη τους ανθρωπους και τα κτηνη εν θανατω µεγαλω και αποθανουνται

7

και µετα ταυτα ουτως λεγει κυριος δωσω τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και τους παιδας αυτου και τον λαον τον καταλειφθεντα εν τη πολει ταυτη απο του θανατου και απο το
υ λιµου και απο της µαχαιρας εις χειρας εχθρων αυτων των ζητουντων τας ψυχας αυτων και κατακοψουσιν αυτους εν στοµατι µαχαιρας ου φεισοµαι επ' αυτοις και ου µη οι
κτιρησω αυτους

8

και προς τον λαον τουτον ερεις ταδε λεγει κυριος ιδου εγω δεδωκα προ προσωπου υµων την οδον της ζωης και την οδον του θανατου

9

ο καθηµενος εν τη πολει ταυτη αποθανειται εν µαχαιρα και εν λιµω και ο εκπορευοµενος προσχωρησαι προς τους χαλδαιους τους συγκεκλεικοτας υµας ζησεται και εσται η ψ
υχη αυτου εις σκυλα και ζησεται

10

διοτι εστηρικα το προσωπον µου επι την πολιν ταυτην εις κακα και ουκ εις αγαθα εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος παραδοθησεται και κατακαυσει αυτην εν πυρι

11

ο οικος βασιλεως ιουδα ακουσατε λογον κυριου

12

οικος δαυιδ ταδε λεγει κυριος κρινατε το πρωι κριµα και κατευθυνατε και εξελεσθε διηρπασµενον εκ χειρος αδικουντος αυτον οπως µη αναφθη ως πυρ η οργη µου και καυθ
ησεται και ουκ εσται ο σβεσων

13

ιδου εγω προς σε τον κατοικουντα την κοιλαδα σορ την πεδινην τους λεγοντας τις πτοησει ηµας η τις εισελευσεται προς το κατοικητηριον ηµων
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14

και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτης και εδεται παντα τα κυκλω αυτης

1

ταδε λεγει κυριος πορευου και καταβηθι εις τον οικον του βασιλεως ιουδα και λαλησεις εκει τον λογον τουτον

2

και ερεις ακουε λογον κυριου βασιλευ ιουδα ο καθηµενος επι θρονου δαυιδ συ και ο οικος σου και ο λαος σου και οι εισπορευοµενοι ταις πυλαις ταυταις

3

ταδε λεγει κυριος ποιειτε κρισιν και δικαιοσυνην και εξαιρεισθε διηρπασµενον εκ χειρος αδικουντος αυτον και προσηλυτον και ορφανον και χηραν µη καταδυναστευετε και
µη ασεβειτε και αιµα αθωον µη εκχεητε εν τω τοπω τουτω

4

διοτι εαν ποιουντες ποιησητε τον λογον τουτον και εισελευσονται εν ταις πυλαις του οικου τουτου βασιλεις καθηµενοι επι θρονου δαυιδ και επιβεβηκοτες εφ' αρµατων και ιπ
πων αυτοι και οι παιδες αυτων και ο λαος αυτων

5

εαν δε µη ποιησητε τους λογους τουτους κατ' εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος οτι εις ερηµωσιν εσται ο οικος ουτος

6

οτι ταδε λεγει κυριος κατα του οικου βασιλεως ιουδα γαλααδ συ µοι αρχη του λιβανου εαν µη θω σε εις ερηµον πολεις µη κατοικηθησοµενας

7

και επαξω επι σε ανδρα ολεθρευοντα και τον πελεκυν αυτου και εκκοψουσιν τας εκλεκτας κεδρους σου και εµβαλουσιν εις το πυρ

8

και διελευσονται εθνη δια της πολεως ταυτης και ερουσιν εκαστος προς τον πλησιον αυτου δια τι εποιησεν κυριος ουτως τη πολει τη µεγαλη ταυτη

9

και ερουσιν ανθ' ων εγκατελιπον την διαθηκην κυριου θεου αυτων και προσεκυνησαν θεοις αλλοτριοις και εδουλευσαν αυτοις

10

µη κλαιετε τον τεθνηκοτα µηδε θρηνειτε αυτον κλαυσατε κλαυθµω τον εκπορευοµενον οτι ουκ επιστρεψει ετι και ου µη ιδη την γην πατριδος αυτου

11

διοτι ταδε λεγει κυριος επι σελληµ υιον ιωσια τον βασιλευοντα αντι ιωσια του πατρος αυτου ος εξηλθεν εκ του τοπου τουτου ουκ αναστρεψει εκει ουκετι

12

αλλ' η εν τω τοπω ου µετωκισα αυτον εκει αποθανειται και την γην ταυτην ουκ οψεται ετι

13

ω ο οικοδοµων οικιαν αυτου ου µετα δικαιοσυνης και τα υπερωα αυτου ουκ εν κριµατι παρα τω πλησιον αυτου εργαται δωρεαν και τον µισθον αυτου ου µη αποδωσει αυτω

14

ωκοδοµησας σεαυτω οικον συµµετρον υπερωα ριπιστα διεσταλµενα θυρισιν και εξυλωµενα εν κεδρω και κεχρισµενα εν µιλτω

15

µη βασιλευσεις οτι συ παροξυνη εν αχαζ τω πατρι σου ου φαγονται και ου πιονται βελτιον ην σε ποιειν κριµα και δικαιοσυνην καλην

16

ουκ εγνωσαν ουκ εκριναν κρισιν ταπεινω ουδε κρισιν πενητος ου τουτο εστιν το µη γνωναι σε εµε λεγει κυριος

17

ιδου ουκ εισιν οι οφθαλµοι σου ουδε η καρδια σου καλη αλλ' εις την πλεονεξιαν σου και εις το αιµα το αθωον του εκχεειν αυτο και εις αδικηµα και εις φονον του ποιειν

18

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι ιωακιµ υιον ιωσια βασιλεα ιουδα ουαι επι τον ανδρα τουτον ου µη κοψωνται αυτον ω αδελφε ουδε µη κλαυσονται αυτον οιµµοι κυριε

19

ταφην ονου ταφησεται συµψησθεις ριφησεται επεκεινα της πυλης ιερουσαληµ

20

αναβηθι εις τον λιβανον και κεκραξον και εις την βασαν δος την φωνην σου και βοησον εις το περαν της θαλασσης οτι συνετριβησαν παντες οι ερασται σου

21

ελαλησα προς σε εν τη παραπτωσει σου και ειπας ουκ ακουσοµαι αυτη η οδος σου εκ νεοτητος σου ουκ ηκουσας της φωνης µου

22

παντας τους ποιµενας σου ποιµανει ανεµος και οι ερασται σου εν αιχµαλωσια εξελευσονται οτι τοτε αισχυνθηση και ατιµωθηση απο παντων των φιλουντων σε

23

κατοικουσα εν τω λιβανω εννοσσευουσα εν ταις κεδροις καταστεναξεις εν τω ελθειν σοι ωδινας ως τικτουσης

24

ζω εγω λεγει κυριος εαν γενοµενος γενηται ιεχονιας υιος ιωακιµ βασιλευς ιουδα αποσφραγισµα επι της χειρος της δεξιας µου εκειθεν εκσπασω σε

25

και παραδωσω σε εις χειρας των ζητουντων την ψυχην σου ων συ ευλαβη απο προσωπου αυτων εις χειρας των χαλδαιων

26

και απορριψω σε και την µητερα σου την τεκουσαν σε εις γην ου ουκ ετεχθης εκει και εκει αποθανεισθε

27

εις δε την γην ην αυτοι ευχονται ταις ψυχαις αυτων ου µη αποστρεψωσιν

28

ητιµωθη ιεχονιας ως σκευος ου ουκ εστιν χρεια αυτου οτι εξερριφη και εξεβληθη εις γην ην ουκ ηδει

29

γη γη ακουε λογον κυριου

30

γραψον τον ανδρα τουτον εκκηρυκτον ανθρωπον οτι ου µη αυξηθη εκ του σπερµατος αυτου ανηρ καθηµενος επι θρονου δαυιδ αρχων ετι εν τω ιουδα

1

ω οι ποιµενες οι διασκορπιζοντες και απολλυοντες τα προβατα της νοµης µου
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2

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επι τους ποιµαινοντας τον λαον µου υµεις διεσκορπισατε τα προβατα µου και εξωσατε αυτα και ουκ επεσκεψασθε αυτα ιδου εγω εκδικω εφ' υµα
ς κατα τα πονηρα επιτηδευµατα υµων

3

και εγω εισδεξοµαι τους καταλοιπους του λαου µου απο πασης της γης ου εξωσα αυτους εκει και καταστησω αυτους εις την νοµην αυτων και αυξηθησονται και πληθυνθησο
νται

4

και αναστησω αυτοις ποιµενας οι ποιµανουσιν αυτους και ου φοβηθησονται ετι ουδε πτοηθησονται λεγει κυριος

5

ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και αναστησω τω δαυιδ ανατολην δικαιαν και βασιλευσει βασιλευς και συνησει και ποιησει κριµα και δικαιοσυνην επι της γης

6

εν ταις ηµεραις αυτου σωθησεται ιουδας και ισραηλ κατασκηνωσει πεποιθως και τουτο το ονοµα αυτου ο καλεσει αυτον κυριος ιωσεδεκ

7

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και ουκ ερουσιν ετι ζη κυριος ος ανηγαγεν τον οικον ισραηλ εκ γης αιγυπτου

8

αλλα ζη κυριος ος συνηγαγεν απαν το σπερµα ισραηλ απο γης βορρα και απο πασων των χωρων ου εξωσεν αυτους εκει και απεκατεστησεν αυτους εις την γην αυτων

9

εν τοις προφηταις συνετριβη η καρδια µου εν εµοι εσαλευθη παντα τα οστα µου εγενηθην ως ανηρ συντετριµµενος και ως ανθρωπος συνεχοµενος απο οινου απο προσωπου κ
υριου και απο προσωπου ευπρεπειας δοξης αυτου

10

οτι απο προσωπου τουτων επενθησεν η γη εξηρανθησαν αι νοµαι της ερηµου και εγενετο ο δροµος αυτων πονηρος και η ισχυς αυτων ουχ ουτως

11

οτι ιερευς και προφητης εµολυνθησαν και εν τω οικω µου ειδον πονηριας αυτων

12

δια τουτο γενεσθω η οδος αυτων αυτοις εις ολισθηµα εν γνοφω και υποσκελισθησονται και πεσουνται εν αυτη διοτι επαξω επ' αυτους κακα εν ενιαυτω επισκεψεως αυτων φ
ησιν κυριος

13

και εν τοις προφηταις σαµαρειας ειδον ανοµηµατα επροφητευσαν δια της βααλ και επλανησαν τον λαον µου ισραηλ

14

και εν τοις προφηταις ιερουσαληµ εωρακα φρικτα µοιχωµενους και πορευοµενους εν ψευδεσι και αντιλαµβανοµενους χειρων πονηρων του µη αποστραφηναι εκαστον απο τη
ς οδου αυτου της πονηρας εγενηθησαν µοι παντες ως σοδοµα και οι κατοικουντες αυτην ωσπερ γοµορρα

15

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω ψωµιω αυτους οδυνην και ποτιω αυτους υδωρ πικρον οτι απο των προφητων ιερουσαληµ εξηλθεν µολυσµος παση τη γη

16

ουτως λεγει κυριος παντοκρατωρ µη ακουετε τους λογους των προφητων οτι µαταιουσιν εαυτοις ορασιν απο καρδιας αυτων λαλουσιν και ουκ απο στοµατος κυριου

17

λεγουσιν τοις απωθουµενοις τον λογον κυριου ειρηνη εσται υµιν και πασιν τοις πορευοµενοις τοις θεληµασιν αυτων παντι τω πορευοµενω πλανη καρδιας αυτου ειπαν ουχ ηξε
ι επι σε κακα

18

οτι τις εστη εν υποστηµατι κυριου και ειδεν τον λογον αυτου τις ενωτισατο και ηκουσεν

19

ιδου σεισµος παρα κυριου και οργη εκπορευεται εις συσσεισµον συστρεφοµενη επι τους ασεβεις ηξει

20

και ουκετι αποστρεψει ο θυµος κυριου εως αν ποιηση αυτο και εως αν αναστηση αυτο απο εγχειρηµατος καρδιας αυτου επ' εσχατου των ηµερων νοησουσιν αυτα

21

ουκ απεστελλον τους προφητας και αυτοι ετρεχον ουκ ελαλησα προς αυτους και αυτοι επροφητευον

22

και ει εστησαν εν τη υποστασει µου και εισηκουσαν των λογων µου και τον λαον µου αν απεστρεφον αυτους απο των πονηρων επιτηδευµατων αυτων

23

θεος εγγιζων εγω ειµι λεγει κυριος και ουχι θεος πορρωθεν

24

ει κρυβησεται ανθρωπος εν κρυφαιοις και εγω ουκ οψοµαι αυτον µη ουχι τον ουρανον και την γην εγω πληρω λεγει κυριος

25

ηκουσα α λαλουσιν οι προφηται α προφητευουσιν επι τω ονοµατι µου ψευδη λεγοντες ηνυπνιασαµην ενυπνιον

26

εως ποτε εσται εν καρδια των προφητων των προφητευοντων ψευδη και εν τω προφητευειν αυτους τα θεληµατα καρδιας αυτων

27

των λογιζοµενων του επιλαθεσθαι του νοµου µου εν τοις ενυπνιοις αυτων α διηγουντο εκαστος τω πλησιον αυτου καθαπερ επελαθοντο οι πατερες αυτων του ονοµατος µου εν
τη βααλ

28

ο προφητης εν ω το ενυπνιον εστιν διηγησασθω το ενυπνιον αυτου και εν ω ο λογος µου προς αυτον διηγησασθω τον λογον µου επ' αληθειας τι το αχυρον προς τον σιτον ουτ
ως οι λογοι µου λεγει κυριος

29

ουχι οι λογοι µου ωσπερ πυρ φλεγον λεγει κυριος και ως πελυξ κοπτων πετραν
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30

δια τουτο ιδου εγω προς τους προφητας λεγει κυριος ο θεος τους κλεπτοντας τους λογους µου εκαστος παρα του πλησιον αυτου

31

ιδου εγω προς τους προφητας τους εκβαλλοντας προφητειας γλωσσης και νυσταζοντας νυσταγµον εαυτων

32

ιδου εγω προς τους προφητας τους προφητευοντας ενυπνια ψευδη και διηγουντο αυτα και επλανησαν τον λαον µου εν τοις ψευδεσιν αυτων και εν τοις πλανοις αυτων και εγ
ω ουκ απεστειλα αυτους και ουκ ενετειλαµην αυτοις και ωφελειαν ουκ ωφελησουσιν τον λαον τουτον

33

και εαν ερωτησωσι σε ο λαος ουτος η ιερευς η προφητης λεγων τι το ληµµα κυριου και ερεις αυτοις υµεις εστε το ληµµα και ραξω υµας λεγει κυριος

34

και ο προφητης και ο ιερευς και ο λαος οι αν ειπωσιν ληµµα κυριου και εκδικησω τον ανθρωπον εκεινον και τον οικον αυτου

35

οτι ουτως ερειτε εκαστος προς τον πλησιον αυτου και εκαστος προς τον αδελφον αυτου τι απεκριθη κυριος και τι ελαλησεν κυριος

36

και ληµµα κυριου µη ονοµαζετε ετι οτι το ληµµα τω ανθρωπω εσται ο λογος αυτου

37

και δια τι ελαλησεν κυριος ο θεος ηµων

38

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος ανθ' ων ειπατε τον λογον τουτον ληµµα κυριου και απεστειλα προς υµας λεγων ουκ ερειτε ληµµα κυριου

39

δια τουτο ιδου εγω λαµβανω και ρασσω υµας και την πολιν ην εδωκα υµιν και τοις πατρασιν υµων

40

και δωσω εφ' υµας ονειδισµον αιωνιον και ατιµιαν αιωνιον ητις ουκ επιλησθησεται

1

εδειξεν µοι κυριος δυο καλαθους συκων κειµενους κατα προσωπον ναου κυριου µετα το αποικισαι ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνος τον ιεχονιαν υιον ιωακιµ βασιλεα ιου
δα και τους αρχοντας και τους τεχνιτας και τους δεσµωτας και τους πλουσιους εξ ιερουσαληµ και ηγαγεν αυτους εις βαβυλωνα

2

ο καλαθος ο εις συκων χρηστων σφοδρα ως τα συκα τα προιµα και ο καλαθος ο ετερος συκων πονηρων σφοδρα α ου βρωθησεται απο πονηριας αυτων

3

και ειπεν κυριος προς µε τι συ ορας ιερεµια και ειπα συκα τα χρηστα χρηστα λιαν και τα πονηρα πονηρα λιαν α ου βρωθησεται απο πονηριας αυτων

4

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

5

ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ως τα συκα τα χρηστα ταυτα ουτως επιγνωσοµαι τους αποικισθεντας ιουδα ους εξαπεσταλκα εκ του τοπου τουτου εις γην χαλδαιων εις αγαθ
α

6

και στηριω τους οφθαλµους µου επ' αυτους εις αγαθα και αποκαταστησω αυτους εις την γην ταυτην εις αγαθα και ανοικοδοµησω αυτους και ου µη καθελω και καταφυτευσ
ω αυτους και ου µη εκτιλω

7

και δωσω αυτοις καρδιαν του ειδεναι αυτους εµε οτι εγω ειµι κυριος και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις θεον οτι επιστραφησονται επ' εµε εξ ολης της καρδια
ς αυτων

8

και ως τα συκα τα πονηρα α ου βρωθησεται απο πονηριας αυτων ταδε λεγει κυριος ουτως παραδωσω τον σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και τους µεγιστανας αυτου και το καταλοι
πον ιερουσαληµ τους υπολελειµµενους εν τη γη ταυτη και τους κατοικουντας εν αιγυπτω

9

και δωσω αυτους εις διασκορπισµον εις πασας τας βασιλειας της γης και εσονται εις ονειδισµον και εις παραβολην και εις µισος και εις καταραν εν παντι τοπω ου εξωσα αυτ
ους εκει

10

και αποστελω εις αυτους τον λιµον και τον θανατον και την µαχαιραν εως αν εκλιπωσιν απο της γης ης εδωκα αυτοις

1

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν επι παντα τον λαον ιουδα εν τω ετει τω τεταρτω του ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεως ιουδα

2

ον ελαλησεν προς παντα τον λαον ιουδα και προς τους κατοικουντας ιερουσαληµ λεγων

3

εν τρισκαιδεκατω ετει ιωσια υιου αµως βασιλεως ιουδα και εως της ηµερας ταυτης εικοσι και τρια ετη και ελαλησα προς υµας ορθριζων και λεγων

4

και απεστελλον προς υµας τους δουλους µου τους προφητας ορθρου αποστελλων και ουκ εισηκουσατε και ου προσεσχετε τοις ωσιν υµων

5

λεγων αποστραφητε εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και απο των πονηρων επιτηδευµατων υµων και κατοικησετε επι της γης ης εδωκα υµιν και τοις πατρασιν υµ
ων απ' αιωνος και εως αιωνος

6

µη πορευεσθε οπισω θεων αλλοτριων του δουλευειν αυτοις και του προσκυνειν αυτοις οπως µη παροργιζητε µε εν τοις εργοις των χειρων υµων του κακωσαι υµας

7

και ουκ ηκουσατε µου
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8

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επειδη ουκ επιστευσατε τοις λογοις µου

9

ιδου εγω αποστελλω και ληµψοµαι την πατριαν απο βορρα και αξω αυτους επι την γην ταυτην και επι τους κατοικουντας αυτην και επι παντα τα εθνη τα κυκλω αυτης και ε
ξερηµωσω αυτους και δωσω αυτους εις αφανισµον και εις συριγµον και εις ονειδισµον αιωνιον

10

και απολω απ' αυτων φωνην χαρας και φωνην ευφροσυνης φωνην νυµφιου και φωνην νυµφης οσµην µυρου και φως λυχνου

11

και εσται πασα η γη εις αφανισµον και δουλευσουσιν εν τοις εθνεσιν εβδοµηκοντα ετη

12

και εν τω πληρωθηναι τα εβδοµηκοντα ετη εκδικησω το εθνος εκεινο φησιν κυριος και θησοµαι αυτους εις αφανισµον αιωνιον

13

και επαξω επι την γην εκεινην παντας τους λογους µου ους ελαλησα κατ' αυτης παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω

14

α επροφητευσεν ιερεµιας επι τα εθνη τα αιλαµ

15

ταδε λεγει κυριος συντριβητω το τοξον αιλαµ αρχη δυναστειας αυτων

16

και επαξω επι αιλαµ τεσσαρας ανεµους εκ των τεσσαρων ακρων του ουρανου και διασπερω αυτους εν πασιν τοις ανεµοις τουτοις και ουκ εσται εθνος ο ουχ ηξει εκει οι εξωσ
µενοι αιλαµ

17

και πτοησω αυτους εναντιον των εχθρων αυτων των ζητουντων την ψυχην αυτων και επαξω επ' αυτους κακα κατα την οργην του θυµου µου και επαποστελω οπισω αυτων τ
ην µαχαιραν µου εως του εξαναλωσαι αυτους

18

και θησω τον θρονον µου εν αιλαµ και εξαποστελω εκειθεν βασιλεα και µεγιστανας

19

και εσται επ' εσχατου των ηµερων αποστρεψω την αιχµαλωσιαν αιλαµ λεγει κυριος

20

εν αρχη βασιλευοντος σεδεκιου του βασιλεως εγενετο ο λογος ουτος περι αιλαµ

2

τη αιγυπτω επι δυναµιν φαραω νεχαω βασιλεως αιγυπτου ος ην επι τω ποταµω ευφρατη εν χαρχαµις ον επαταξε ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εν τω ετει τω τεταρτω
ιωακιµ βασιλεως ιουδα

3

αναλαβετε οπλα και ασπιδας και προσαγαγετε εις πολεµον

4

επισαξατε τους ιππους επιβητε οι ιππεις και καταστητε εν ταις περικεφαλαιαις υµων προβαλετε τα δορατα και ενδυσασθε τους θωρακας υµων

5

τι οτι αυτοι πτοουνται και αποχωρουσιν οπισω διοτι οι ισχυροι αυτων κοπησονται φυγη εφυγον και ουκ ανεστρεψαν περιεχοµενοι κυκλοθεν λεγει κυριος

6

µη φευγετω ο κουφος και µη ανασωζεσθω ο ισχυρος επι βορραν τα παρα τον ευφρατην ησθενησαν πεπτωκασιν

7

τις ουτος ως ποταµος αναβησεται και ως ποταµοι κυµαινουσιν υδωρ

8

υδατα αιγυπτου ωσει ποταµος αναβησεται και ειπεν αναβησοµαι και κατακαλυψω γην και απολω κατοικουντας εν αυτη

9

επιβητε επι τους ιππους παρασκευασατε τα αρµατα εξελθατε οι µαχηται αιθιοπων και λιβυες καθωπλισµενοι οπλοις και λυδοι αναβητε εντεινατε τοξον

10

και η ηµερα εκεινη κυριω τω θεω ηµων ηµερα εκδικησεως του εκδικησαι τους εχθρους αυτου και καταφαγεται η µαχαιρα κυριου και εµπλησθησεται και µεθυσθησεται απο
του αιµατος αυτων οτι θυσια τω κυριω σαβαωθ απο γης βορρα επι ποταµω ευφρατη

11

αναβηθι γαλααδ και λαβε ρητινην τη παρθενω θυγατρι αιγυπτου εις κενον επληθυνας ιαµατα σου ωφελεια ουκ εστιν σοι

12

ηκουσαν εθνη φωνην σου και της κραυγης σου επλησθη η γη οτι µαχητης προς µαχητην ησθενησεν επι το αυτο επεσαν αµφοτεροι

13

α ελαλησεν κυριος εν χειρι ιερεµιου του ελθειν ναβουχοδονοσορ τον βασιλεα βαβυλωνος του κοψαι την γην αιγυπτου

14

αναγγειλατε εις µαγδωλον και παραγγειλατε εις µεµφιν ειπατε επιστηθι και ετοιµασον οτι κατεφαγεν µαχαιρα την σµιλακα σου

15

δια τι εφυγεν ο απις ο µοσχος ο εκλεκτος σου ουκ εµεινεν οτι κυριος παρελυσεν αυτον

16

και το πληθος σου ησθενησεν και επεσεν και εκαστος προς τον πλησιον αυτου ελαλει αναστωµεν και αναστρεψωµεν προς τον λαον ηµων εις την πατριδα ηµων απο προσωπο
υ µαχαιρας ελληνικης

17

καλεσατε το ονοµα φαραω νεχαω βασιλεως αιγυπτου σαων-εσβι-εµωηδ
Jeremiah

Chapter

26

LXX / 1550 Stephanos

Page 682 of 1057

18

ζω εγω λεγει κυριος ο θεος οτι ως το ιταβυριον εν τοις ορεσιν και ως ο καρµηλος εν τη θαλασση ηξει

19

σκευη αποικισµου ποιησον σεαυτη κατοικουσα θυγατερ αιγυπτου οτι µεµφις εις αφανισµον εσται και κληθησεται ουαι δια το µη υπαρχειν κατοικουντας εν αυτη

20

δαµαλις κεκαλλωπισµενη αιγυπτος αποσπασµα απο βορρα ηλθεν επ' αυτην

21

και οι µισθωτοι αυτης εν αυτη ωσπερ µοσχοι σιτευτοι τρεφοµενοι εν αυτη διοτι και αυτοι απεστραφησαν και εφυγον οµοθυµαδον ουκ εστησαν οτι ηµερα απωλειας ηλθεν επ'
αυτους και καιρος εκδικησεως αυτων

22

φωνη ως οφεως συριζοντος οτι εν αµµω πορευσονται εν αξιναις ηξουσιν επ' αυτην ως κοπτοντες ξυλα

23

εκκοψουσιν τον δρυµον αυτης λεγει κυριος ο θεος οτι ου µη εικασθη οτι πληθυνει υπερ ακριδα και ουκ εστιν αυτοις αριθµος

24

κατησχυνθη θυγατηρ αιγυπτου παρεδοθη εις χειρας λαου απο βορρα

25

ιδου εγω εκδικω τον αµων τον υιον αυτης επι φαραω και επι τους πεποιθοτας επ' αυτω

27

συ δε µη φοβηθης δουλος µου ιακωβ µηδε πτοηθης ισραηλ διοτι ιδου εγω σωζων σε µακροθεν και το σπερµα σου εκ της αιχµαλωσιας αυτων και αναστρεψει ιακωβ και ησυχ
ασει και υπνωσει και ουκ εσται ο παρενοχλων αυτον

28

µη φοβου παις µου ιακωβ λεγει κυριος οτι µετα σου εγω ειµι οτι ποιησω συντελειαν εν παντι εθνει εις ους εξωσα σε εκει σε δε ου µη ποιησω εκλιπειν και παιδευσω σε εις κρι
µα και αθωον ουκ αθωωσω σε

1

λογος κυριου ον ελαλησεν επι βαβυλωνα

2

αναγγειλατε εν τοις εθνεσιν και ακουστα ποιησατε και µη κρυψητε ειπατε εαλωκεν βαβυλων κατησχυνθη βηλος η απτοητος η τρυφερα παρεδοθη µαρωδαχ

3

οτι ανεβη επ' αυτην εθνος απο βορρα ουτος θησει την γην αυτης εις αφανισµον και ουκ εσται ο κατοικων εν αυτη απο ανθρωπου και εως κτηνους

4

εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω ηξουσιν οι υιοι ισραηλ αυτοι και οι υιοι ιουδα επι το αυτο βαδιζοντες και κλαιοντες πορευσονται τον κυριον θεον αυτων ζητ
ουντες

5

εως σιων ερωτησουσιν την οδον ωδε γαρ το προσωπον αυτων δωσουσιν και ηξουσιν και καταφευξονται προς κυριον τον θεον διαθηκη γαρ αιωνιος ουκ επιλησθησεται

6

προβατα απολωλοτα εγενηθη ο λαος µου οι ποιµενες αυτων εξωσαν αυτους επι τα ορη απεπλανησαν αυτους εξ ορους επι βουνον ωχοντο επελαθοντο κοιτης αυτων

7

παντες οι ευρισκοντες αυτους καταναλισκον αυτους οι εχθροι αυτων ειπαν µη ανωµεν αυτους ανθ' ων ηµαρτον τω κυριω νοµη δικαιοσυνης τω συναγαγοντι τους πατερας αυ
των

8

απαλλοτριωθητε εκ µεσου βαβυλωνος και απο γης χαλδαιων και εξελθατε και γενεσθε ωσπερ δρακοντες κατα προσωπον προβατων

9

οτι ιδου εγω εγειρω επι βαβυλωνα συναγωγας εθνων εκ γης βορρα και παραταξονται αυτη εκειθεν αλωσεται ως βολις µαχητου συνετου ουκ επιστρεψει κενη

10

και εσται η χαλδαια εις προνοµην παντες οι προνοµευοντες αυτην εµπλησθησονται

11

οτι ηυφραινεσθε και κατεκαυχασθε διαρπαζοντες την κληρονοµιαν µου διοτι εσκιρτατε ως βοιδια εν βοτανη και εκερατιζετε ως ταυροι

12

ησχυνθη η µητηρ υµων σφοδρα µητηρ επ' αγαθα εσχατη εθνων ερηµος

13

απο οργης κυριου ου κατοικηθησεται και εσται εις αφανισµον πασα και πας ο διοδευων δια βαβυλωνος σκυθρωπασει και συριουσιν επι πασαν την πληγην αυτης

14

παραταξασθε επι βαβυλωνα κυκλω παντες τεινοντες τοξον τοξευσατε επ' αυτην µη φεισησθε επι τοις τοξευµασιν υµων

15

κατακροτησατε επ' αυτην παρελυθησαν αι χειρες αυτης επεσαν αι επαλξεις αυτης και κατεσκαφη το τειχος αυτης οτι εκδικησις παρα θεου εστιν εκδικειτε επ' αυτην καθως ε
ποιησεν ποιησατε αυτη

16

εξολεθρευσατε σπερµα εκ βαβυλωνος κατεχοντα δρεπανον εν καιρω θερισµου απο προσωπου µαχαιρας ελληνικης εκαστος εις τον λαον αυτου αποστρεψουσιν και εκαστος εις
την γην αυτου φευξεται

17

προβατον πλανωµενον ισραηλ λεοντες εξωσαν αυτον ο πρωτος εφαγεν αυτον βασιλευς ασσουρ και ουτος υστερον τα οστα αυτου βασιλευς βαβυλωνος

18

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκδικω επι τον βασιλεα βαβυλωνος και επι την γην αυτου καθως εξεδικησα επι τον βασιλεα ασσουρ

19

και αποκαταστησω τον ισραηλ εις την νοµην αυτου και νεµησεται εν τω καρµηλω και εν ορει εφραιµ και εν τω γαλααδ και πλησθησεται η ψυχη αυτου
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20

εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω ζητησουσιν την αδικιαν ισραηλ και ουχ υπαρξει και τας αµαρτιας ιουδα και ου µη ευρεθωσιν οτι ιλεως εσοµαι τοις υπολελει
µµενοις επι της γης λεγει κυριος

21

πικρως επιβηθι επ' αυτην και επι τους κατοικουντας επ' αυτην εκδικησον µαχαιρα και αφανισον λεγει κυριος και ποιει κατα παντα οσα εντελλοµαι σοι

22

φωνη πολεµου και συντριβη µεγαλη εν γη χαλδαιων

23

πως συνεκλασθη και συνετριβη η σφυρα πασης της γης πως εγενηθη εις αφανισµον βαβυλων εν εθνεσιν

24

επιθησονται σοι και αλωση ω βαβυλων και ου γνωση ευρεθης και εληµφθης οτι τω κυριω αντεστης

25

ηνοιξεν κυριος τον θησαυρον αυτου και εξηνεγκεν τα σκευη οργης αυτου οτι εργον τω κυριω θεω εν γη χαλδαιων

26

οτι εληλυθασιν οι καιροι αυτης ανοιξατε τας αποθηκας αυτης ερευνησατε αυτην ως σπηλαιον και εξολεθρευσατε αυτην µη γενεσθω αυτης καταλειµµα

27

αναξηρανατε αυτης παντας τους καρπους και καταβητωσαν εις σφαγην ουαι αυτοις οτι ηκει η ηµερα αυτων και καιρος εκδικησεως αυτων

28

φωνη φευγοντων και ανασωζοµενων εκ γης βαβυλωνος του αναγγειλαι εις σιων την εκδικησιν παρα κυριου θεου ηµων

29

παραγγειλατε επι βαβυλωνα πολλοις παντι εντεινοντι τοξον παρεµβαλετε επ' αυτην κυκλοθεν µη εστω αυτης ανασωζοµενος ανταποδοτε αυτη κατα τα εργα αυτης κατα παντ
α οσα εποιησεν ποιησατε αυτη οτι προς τον κυριον αντεστη θεον αγιον του ισραηλ

30

δια τουτο πεσουνται οι νεανισκοι αυτης εν ταις πλατειαις αυτης και παντες οι ανδρες οι πολεµισται αυτης ριφησονται ειπεν κυριος

31

ιδου εγω επι σε την υβριστριαν λεγει κυριος οτι ηκει η ηµερα σου και ο καιρος εκδικησεως σου

32

και ασθενησει η υβρις σου και πεσειται και ουκ εσται ο ανιστων αυτην και αναψω πυρ εν τω δρυµω αυτης και καταφαγεται παντα τα κυκλω αυτης

33

ταδε λεγει κυριος καταδεδυναστευνται οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα αµα παντες οι αιχµαλωτευσαντες αυτους κατεδυναστευσαν αυτους οτι ουκ ηθελησαν εξαποστειλαι αυ
τους

34

και ο λυτρουµενος αυτους ισχυρος κυριος παντοκρατωρ ονοµα αυτω κρισιν κρινει προς τους αντιδικους αυτου οπως εξαρη την γην και παροξυνει τοις κατοικουσι βαβυλωνα

35

µαχαιραν επι τους χαλδαιους και επι τους κατοικουντας βαβυλωνα και επι τους µεγιστανας αυτης και επι τους συνετους αυτης

36

µαχαιραν επι τους µαχητας αυτης και παραλυθησονται

37

µαχαιραν επι τους ιππους αυτων και επι τα αρµατα αυτων µαχαιραν επι τους µαχητας αυτων και επι τον συµµικτον τον εν µεσω αυτης και εσονται ωσει γυναικες µαχαιραν ε
πι τους θησαυρους αυτης και διασκορπισθησονται

38

επι τω υδατι αυτης επεποιθει και καταισχυνθησονται οτι γη των γλυπτων εστιν και εν ταις νησοις ου κατεκαυχωντο

39

δια τουτο κατοικησουσιν ινδαλµατα εν ταις νησοις και κατοικησουσιν εν αυτη θυγατερες σειρηνων ου µη κατοικηθη ουκετι εις τον αιωνα

40

καθως κατεστρεψεν ο θεος σοδοµα και γοµορρα και τας οµορουσας αυταις ειπεν κυριος ου µη κατοικηση εκει ανθρωπος και ου µη παροικηση εκει υιος ανθρωπου

41

ιδου λαος ερχεται απο βορρα και εθνος µεγα και βασιλεις πολλοι εξεγερθησονται απ' εσχατου της γης

42

τοξον και εγχειριδιον εχοντες ιταµος εστιν και ου µη ελεηση φωνη αυτων ως θαλασσα ηχησει εφ' ιπποις ιππασονται παρεσκευασµενοι ωσπερ πυρ εις πολεµον προς σε θυγατε
ρ βαβυλωνος

43

ηκουσεν βασιλευς βαβυλωνος την ακοην αυτων και παρελυθησαν αι χειρες αυτου θλιψις κατεκρατησεν αυτου ωδινες ως τικτουσης

44

ιδου ωσπερ λεων αναβησεται απο του ιορδανου εις τοπον αιθαµ οτι ταχεως εκδιωξω αυτους απ' αυτης και παντα νεανισκον επ' αυτην επιστησω οτι τις ωσπερ εγω και τις αν
τιστησεται µοι και τις ουτος ποιµην ος στησεται κατα προσωπον µου

45

δια τουτο ακουσατε την βουλην κυριου ην βεβουλευται επι βαβυλωνα και λογισµους αυτου ους ελογισατο επι τους κατοικουντας χαλδαιους εαν µη διαφθαρη τα αρνια των π
ροβατων αυτων εαν µη αφανισθη νοµη απ' αυτων

46

οτι απο φωνης αλωσεως βαβυλωνος σεισθησεται η γη και κραυγη εν εθνεσιν ακουσθησεται .

1

ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξεγειρω επι βαβυλωνα και επι τους κατοικουντας χαλδαιους ανεµον καυσωνα διαφθειροντα

2

και εξαποστελω εις βαβυλωνα υβριστας και καθυβρισουσιν αυτην και λυµανουνται την γην αυτης ουαι επι βαβυλωνα κυκλοθεν εν ηµερα κακωσεως αυτης
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3

επ' αυτην τεινετω ο τεινων το τοξον αυτου και περιθεσθω ω εστιν οπλα αυτω και µη φεισησθε επι νεανισκους αυτης και αφανισατε πασαν την δυναµιν αυτης

4

και πεσουνται τραυµατιαι εν γη χαλδαιων και κατακεκεντηµενοι εξωθεν αυτης

5

διοτι ουκ εχηρευσεν ισραηλ και ιουδας απο θεου αυτων απο κυριου παντοκρατορος οτι η γη αυτων επλησθη αδικιας απο των αγιων ισραηλ

6

φευγετε εκ µεσου βαβυλωνος και ανασωζετε εκαστος την ψυχην αυτου και µη απορριφητε εν τη αδικια αυτης οτι καιρος εκδικησεως αυτης εστιν παρα κυριου ανταποδοµα
αυτος ανταποδιδωσιν αυτη

7

ποτηριον χρυσουν βαβυλων εν χειρι κυριου µεθυσκον πασαν την γην απο του οινου αυτης επιοσαν εθνη δια τουτο εσαλευθησαν

8

και αφνω επεσεν βαβυλων και συνετριβη θρηνειτε αυτην λαβετε ρητινην τη διαφθορα αυτης ει πως ιαθησεται

9

ιατρευσαµεν την βαβυλωνα και ουκ ιαθη εγκαταλιπωµεν αυτην και απελθωµεν εκαστος εις την γην αυτου οτι ηγγισεν εις ουρανον το κριµα αυτης εξηρεν εως των αστρων

10

εξηνεγκεν κυριος το κριµα αυτου δευτε και αναγγειλωµεν εις σιων τα εργα κυριου θεου ηµων

11

παρασκευαζετε τα τοξευµατα πληρουτε τας φαρετρας ηγειρεν κυριος το πνευµα βασιλεως µηδων οτι εις βαβυλωνα η οργη αυτου του εξολεθρευσαι αυτην οτι εκδικησις κυρι
ου εστιν εκδικησις λαου αυτου εστιν

12

επι τειχεων βαβυλωνος αρατε σηµειον επιστησατε φαρετρας εγειρατε φυλακας ετοιµασατε οπλα οτι ενεχειρησεν και ποιησει κυριος α ελαλησεν επι τους κατοικουντας βαβυλ
ωνα

13

κατασκηνουντας εφ' υδασι πολλοις και επι πληθει θησαυρων αυτης ηκει το περας σου αληθως εις τα σπλαγχα σου

14

οτι ωµοσεν κυριος κατα του βραχιονος αυτου διοτι πληρωσω σε ανθρωπων ωσει ακριδων και φθεγξονται επι σε οι καταβαινοντες

15

ποιων γην εν τη ισχυι αυτου ετοιµαζων οικουµενην εν τη σοφια αυτου εν τη συνεσει αυτου εξετεινεν τον ουρανον

16

εις φωνην εθετο ηχος υδατος εν τω ουρανω και ανηγαγεν νεφελας απ' εσχατου της γης αστραπας εις υετον εποιησεν και εξηγαγεν φως εκ θησαυρων αυτου

17

εµωρανθη πας ανθρωπος απο γνωσεως κατησχυνθη πας χρυσοχοος απο των γλυπτων αυτου οτι ψευδη εχωνευσαν ουκ εστιν πνευµα εν αυτοις

18

µαταια εστιν εργα µεµωκηµενα εν καιρω επισκεψεως αυτων απολουνται

19

ου τοιαυτη µερις τω ιακωβ οτι ο πλασας τα παντα αυτος εστιν κληρονοµια αυτου κυριος ονοµα αυτω

20

διασκορπιζεις συ µοι σκευη πολεµου και διασκορπιω εν σοι εθνη και εξαρω εκ σου βασιλεις

21

και διασκορπιω εν σοι ιππον και αναβατην αυτου και διασκορπιω εν σοι αρµατα και αναβατας αυτων

22

και διασκορπιω εν σοι νεανισκον και παρθενον και διασκορπιω εν σοι ανδρα και γυναικα

23

και διασκορπιω εν σοι ποιµενα και το ποιµνιον αυτου και διασκορπιω εν σοι γεωργον και το γεωργιον αυτου και διασκορπιω εν σοι ηγεµονας και στρατηγους σου

24

και ανταποδωσω τη βαβυλωνι και πασι τοις κατοικουσι χαλδαιοις πασας τας κακιας αυτων ας εποιησαν επι σιων κατ' οφθαλµους υµων λεγει κυριος

25

ιδου εγω προς σε το ορος το διεφθαρµενον το διαφθειρον πασαν την γην και εκτενω την χειρα µου επι σε και κατακυλιω σε απο των πετρων και δωσω σε ως ορος εµπεπυρισ
µενον

26

και ου µη λαβωσιν απο σου λιθον εις γωνιαν και λιθον εις θεµελιον οτι εις αφανισµον εις τον αιωνα εση λεγει κυριος

27

αρατε σηµειον επι της γης σαλπισατε εν εθνεσιν σαλπιγγι αγιασατε επ' αυτην εθνη παραγγειλατε επ' αυτην βασιλειαις αραρατ παρ' εµου και τοις ασχαναζαιοις επιστησατε επ
' αυτην βελοστασεις αναβιβασατε επ' αυτην ιππον ως ακριδων πληθος

28

αγιασατε επ' αυτην εθνη τον βασιλεα των µηδων και πασης της γης τους ηγουµενους αυτου και παντας τους στρατηγους αυτου

29

εσεισθη η γη και επονεσεν διοτι εξανεστη επι βαβυλωνα λογισµος κυριου του θειναι την γην βαβυλωνος εις αφανισµον και µη κατοικεισθαι αυτην

30

εξελιπεν µαχητης βαβυλωνος του πολεµειν καθησονται εκει εν περιοχη εθραυσθη η δυναστεια αυτων εγενηθησαν ωσει γυναικες ενεπυρισθη τα σκηνωµατα αυτης συνετριβη
σαν οι µοχλοι αυτης

31

διωκων εις απαντησιν διωκοντος διωξεται και αναγγελλων εις απαντησιν αναγγελλοντος του αναγγειλαι τω βασιλει βαβυλωνος οτι εαλωκεν η πολις αυτου
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32

απ' εσχατου των διαβασεων αυτου εληµφθησαν και τα συστεµατα αυτων ενεπρησαν εν πυρι και ανδρες αυτου οι πολεµισται εξερχονται

33

διοτι ταδε λεγει κυριος οικοι βασιλεως βαβυλωνος ως αλων ωριµος αλοηθησονται ετι µικρον και ηξει ο αµητος αυτης

34

κατεφαγεν µε εµερισατο µε κατελαβεν µε σκευος λεπτον ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος κατεπιεν µε ως δρακων επλησεν την κοιλιαν αυτου απο της τρυφης µου εξωσε
ν µε

35

οι µοχθοι µου και αι ταλαιπωριαι µου εις βαβυλωνα ερει κατοικουσα σιων και το αιµα µου επι τους κατοικουντας χαλδαιους ερει ιερουσαληµ

36

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω κρινω την αντιδικον σου και εκδικησω την εκδικησιν σου και ερηµωσω την θαλασσαν αυτης και ξηρανω την πηγην αυτης

37

και εσται βαβυλων εις αφανισµον και ου κατοικηθησεται

38

αµα ως λεοντες εξηγερθησαν και ως σκυµνοι λεοντων

39

εν τη θερµασια αυτων δωσω ποτηµα αυτοις και µεθυσω αυτους οπως καρωθωσιν και υπνωσωσιν υπνον αιωνιον και ου µη εγερθωσι λεγει κυριος

40

καταβιβασω αυτους ως αρνας εις σφαγην και ως κριους µετ' εριφων

41

πως εαλω και εθηρευθη το καυχηµα πασης της γης πως εγενετο βαβυλων εις αφανισµον εν τοις εθνεσιν

42

ανεβη επι βαβυλωνα η θαλασσα εν ηχω κυµατων αυτης και κατεκαλυφθη

43

εγενηθησαν αι πολεις αυτης γη ανυδρος και αβατος ου κατοικησει εν αυτη ουδε εις ουδε µη καταλυση εν αυτη υιος ανθρωπου

44

και εκδικησω επι βαβυλωνα και εξοισω α κατεπιεν εκ του στοµατος αυτης και ου µη συναχθωσιν προς αυτην ετι τα εθνη

49

και εν βαβυλωνι πεσουνται τραυµατιαι πασης της γης

50

ανασωζοµενοι εκ γης πορευεσθε και µη ιστασθε οι µακροθεν µνησθητε του κυριου και ιερουσαληµ αναβητω επι την καρδιαν υµων

51

ησχυνθηµεν οτι ηκουσαµεν ονειδισµον ηµων κατεκαλυψεν ατιµια το προσωπον ηµων εισηλθον αλλογενεις εις τα αγια ηµων εις οικον κυριου

52

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και εκδικησω επι τα γλυπτα αυτης και εν παση τη γη αυτης πεσουνται τραυµατιαι

53

οτι εαν αναβη βαβυλων ως ο ουρανος και οτι εαν οχυρωση υψος ισχυος αυτης παρ' εµου ηξουσιν εξολεθρευοντες αυτην λεγει κυριος

54

φωνη κραυγης εν βαβυλωνι και συντριβη µεγαλη εν γη χαλδαιων

55

οτι εξωλεθρευσεν κυριος την βαβυλωνα και απωλεσεν απ' αυτης φωνην µεγαλην ηχουσαν ως υδατα πολλα εδωκεν εις ολεθρον φωνην αυτης

56

οτι ηλθεν επι βαβυλωνα ταλαιπωρια εαλωσαν οι µαχηται αυτης επτοηται το τοξον αυτων οτι θεος ανταποδιδωσιν αυτοις κυριος ανταποδιδωσιν αυτη την ανταποδοσιν

57

και µεθυσει µεθη τους ηγεµονας αυτης και τους σοφους αυτης και τους στρατηγους αυτης λεγει ο βασιλευς κυριος παντοκρατωρ ονοµα αυτω

58

ταδε λεγει κυριος τειχος βαβυλωνος επλατυνθη κατασκαπτοµενον κατασκαφησεται και αι πυλαι αυτης αι υψηλαι εµπυρισθησονται και ου κοπιασουσιν λαοι εις κενον και εθ
νη εν αρχη εκλειψουσιν

59

ο λογος ον ενετειλατο κυριος ιερεµια τω προφητη ειπειν τω σαραια υιω νηριου υιου µαασαιου οτε επορευετο παρα σεδεκιου βασιλεως ιουδα εις βαβυλωνα εν τω ετει τω τετα
ρτω της βασιλειας αυτου και σαραιας αρχων δωρων

60

και εγραψεν ιερεµιας παντα τα κακα α ηξει επι βαβυλωνα εν βιβλιω ενι παντας τους λογους τουτους τους γεγραµµενους επι βαβυλωνα

61

και ειπεν ιερεµιας προς σαραιαν οταν ελθης εις βαβυλωνα και οψη και αναγνωση παντας τους λογους τουτους

62

και ερεις κυριε κυριε συ ελαλησας επι τον τοπον τουτον του εξολεθρευσαι αυτον και του µη ειναι εν αυτω κατοικουντας απο ανθρωπου εως κτηνους οτι αφανισµος εις τον αι
ωνα εσται

63

και εσται οταν παυση του αναγινωσκειν το βιβλιον τουτο και επιδησεις επ' αυτο λιθον και ριψεις αυτο εις µεσον του ευφρατου

64

και ερεις ουτως καταδυσεται βαβυλων και ου µη αναστη απο προσωπου των κακων ων εγω επαγω επ' αυτην

1

επι τους αλλοφυλους
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2

ταδε λεγει κυριος ιδου υδατα αναβαινει απο βορρα και εσται εις χειµαρρουν κατακλυζοντα και κατακλυσει γην και το πληρωµα αυτης πολιν και τους κατοικουντας εν αυτη
και κεκραξονται οι ανθρωποι και αλαλαξουσιν απαντες οι κατοικουντες την γην

3

απο φωνης ορµης αυτου απο των οπλων των ποδων αυτου και απο σεισµου των αρµατων αυτου ηχου τροχων αυτου ουκ επεστρεψαν πατερες εφ' υιους αυτων απο εκλυσεως
χειρων αυτων

4

εν τη ηµερα τη ερχοµενη του απολεσαι παντας τους αλλοφυλους και αφανιω την τυρον και την σιδωνα και παντας τους καταλοιπους της βοηθειας αυτων οτι εξολεθρευσει κυ
ριος τους καταλοιπους των νησων

5

ηκει φαλακρωµα επι γαζαν απερριφη ασκαλων και οι καταλοιποι ενακιµ εως τινος κοψεις

6

η µαχαιρα του κυριου εως τινος ουχ ησυχασεις αποκαταστηθι εις τον κολεον σου αναπαυσαι και επαρθητι

7

πως ησυχασει και κυριος ενετειλατο αυτη επι την ασκαλωνα και επι τας παραθαλασσιους επι τας καταλοιπους επεγερθηναι

1

τη ιδουµαια ταδε λεγει κυριος ουκ εστιν ετι σοφια εν θαιµαν απωλετο βουλη εκ συνετων ωχετο σοφια αυτων

2

ηπατηθη ο τοπος αυτων βαθυνατε εις καθισιν οι κατοικουντες εν δαιδαν οτι δυσκολα εποιησεν ηγαγον επ' αυτον εν χρονω ω επεσκεψαµην επ' αυτον

3

οτι τρυγηται ηλθον σοι ου καταλειψουσιν σοι καταλειµµατα ως κλεπται εν νυκτι επιθησουσιν χειρα αυτων

4

οτι εγω κατεσυρα τον ησαυ ανεκαλυψα τα κρυπτα αυτων κρυβηναι ου µη δυνωνται ωλοντο δια χειρα αδελφου αυτου και γειτονος αυτου και ουκ εστιν

5

υπολειπεσθαι ορφανον σου ινα ζησηται και εγω ζησοµαι και χηραι επ' εµε πεποιθασιν

6

οτι ταδε ειπεν κυριος οις ουκ ην νοµος πιειν το ποτηριον επιον και συ αθωωµενη ου µη αθωωθης οτι πινων πιεσαι

7

οτι κατ' εµαυτου ωµοσα λεγει κυριος οτι εις αβατον και εις ονειδισµον και εις καταρασιν εση εν µεσω αυτης και πασαι αι πολεις αυτης εσονται ερηµοι εις αιωνα

8

ακοην ηκουσα παρα κυριου και αγγελους εις εθνη απεστειλεν συναχθητε και παραγενεσθε εις αυτην αναστητε εις πολεµον

9

µικρον εδωκα σε εν εθνεσιν ευκαταφρονητον εν ανθρωποις

10

η παιγνια σου ενεχειρησεν σοι ιταµια καρδιας σου κατελυσεν τρυµαλιας πετρων συνελαβεν ισχυν βουνου υψηλου οτι υψωσεν ωσπερ αετος νοσσιαν αυτου εκειθεν καθελω σε

11

και εσται η ιδουµαια εις αβατον πας ο παραπορευοµενος επ' αυτην συριει

12

ωσπερ κατεστραφη σοδοµα και γοµορρα και αι παροικοι αυτης ειπεν κυριος παντοκρατωρ ου µη καθιση εκει ανθρωπος και ου µη ενοικηση εκει υιος ανθρωπου

13

ιδου ωσπερ λεων αναβησεται εκ µεσου του ιορδανου εις τοπον αιθαµ οτι ταχυ εκδιωξω αυτους απ' αυτης και τους νεανισκους επ' αυτην επιστησατε οτι τις ωσπερ εγω και τι
ς αντιστησεται µοι και τις ουτος ποιµην ος στησεται κατα προσωπον µου

14

δια τουτο ακουσατε βουλην κυριου ην εβουλευσατο επι την ιδουµαιαν και λογισµον αυτου ον ελογισατο επι τους κατοικουντας θαιµαν εαν µη συµψησθωσιν τα ελαχιστα των
προβατων εαν µη αβατωθη επ' αυτην καταλυσις αυτων

15

οτι απο φωνης πτωσεως αυτων εσεισθη η γη και κραυγη σου εν θαλασση ηκουσθη

16

ιδου ωσπερ αετος οψεται και εκτενει τας πτερυγας επ' οχυρωµατα αυτης και εσται η καρδια των ισχυρων της ιδουµαιας εν τη ηµερα εκεινη ως καρδια γυναικος ωδινουσης

17

τοις υιοις αµµων ουτως ειπεν κυριος µη υιοι ουκ εισιν εν ισραηλ η παραληµψοµενος ουκ εστιν αυτοις δια τι παρελαβεν µελχοµ τον γαδ και ο λαος αυτων εν πολεσιν αυτων εν
οικησει

18

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και ακουτιω επι ραββαθ θορυβον πολεµων και εσονται εις αβατον και εις απωλειαν και βωµοι αυτης εν πυρι κατακαυθησονται
και παραληµψεται ισραηλ την αρχην αυτου

19

αλαλαξον εσεβων οτι ωλετο γαι κεκραξατε θυγατερες ραββαθ περιζωσασθε σακκους και επιληµπτευσασθε και κοψασθε επι µελχοµ οτι εν αποικια βαδιειται οι ιερεις αυτου κ
αι οι αρχοντες αυτου αµα

20

τι αγαλλιαση εν τοις πεδιοις ενακιµ θυγατερ ιταµιας η πεποιθυια επι θησαυροις αυτης η λεγουσα τις εισελευσεται επ' εµε

21

ιδου εγω φερω φοβον επι σε ειπεν κυριος απο πασης της περιοικου σου και διασπαρησεσθε εκαστος εις προσωπον αυτου και ουκ εσται ο συναγων

23

τη κηδαρ βασιλισση της αυλης ην επαταξεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος ουτως ειπεν κυριος αναστητε και αναβητε επι κηδαρ και πλησατε τους υιους κεδεµ
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24

σκηνας αυτων και προβατα αυτων ληµψονται ιµατια αυτων και παντα τα σκευη αυτων και καµηλους αυτων ληµψονται εαυτοις και καλεσατε επ' αυτους απωλειαν κυκλοθε
ν

25

φευγετε λιαν βαθυνατε εις καθισιν καθηµενοι εν τη αυλη οτι εβουλευσατο εφ' υµας βασιλευς βαβυλωνος βουλην και ελογισατο εφ' υµας λογισµον

26

αναστηθι και αναβηθι επ' εθνος ευσταθουν καθηµενον εις αναψυχην οις ουκ εισιν θυραι ου βαλανοι ου µοχλοι µονοι καταλυουσιν

27

και εσονται καµηλοι αυτων εις προνοµην και πληθος κτηνων αυτων εις απωλειαν και λικµησω αυτους παντι πνευµατι κεκαρµενους προ προσωπου αυτων εκ παντος περαν α
υτων οισω την τροπην αυτων ειπεν κυριος

28

και εσται η αυλη διατριβη στρουθων και αβατος εως αιωνος ου µη καθιση εκει ανθρωπος και ου µη κατοικηση εκει υιος ανθρωπου

29

τη δαµασκω κατησχυνθη ηµαθ και αρφαδ οτι ηκουσαν ακοην πονηραν εξεστησαν εθυµωθησαν αναπαυσασθαι ου µη δυνωνται

30

εξελυθη δαµασκος απεστραφη εις φυγην τροµος επελαβετο αυτης

31

πως ουχι εγκατελιπεν πολιν εµην κωµην ηγαπησαν

32

δια τουτο πεσουνται νεανισκοι εν πλατειαις σου και παντες οι ανδρες οι πολεµισται σου πεσουνται φησιν κυριος

33

και καυσω πυρ εν τειχει δαµασκου και καταφαγεται αµφοδα υιου αδερ

1

τη µωαβ ουτως ειπεν κυριος ουαι επι ναβαυ οτι ωλετο εληµφθη καριαθαιµ ησχυνθη αµαθ και ηττηθη

2

ουκ εστιν ετι ιατρεια µωαβ αγαυριαµα εν εσεβων ελογισαντο επ' αυτην κακα εκοψαµεν αυτην απο εθνους και παυσιν παυσεται οπισθεν σου βαδιειται µαχαιρα

3

οτι φωνη κεκραγοτων εξ ωρωναιµ ολεθρος και συντριµµα µεγα

4

συνετριβη µωαβ αναγγειλατε εις ζογορα

5

οτι επλησθη αλαωθ εν κλαυθµω αναβησεται κλαιων εν οδω ωρωναιµ κραυγην συντριµµατος ηκουσατε

6

φευγετε και σωσατε τας ψυχας υµων και εσεσθε ωσπερ ονος αγριος εν ερηµω

7

επειδη επεποιθεις εν οχυρωµασιν σου και συ συλληµφθηση και εξελευσεται χαµως εν αποικια οι ιερεις αυτου και οι αρχοντες αυτου αµα

8

και ηξει ολεθρος επι πασαν πολιν και πολις ου µη σωθη και απολειται ο αυλων και εξολεθρευθησεται η πεδινη καθως ειπεν κυριος

9

δοτε σηµεια τη µωαβ οτι αφη αναφθησεται και πασαι αι πολεις αυτης εις αβατον εσονται ποθεν ενοικος αυτη

10

επικαταρατος ο ποιων τα εργα κυριου αµελως εξαιρων µαχαιραν αυτου αφ' αιµατος

11

ανεπαυσατο µωαβ εκ παιδαριου και πεποιθως ην επι τη δοξη αυτου ουκ ενεχεεν εξ αγγειου εις αγγειον και εις αποικισµον ουκ ωχετο δια τουτο εστη γευµα αυτου εν αυτω και
οσµη αυτου ουκ εξελιπεν

12

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και αποστελω αυτω κλινοντας και κλινουσιν αυτον και τα σκευη αυτου λεπτυνουσιν και τα κερατα αυτου συγκοψουσιν

13

και καταισχυνθησεται µωαβ απο χαµως ωσπερ κατησχυνθη οικος ισραηλ απο βαιθηλ ελπιδος αυτων πεποιθοτες επ' αυτοις

14

πως ερειτε ισχυροι εσµεν και ανθρωπος ισχυων εις τα πολεµικα

15

ωλετο µωαβ πολις αυτου και εκλεκτοι νεανισκοι αυτου κατεβησαν εις σφαγην

16

εγγυς ηµερα µωαβ ελθειν και πονηρια αυτου ταχεια σφοδρα

17

κινησατε αυτω παντες κυκλοθεν αυτου παντες ειδοτες ονοµα αυτου ειπατε πως συνετριβη βακτηρια ευκλεης ραβδος µεγαλωµατος

18

καταβηθι απο δοξης και καθισον εν υγρασια καθηµενη δαιβων εκτριβητε οτι ωλετο µωαβ ανεβη εις σε λυµαινοµενος οχυρωµα σου

19

εφ' οδου στηθι και επιδε καθηµενη εν αροηρ και ερωτησον φευγοντα και σωζοµενον και ειπον τι εγενετο

20

κατησχυνθη µωαβ οτι συνετριβη ολολυξον και κεκραξον αναγγειλον εν αρνων οτι ωλετο µωαβ

21

και κρισις ερχεται εις γην του µισωρ επι χαιλων και επι ιασσα και επι µωφαθ
Jeremiah

Chapter

31

LXX / 1550 Stephanos

Page 688 of 1057

22

και επι δαιβων και επι ναβαυ και επ' οικον δεβλαθαιµ

23

και επι καριαθαιµ και επ' οικον γαµωλ και επ' οικον µαων

24

και επι καριωθ και επι βοσορ και επι πασας τας πολεις µωαβ τας πορρω και τας εγγυς

25

κατεαχθη κερας µωαβ και το επιχειρον αυτου συνετριβη

26

µεθυσατε αυτον οτι επι κυριον εµεγαλυνθη και επικρουσει µωαβ εν χειρι αυτου και εσται εις γελωτα και αυτος

27

και ει µη εις γελοιασµον ην σοι ισραηλ ει εν κλοπαις σου ευρεθη οτι επολεµεις αυτον

28

κατελιπον τας πολεις και ωκησαν εν πετραις οι κατοικουντες µωαβ εγενηθησαν ως περιστεραι νοσσευουσαι εν πετραις στοµατι βοθυνου

29

ηκουσα υβριν µωαβ υβρισεν λιαν υβριν αυτου και υπερηφανιαν αυτου και υψωθη η καρδια αυτου

30

εγω δε εγνων εργα αυτου ουχι το ικανον αυτου ουχ ουτως εποιησεν

31

δια τουτο επι µωαβ ολολυζετε παντοθεν βοησατε επ' ανδρας κιραδας αυχµου

32

ως κλαυθµον ιαζηρ αποκλαυσοµαι σοι αµπελος σεβηµα κληµατα σου διηλθεν θαλασσαν ιαζηρ ηψαντο επι οπωραν σου επι τρυγηταις σου ολεθρος επεπεσεν

33

συνεψησθη χαρµοσυνη και ευφροσυνη εκ της µωαβιτιδος και οινος ην επι ληνοις σου πρωι ουκ επατησαν ουδε δειλης ουκ εποιησαν αιδαδ

34

απο κραυγης εσεβων εως ελεαλη αι πολεις αυτων εδωκαν φωνην αυτων απο ζογορ εως ωρωναιµ και αγλαθ-σαλισια οτι και το υδωρ νεβριµ εις κατακαυµα εσται

35

και απολω τον µωαβ φησιν κυριος αναβαινοντα επι βωµον και θυµιωντα θεοις αυτου

36

δια τουτο καρδια µου µωαβ ωσπερ αυλοι βοµβησουσιν καρδια µου επ' ανθρωπους κιραδας ωσπερ αυλος βοµβησει δια τουτο α περιεποιησατο απωλετο απο ανθρωπου

37

πασαν κεφαλην εν παντι τοπω ξυρησονται και πας πωγων ξυρηθησεται και πασαι χειρες κοψονται και επι πασης οσφυος σακκος

38

και επι παντων των δωµατων µωαβ και επι πλατειαις αυτης οτι συνετριψα τον µωαβ φησιν κυριος ως αγγειον ου ουκ εστιν χρεια αυτου

39

πως κατηλλαξεν πως εστρεψεν νωτον µωαβ ησχυνθη και εγενετο µωαβ εις γελωτα και εγκοτηµα πασιν τοις κυκλω αυτης

40

οτι ουτως ειπεν κυριος

41

εληµφθη ακκαριωθ και τα οχυρωµατα συνεληµφθη

42

και απολειται µωαβ απο οχλου οτι επι τον κυριον εµεγαλυνθη

43

παγις και φοβος και βοθυνος επι σοι καθηµενος µωαβ

44

ο φευγων απο προσωπου του φοβου εµπεσειται εις τον βοθυνον και ο αναβαινων εκ του βοθυνου συλληµφθησεται εν τη παγιδι οτι επαξω ταυτα επι µωαβ εν ενιαυτω επισκεψ
εως αυτης

13

οσα επροφητευσεν ιερεµιας επι παντα τα εθνη

15

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ λαβε το ποτηριον του οινου του ακρατου τουτου εκ χειρος µου και ποτιεις παντα τα εθνη προς α εγω αποστελλω σε προς αυτους

16

και πιονται και εξεµουνται και µανησονται απο προσωπου της µαχαιρας ης εγω αποστελλω ανα µεσον αυτων

17

και ελαβον το ποτηριον εκ χειρος κυριου και εποτισα τα εθνη προς α απεστειλεν µε κυριος επ' αυτα

18

την ιερουσαληµ και τας πολεις ιουδα και βασιλεις ιουδα και αρχοντας αυτου του θειναι αυτας εις ερηµωσιν και εις αβατον και εις συριγµον

19

και τον φαραω βασιλεα αιγυπτου και τους παιδας αυτου και τους µεγιστανας αυτου και παντα τον λαον αυτου

20

και παντας τους συµµικτους αυτου και παντας τους βασιλεις αλλοφυλων την ασκαλωνα και την γαζαν και την ακκαρων και το επιλοιπον αζωτου

21

και την ιδουµαιαν και την µωαβιτιν και τους υιους αµµων

22

και παντας βασιλεις τυρου και βασιλεις σιδωνος και βασιλεις τους εν τω περαν της θαλασσης

23

και την δαιδαν και την θαιµαν και την ρως και παν περικεκαρµενον κατα προσωπον αυτου
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24

και παντας τους συµµικτους τους καταλυοντας εν τη ερηµω

25

και παντας βασιλεις αιλαµ και παντας βασιλεις περσων

26

και παντας βασιλεις απο απηλιωτου τους πορρω και τους εγγυς εκαστον προς τον αδελφον αυτου και πασας τας βασιλειας τας επι προσωπου της γης

27

και ερεις αυτοις ουτως ειπεν κυριος παντοκρατωρ πιετε και µεθυσθητε και εξεµεσατε και πεσεισθε και ου µη αναστητε απο προσωπου της µαχαιρας ης εγω αποστελλω ανα
µεσον υµων

28

και εσται οταν µη βουλωνται δεξασθαι το ποτηριον εκ της χειρος σου ωστε πιειν και ερεις ουτως ειπεν κυριος πιοντες πιεσθε

29

οτι εν πολει εν η ωνοµασθη το ονοµα µου επ' αυτην εγω αρχοµαι κακωσαι και υµεις καθαρσει ου µη καθαρισθητε οτι µαχαιραν εγω καλω επι τους καθηµενους επι της γης

30

και συ προφητευσεις επ' αυτους τους λογους τουτους και ερεις κυριος αφ' υψηλου χρηµατιει απο του αγιου αυτου δωσει φωνην αυτου λογον χρηµατιει επι του τοπου αυτου κ
αι αιδαδ ωσπερ τρυγωντες αποκριθησονται και επι τους καθηµενους επι την γην

31

ηκει ολεθρος επι µερος της γης οτι κρισις τω κυριω εν τοις εθνεσιν κρινεται αυτος προς πασαν σαρκα οι δε ασεβεις εδοθησαν εις µαχαιραν λεγει κυριος

32

ουτως ειπεν κυριος ιδου κακα ερχεται απο εθνους επι εθνος και λαιλαψ µεγαλη εκπορευεται απ' εσχατου της γης

33

και εσονται τραυµατιαι υπο κυριου εν ηµερα κυριου εκ µερους της γης και εως εις µερος της γης ου µη κατορυγωσιν εις κοπρια επι προσωπου της γης εσονται

34

αλαλαξατε ποιµενες και κεκραξατε και κοπτεσθε οι κριοι των προβατων οτι επληρωθησαν αι ηµεραι υµων εις σφαγην και πεσεισθε ωσπερ οι κριοι οι εκλεκτοι

35

και απολειται φυγη απο των ποιµενων και σωτηρια απο των κριων των προβατων

36

φωνη κραυγης των ποιµενων και αλαλαγµος των προβατων και των κριων οτι ωλεθρευσεν κυριος τα βοσκηµατα αυτων

37

και παυσεται τα καταλοιπα της ειρηνης απο προσωπου οργης θυµου µου

38

εγκατελιπεν ωσπερ λεων καταλυµα αυτου οτι εγενηθη η γη αυτων εις αβατον απο προσωπου της µαχαιρας της µεγαλης

1

εν αρχη βασιλεως ιωακιµ υιου ιωσια εγενηθη ο λογος ουτος παρα κυριου

2

ουτως ειπεν κυριος στηθι εν αυλη οικου κυριου και χρηµατιεις απασι τοις ιουδαιοις και πασι τοις ερχοµενοις προσκυνειν εν οικω κυριου απαντας τους λογους ους συνεταξα σ
οι αυτοις χρηµατισαι µη αφελης ρηµα

3

ισως ακουσονται και αποστραφησονται εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και παυσοµαι απο των κακων ων εγω λογιζοµαι του ποιησαι αυτοις ενεκεν των πονηρων επ
ιτηδευµατων αυτων

4

και ερεις ουτως ειπεν κυριος εαν µη ακουσητε µου του πορευεσθαι εν τοις νοµιµοις µου οις εδωκα κατα προσωπον υµων

5

εισακουειν των λογων των παιδων µου των προφητων ους εγω αποστελλω προς υµας ορθρου και απεστειλα και ουκ εισηκουσατε µου

6

και δωσω τον οικον τουτον ωσπερ σηλωµ και την πολιν δωσω εις καταραν πασιν τοις εθνεσιν πασης της γης

7

και ηκουσαν οι ιερεις και οι ψευδοπροφηται και πας ο λαος του ιερεµιου λαλουντος τους λογους τουτους εν οικω κυριου

8

και εγενετο ιερεµιου παυσαµενου λαλουντος παντα α συνεταξεν αυτω κυριος λαλησαι παντι τω λαω και συνελαβοσαν αυτον οι ιερεις και οι ψευδοπροφηται και πας ο λαος λε
γων θανατω αποθανη

9

οτι επροφητευσας τω ονοµατι κυριου λεγων ωσπερ σηλωµ εσται ο οικος ουτος και η πολις αυτη ερηµωθησεται απο κατοικουντων και εξεκκλησιασθη πας ο λαος επι ιερεµια
ν εν οικω κυριου

10

και ηκουσαν οι αρχοντες ιουδα τον λογον τουτον και ανεβησαν εξ οικου του βασιλεως εις οικον κυριου και εκαθισαν εν προθυροις πυλης κυριου της καινης

11

και ειπαν οι ιερεις και οι ψευδοπροφηται προς τους αρχοντας και παντι τω λαω κρισις θανατου τω ανθρωπω τουτω οτι επροφητευσεν κατα της πολεως ταυτης καθως ηκουσ
ατε εν τοις ωσιν υµων

12

και ειπεν ιερεµιας προς τους αρχοντας και παντι τω λαω λεγων κυριος απεστειλεν µε προφητευσαι επι τον οικον τουτον και επι την πολιν ταυτην παντας τους λογους τουτους
ους ηκουσατε

13

και νυν βελτιους ποιησατε τας οδους υµων και τα εργα υµων και ακουσατε της φωνης κυριου και παυσεται κυριος απο των κακων ων ελαλησεν εφ' υµας
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14

και ιδου εγω εν χερσιν υµων ποιησατε µοι ως συµφερει και ως βελτιον υµιν

15

αλλ' η γνοντες γνωσεσθε οτι ει αναιρειτε µε αιµα αθωον διδοτε εφ' υµας και επι την πολιν ταυτην και επι τους κατοικουντας εν αυτη οτι εν αληθεια απεσταλκεν µε κυριος πρ
ος υµας λαλησαι εις τα ωτα υµων παντας τους λογους τουτους

16

και ειπαν οι αρχοντες και πας ο λαος προς τους ιερεις και προς τους ψευδοπροφητας ουκ εστιν τω ανθρωπω τουτω κρισις θανατου οτι επι τω ονοµατι κυριου του θεου ηµων
ελαλησεν προς ηµας

17

και ανεστησαν ανδρες των πρεσβυτερων της γης και ειπαν παση τη συναγωγη του λαου

18

µιχαιας ο µωραθιτης ην εν ταις ηµεραις εζεκιου βασιλεως ιουδα και ειπεν παντι τω λαω ιουδα ουτως ειπεν κυριος σιων ως αγρος αροτριαθησεται και ιερουσαληµ εις αβατον
εσται και το ορος του οικου εις αλσος δρυµου

19

µη ανελων ανειλεν αυτον εζεκιας και πας ιουδα ουχι οτι εφοβηθησαν τον κυριον και οτι εδεηθησαν του προσωπου κυριου και επαυσατο κυριος απο των κακων ων ελαλησεν
επ' αυτους και ηµεις εποιησαµεν κακα µεγαλα επι ψυχας ηµων

20

και ανθρωπος ην προφητευων τω ονοµατι κυριου ουριας υιος σαµαιου εκ καριαθιαριµ και επροφητευσεν περι της γης ταυτης κατα παντας τους λογους ιερεµιου

21

και ηκουσεν ο βασιλευς ιωακιµ και παντες οι αρχοντες παντας τους λογους αυτου και εζητουν αποκτειναι αυτον και ηκουσεν ουριας και εισηλθεν εις αιγυπτον

22

και εξαπεστειλεν ο βασιλευς ανδρας εις αιγυπτον

23

και εξηγαγοσαν αυτον εκειθεν και εισηγαγοσαν αυτον προς τον βασιλεα και επαταξεν αυτον εν µαχαιρα και ερριψεν αυτον εις το µνηµα υιων λαου αυτου

24

πλην χειρ αχικαµ υιου σαφαν ην µετα ιερεµιου του µη παραδουναι αυτον εις χειρας του λαου του µη ανελειν αυτον

2

ουτως ειπεν κυριος ποιησον δεσµους και κλοιους και περιθου περι τον τραχηλον σου

3

και αποστελεις αυτους προς βασιλεα ιδουµαιας και προς βασιλεα µωαβ και προς βασιλεα υιων αµµων και προς βασιλεα τυρου και προς βασιλεα σιδωνος εν χερσιν αγγελων α
υτων των ερχοµενων εις απαντησιν αυτων εις ιερουσαληµ προς σεδεκιαν βασιλεα ιουδα

4

και συνταξεις αυτοις προς τους κυριους αυτων ειπειν ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ ουτως ερειτε προς τους κυριους υµων

5

οτι εγω εποιησα την γην εν τη ισχυι µου τη µεγαλη και εν τω επιχειρω µου τω υψηλω και δωσω αυτην ω εαν δοξη εν οφθαλµοις µου

6

εδωκα την γην τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνος δουλευειν αυτω και τα θηρια του αγρου εργαζεσθαι αυτω

8

και το εθνος και η βασιλεια οσοι εαν µη εµβαλωσιν τον τραχηλον αυτων υπο τον ζυγον βασιλεως βαβυλωνος εν µαχαιρα και εν λιµω επισκεψοµαι αυτους ειπεν κυριος εως εκ
λιπωσιν εν χειρι αυτου

9

και υµεις µη ακουετε των ψευδοπροφητων υµων και των µαντευοµενων υµιν και των ενυπνιαζοµενων υµιν και των οιωνισµατων υµων και των φαρµακων υµων των λεγοντ
ων ου µη εργασησθε τω βασιλει βαβυλωνος

10

οτι ψευδη αυτοι προφητευουσιν υµιν προς το µακρυναι υµας απο της γης υµων

11

και το εθνος ο εαν εισαγαγη τον τραχηλον αυτου υπο τον ζυγον βασιλεως βαβυλωνος και εργασηται αυτω και καταλειψω αυτον επι της γης αυτου και εργαται αυτω και ενοι
κησει εν αυτη

12

και προς σεδεκιαν βασιλεα ιουδα ελαλησα κατα παντας τους λογους τουτους λεγων εισαγαγετε τον τραχηλον υµων

14

και εργασασθε τω βασιλει βαβυλωνος οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν

15

οτι ουκ απεστειλα αυτους φησιν κυριος και προφητευουσιν τω ονοµατι µου επ' αδικω προς το απολεσαι υµας και απολεισθε υµεις και οι προφηται υµων οι προφητευοντες υµ
ιν επ' αδικω ψευδη

16

υµιν και παντι τω λαω τουτω και τοις ιερευσιν ελαλησα λεγων ουτως ειπεν κυριος µη ακουετε των λογων των προφητων των προφητευοντων υµιν λεγοντων ιδου σκευη οικο
υ κυριου επιστρεψει εκ βαβυλωνος οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν ουκ απεστειλα αυτους

18

ει προφηται εισιν και ει εστιν λογος κυριου εν αυτοις απαντησατωσαν µοι

19

οτι ουτως ειπεν κυριος και των επιλοιπων σκευων

20

ων ουκ ελαβεν βασιλευς βαβυλωνος οτε απωκισεν τον ιεχονιαν εξ ιερουσαληµ
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22

εις βαβυλωνα εισελευσεται λεγει κυριος

1

και εγενετο εν τω τεταρτω ετει σεδεκια βασιλεως ιουδα εν µηνι τω πεµπτω ειπεν µοι ανανιας υιος αζωρ ο ψευδοπροφητης ο απο γαβαων εν οικω κυριου κατ' οφθαλµους των
ιερεων και παντος του λαου λεγων

2

ουτως ειπεν κυριος συνετριψα τον ζυγον του βασιλεως βαβυλωνος

3

ετι δυο ετη ηµερων εγω αποστρεψω εις τον τοπον τουτον τα σκευη οικου κυριου

4

και ιεχονιαν και την αποικιαν ιουδα οτι συντριψω τον ζυγον βασιλεως βαβυλωνος

5

και ειπεν ιερεµιας προς ανανιαν κατ' οφθαλµους παντος του λαου και κατ' οφθαλµους των ιερεων των εστηκοτων εν οικω κυριου

6

και ειπεν ιερεµιας αληθως ουτω ποιησαι κυριος στησαι τον λογον σου ον συ προφητευεις του επιστρεψαι τα σκευη οικου κυριου και πασαν την αποικιαν εκ βαβυλωνος εις το
ν τοπον τουτον

7

πλην ακουσατε τον λογον κυριου ον εγω λεγω εις τα ωτα υµων και εις τα ωτα παντος του λαου

8

οι προφηται οι γεγονοτες προτεροι µου και προτεροι υµων απο του αιωνος και επροφητευσαν επι γης πολλης και επι βασιλειας µεγαλας εις πολεµον

9

ο προφητης ο προφητευσας εις ειρηνην ελθοντος του λογου γνωσονται τον προφητην ον απεστειλεν αυτοις κυριος εν πιστει

10

και ελαβεν ανανιας εν οφθαλµοις παντος του λαου τους κλοιους απο του τραχηλου ιερεµιου και συνετριψεν αυτους

11

και ειπεν ανανιας κατ' οφθαλµους παντος του λαου λεγων ουτως ειπεν κυριος ουτως συντριψω τον ζυγον βασιλεως βαβυλωνος απο τραχηλων παντων των εθνων και ωχετο ι
ερεµιας εις την οδον αυτου

12

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν µετα το συντριψαι ανανιαν τους κλοιους απο του τραχηλου αυτου λεγων

13

βαδιζε και ειπον προς ανανιαν λεγων ουτως ειπεν κυριος κλοιους ξυλινους συνετριψας και ποιησω αντ' αυτων κλοιους σιδηρους

14

οτι ουτως ειπεν κυριος ζυγον σιδηρουν εθηκα επι τον τραχηλον παντων των εθνων εργαζεσθαι τω βασιλει βαβυλωνος

15

και ειπεν ιερεµιας τω ανανια ουκ απεσταλκεν σε κυριος και πεποιθεναι εποιησας τον λαον τουτον επ' αδικω

16

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω εξαποστελλω σε απο προσωπου της γης τουτω τω ενιαυτω αποθανη

17

και απεθανεν εν τω µηνι τω εβδοµω

1

και ουτοι οι λογοι της βιβλου ους απεστειλεν ιερεµιας εξ ιερουσαληµ προς τους πρεσβυτερους της αποικιας και προς τους ιερεις και προς τους ψευδοπροφητας επιστολην εις
βαβυλωνα τη αποικια και προς απαντα τον λαον

2

υστερον εξελθοντος ιεχονιου του βασιλεως και της βασιλισσης και των ευνουχων και παντος ελευθερου και δεσµωτου και τεχνιτου εξ ιερουσαληµ

3

εν χειρι ελεασα υιου σαφαν και γαµαριου υιου χελκιου ον απεστειλεν σεδεκιας βασιλευς ιουδα προς βασιλεα βαβυλωνος εις βαβυλωνα λεγων

4

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ επι την αποικιαν ην απωκισα απο ιερουσαληµ

5

οικοδοµησατε οικους και κατοικησατε και φυτευσατε παραδεισους και φαγετε τους καρπους αυτων

6

και λαβετε γυναικας και τεκνοποιησατε υιους και θυγατερας και λαβετε τοις υιοις υµων γυναικας και τας θυγατερας υµων ανδρασιν δοτε και πληθυνεσθε και µη σµικρυνθητ
ε

7

και ζητησατε εις ειρηνην της γης εις ην απωκισα υµας εκει και προσευξασθε περι αυτων προς κυριον οτι εν ειρηνη αυτης εσται ειρηνη υµιν

8

οτι ουτως ειπεν κυριος µη αναπειθετωσαν υµας οι ψευδοπροφηται οι εν υµιν και µη αναπειθετωσαν υµας οι µαντεις υµων και µη ακουετε εις τα ενυπνια υµων α υµεις ενυπνι
αζεσθε

9

οτι αδικα αυτοι προφητευουσιν υµιν επι τω ονοµατι µου και ουκ απεστειλα αυτους

10

οτι ουτως ειπεν κυριος οταν µελλη πληρουσθαι βαβυλωνι εβδοµηκοντα ετη επισκεψοµαι υµας και επιστησω τους λογους µου εφ' υµας του τον λαον υµων αποστρεψαι εις τον
τοπον τουτον

11

και λογιουµαι εφ' υµας λογισµον ειρηνης και ου κακα του δουναι υµιν ταυτα
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12

και προσευξασθε προς µε και εισακουσοµαι υµων

13

και εκζητησατε µε και ευρησετε µε οτι ζητησετε µε εν ολη καρδια υµων

14

και επιφανουµαι υµιν

15

οτι ειπατε κατεστησεν ηµιν κυριος προφητας εν βαβυλωνι

21

ουτως ειπεν κυριος επι αχιαβ και επι σεδεκιαν ιδου εγω διδωµι αυτους εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος και παταξει αυτους κατ' οφθαλµους υµων

22

και ληµψονται απ' αυτων καταραν εν παση τη αποικια ιουδα εν βαβυλωνι λεγοντες ποιησαι σε κυριος ως σεδεκιαν εποιησεν και ως αχιαβ ους απετηγανισεν βασιλευς βαβυλ
ωνος εν πυρι

23

δι' ην εποιησαν ανοµιαν εν ισραηλ και εµοιχωντο τας γυναικας των πολιτων αυτων και λογον εχρηµατισαν εν τω ονοµατι µου ον ου συνεταξα αυτοις και εγω µαρτυς φησιν κ
υριος

24

και προς σαµαιαν τον νελαµιτην ερεις

25

ουκ απεστειλα σε τω ονοµατι µου και προς σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα ειπε

26

κυριος εδωκεν σε εις ιερεα αντι ιωδαε του ιερεως γενεσθαι επιστατην εν τω οικω κυριου παντι ανθρωπω προφητευοντι και παντι ανθρωπω µαινοµενω και δωσεις αυτον εις τ
ο αποκλεισµα και εις τον καταρρακτην

27

και νυν δια τι συνελοιδορησατε ιερεµιαν τον εξ αναθωθ τον προφητευσαντα υµιν

28

ου δια τουτο απεστειλεν προς υµας εις βαβυλωνα λεγων µακραν εστιν οικοδοµησατε οικιας και κατοικησατε και φυτευσατε κηπους και φαγεσθε τον καρπον αυτων

29

και ανεγνω σοφονιας το βιβλιον εις τα ωτα ιερεµιου

30

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν λεγων

31

αποστειλον προς την αποικιαν λεγων ουτως ειπεν κυριος επι σαµαιαν τον νελαµιτην επειδη επροφητευσεν υµιν σαµαιας και εγω ουκ απεστειλα αυτον και πεποιθεναι εποιησε
ν υµας επ' αδικοις

32

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω επισκεψοµαι επι σαµαιαν και επι το γενος αυτου και ουκ εσται αυτων ανθρωπος εν µεσω υµων του ιδειν τα αγαθα α εγω ποιησω υµιν
ουκ οψονται

1

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα κυριου ειπειν

2

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ λεγων γραψον παντας τους λογους ους εχρηµατισα προς σε επι βιβλιου

3

οτι ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και αποστρεψω την αποικιαν λαου µου ισραηλ και ιουδα ειπεν κυριος και αποστρεψω αυτους εις την γην ην εδωκα τοις πατρασιν αυτ
ων και κυριευσουσιν αυτης

4

και ουτοι οι λογοι ους ελαλησεν κυριος επι ισραηλ και ιουδα

5

ουτως ειπεν κυριος φωνην φοβου ακουσεσθε φοβος και ουκ εστιν ειρηνη

6

ερωτησατε και ιδετε ει ετεκεν αρσεν και περι φοβου εν ω καθεξουσιν οσφυν και σωτηριαν διοτι εωρακα παντα ανθρωπον και αι χειρες αυτου επι της οσφυος αυτου εστραφη
σαν προσωπα εις ικτερον

7

εγενηθη οτι µεγαλη η ηµερα εκεινη και ουκ εστιν τοιαυτη και χρονος στενος εστιν τω ιακωβ και απο τουτου σωθησεται

8

εν τη ηµερα εκεινη ειπεν κυριος συντριψω τον ζυγον απο του τραχηλου αυτων και τους δεσµους αυτων διαρρηξω και ουκ εργωνται αυτοι ετι αλλοτριοις

9

και εργωνται τω κυριω θεω αυτων και τον δαυιδ βασιλεα αυτων αναστησω αυτοις

12

ουτως ειπεν κυριος ανεστησα συντριµµα αλγηρα η πληγη σου

13

ουκ εστιν κρινων κρισιν σου εις αλγηρον ιατρευθης ωφελεια ουκ εστιν σοι

14

παντες οι φιλοι σου επελαθοντο σου ου µη επερωτησουσιν οτι πληγην εχθρου επαισα σε παιδειαν στερεαν επι πασαν αδικιαν σου επληθυναν αι αµαρτιαι σου
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16

δια τουτο παντες οι εσθοντες σε βρωθησονται και παντες οι εχθροι σου κρεας αυτων παν εδονται επι πληθος αδικιων σου επληθυνθησαν αι αµαρτιαι σου εποιησαν ταυτα σοι
και εσονται οι διαφορουντες σε εις διαφορηµα και παντας τους προνοµευοντας σε δωσω εις προνοµην

17

οτι αναξω το ιαµα σου απο πληγης οδυνηρας ιατρευσω σε φησιν κυριος οτι εσπαρµενη εκληθης θηρευµα υµων εστιν οτι ζητων ουκ εστιν αυτην

18

ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω αποστρεψω την αποικιαν ιακωβ και αιχµαλωσιαν αυτου ελεησω και οικοδοµηθησεται πολις επι το υψος αυτης και ο ναος κατα το κριµα αυτου
καθεδειται

19

και εξελευσονται απ' αυτων αδοντες και φωνη παιζοντων και πλεονασω αυτους και ου µη ελαττωθωσιν

20

και εισελευσονται οι υιοι αυτων ως το προτερον και τα µαρτυρια αυτων κατα προσωπον µου ορθωθησεται και επισκεψοµαι τους θλιβοντας αυτους

21

και εσονται ισχυροτεροι αυτου επ' αυτους και ο αρχων αυτου εξ αυτου εξελευσεται και συναξω αυτους και αποστρεψουσιν προς µε οτι τις εστιν ουτος ος εδωκεν την καρδιαν
αυτου αποστρεψαι προς µε φησιν κυριος

23

οτι οργη κυριου εξηλθεν θυµωδης εξηλθεν οργη στρεφοµενη επ' ασεβεις ηξει

24

ου µη αποστραφη οργη θυµου κυριου εως ποιηση και εως καταστηση εγχειρηµα καρδιας αυτου επ' εσχατων των ηµερων γνωσεσθε αυτα

1

εν τω χρονω εκεινω ειπεν κυριος εσοµαι εις θεον τω γενει ισραηλ και αυτοι εσονται µοι εις λαον

2

ουτως ειπεν κυριος ευρον θερµον εν ερηµω µετα ολωλοτων εν µαχαιρα βαδισατε και µη ολεσητε τον ισραηλ

3

κυριος πορρωθεν ωφθη αυτω αγαπησιν αιωνιαν ηγαπησα σε δια τουτο ειλκυσα σε εις οικτιρηµα

4

ετι οικοδοµησω σε και οικοδοµηθηση παρθενος ισραηλ ετι ληµψη τυµπανον σου και εξελευση µετα συναγωγης παιζοντων

5

ετι φυτευσατε αµπελωνας εν ορεσιν σαµαρειας φυτευσατε και αινεσατε

6

οτι εστιν ηµερα κλησεως απολογουµενων εν ορεσιν εφραιµ αναστητε και αναβητε εις σιων προς κυριον τον θεον ηµων

7

οτι ουτως ειπεν κυριος τω ιακωβ ευφρανθητε και χρεµετισατε επι κεφαλην εθνων ακουστα ποιησατε και αινεσατε ειπατε εσωσεν κυριος τον λαον αυτου το καταλοιπον του ι
σραηλ

8

ιδου εγω αγω αυτους απο βορρα και συναξω αυτους απ' εσχατου της γης εν εορτη φασεκ και τεκνοποιηση οχλον πολυν και αποστρεψουσιν ωδε

9

εν κλαυθµω εξηλθον και εν παρακλησει αναξω αυτους αυλιζων επι διωρυγας υδατων εν οδω ορθη και ου µη πλανηθωσιν εν αυτη οτι εγενοµην τω ισραηλ εις πατερα και εφρ
αιµ πρωτοτοκος µου εστιν

10

ακουσατε λογον κυριου εθνη και αναγγειλατε εις νησους τας µακροτερον ειπατε ο λικµησας τον ισραηλ συναξει αυτον και φυλαξει αυτον ως ο βοσκων το ποιµνιον αυτου

11

οτι ελυτρωσατο κυριος τον ιακωβ εξειλατο αυτον εκ χειρος στερεωτερων αυτου

12

και ηξουσιν και ευφρανθησονται εν τω ορει σιων και ηξουσιν επ' αγαθα κυριου επι γην σιτου και οινου και καρπων και κτηνων και προβατων και εσται η ψυχη αυτων ωσπε
ρ ξυλον εγκαρπον και ου πεινασουσιν ετι

13

τοτε χαρησονται παρθενοι εν συναγωγη νεανισκων και πρεσβυται χαρησονται και στρεψω το πενθος αυτων εις χαρµονην και ποιησω αυτους ευφραινοµενους

14

µεγαλυνω και µεθυσω την ψυχην των ιερεων υιων λευι και ο λαος µου των αγαθων µου εµπλησθησεται

15

ουτως ειπεν κυριος φωνη εν ραµα ηκουσθη θρηνου και κλαυθµου και οδυρµου ραχηλ αποκλαιοµενη ουκ ηθελεν παυσασθαι επι τοις υιοις αυτης οτι ουκ εισιν

16

ουτως ειπεν κυριος διαλιπετω η φωνη σου απο κλαυθµου και οι οφθαλµοι σου απο δακρυων σου οτι εστιν µισθος τοις σοις εργοις και επιστρεψουσιν εκ γης εχθρων

17

µονιµον τοις σοις τεκνοις

18

ακοην ηκουσα εφραιµ οδυροµενου επαιδευσας µε και επαιδευθην εγω ωσπερ µοσχος ουκ εδιδαχθην επιστρεψον µε και επιστρεψω οτι συ κυριος ο θεος µου

19

οτι υστερον αιχµαλωσιας µου µετενοησα και υστερον του γνωναι µε εστεναξα εφ' ηµερας αισχυνης και υπεδειξα σοι οτι ελαβον ονειδισµον εκ νεοτητος µου

20

υιος αγαπητος εφραιµ εµοι παιδιον εντρυφων οτι ανθ' ων οι λογοι µου εν αυτω µνεια µνησθησοµαι αυτου δια τουτο εσπευσα επ' αυτω ελεων ελεησω αυτον φησιν κυριος

21

στησον σεαυτην σιων ποιησον τιµωριαν δος καρδιαν σου εις τους ωµους οδον ην επορευθης αποστραφητι παρθενος ισραηλ αποστραφητι εις τας πολεις σου πενθουσα
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22

εως ποτε αποστρεψεις θυγατηρ ητιµωµενη οτι εκτισεν κυριος σωτηριαν εις καταφυτευσιν καινην εν σωτηρια περιελευσονται ανθρωποι

23

ουτως ειπεν κυριος ετι ερουσιν τον λογον τουτον εν γη ιουδα και εν πολεσιν αυτου οταν αποστρεψω την αιχµαλωσιαν αυτου ευλογηµενος κυριος επι δικαιον ορος το αγιον αυ
του

24

και ενοικουντες εν ταις πολεσιν ιουδα και εν παση τη γη αυτου αµα γεωργω και αρθησεται εν ποιµνιω

25

οτι εµεθυσα πασαν ψυχην διψωσαν και πασαν ψυχην πεινωσαν ενεπλησα

26

δια τουτο εξηγερθην και ειδον και ο υπνος µου ηδυς µοι εγενηθη

27

δια τουτο ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και σπερω τον ισραηλ και τον ιουδαν σπερµα ανθρωπου και σπερµα κτηνους

28

και εσται ωσπερ εγρηγορουν επ' αυτους καθαιρειν και κακουν ουτως γρηγορησω επ' αυτους του οικοδοµειν και καταφυτευειν φησιν κυριος

29

εν ταις ηµεραις εκειναις ου µη ειπωσιν οι πατερες εφαγον οµφακα και οι οδοντες των τεκνων ηµωδιασαν

30

αλλ' η εκαστος εν τη εαυτου αµαρτια αποθανειται και του φαγοντος τον οµφακα αιµωδιασουσιν οι οδοντες αυτου

31

ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και διαθησοµαι τω οικω ισραηλ και τω οικω ιουδα διαθηκην καινην

32

ου κατα την διαθηκην ην διεθεµην τοις πατρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου µου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαθη
κη µου και εγω ηµελησα αυτων φησιν κυριος

33

οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι τω οικω ισραηλ µετα τας ηµερας εκεινας φησιν κυριος διδους δωσω νοµους µου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων γραψω αυ
τους και εσοµαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται µοι εις λαον

34

και ου µη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν µε απο µικρου αυτων και εως µεγαλου αυτων
οτι ιλεως εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και των αµαρτιων αυτων ου µη µνησθω ετι

35

εαν υψωθη ο ουρανος εις το µετεωρον φησιν κυριος και εαν ταπεινωθη το εδαφος της γης κατω και εγω ουκ αποδοκιµω το γενος ισραηλ φησιν κυριος περι παντων ων εποιη
σαν

36

ουτως ειπεν κυριος ο δους τον ηλιον εις φως της ηµερας σεληνην και αστερας εις φως της νυκτος και κραυγην εν θαλασση και εβοµβησεν τα κυµατα αυτης κυριος παντοκρα
τωρ ονοµα αυτω

37

εαν παυσωνται οι νοµοι ουτοι απο προσωπου µου φησιν κυριος και το γενος ισραηλ παυσεται γενεσθαι εθνος κατα προσωπον µου πασας τας ηµερας

38

ιδου ηµεραι ερχονται φησιν κυριος και οικοδοµηθησεται πολις τω κυριω απο πυργου αναµεηλ εως πυλης της γωνιας

39

και εξελευσεται η διαµετρησις αυτης απεναντι αυτων εως βουνων γαρηβ και περικυκλωθησεται κυκλω εξ εκλεκτων λιθων

40

και παντες ασαρηµωθ εως ναχαλ κεδρων εως γωνιας πυλης ιππων ανατολης αγιασµα τω κυριω και ουκετι ου µη εκλιπη και ου µη καθαιρεθη εως του αιωνος

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ιερεµιαν εν τω ενιαυτω τω δεκατω τω βασιλει σεδεκια ουτος ενιαυτος οκτωκαιδεκατος τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνο
ς

2

και δυναµις βασιλεως βαβυλωνος εχαρακωσεν επι ιερουσαληµ και ιερεµιας εφυλασσετο εν αυλη της φυλακης η εστιν εν οικω του βασιλεως

3

εν η κατεκλεισεν αυτον ο βασιλευς σεδεκιας λεγων δια τι συ προφητευεις λεγων ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω διδωµι την πολιν ταυτην εν χερσιν βασιλεως βαβυλωνος και λη
µψεται αυτην

4

και σεδεκιας ου µη σωθη εκ χειρος των χαλδαιων οτι παραδοσει παραδοθησεται εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος και λαλησει στοµα αυτου προς στοµα αυτου και οι οφθαλµοι
αυτου τους οφθαλµους αυτου οψονται

5

και εισελευσεται σεδεκιας εις βαβυλωνα και εκει καθιειται

6

και λογος κυριου εγενηθη προς ιερεµιαν λεγων

7

ιδου αναµεηλ υιος σαλωµ αδελφου πατρος σου ερχεται προς σε λεγων κτησαι σεαυτω τον αγρον µου τον εν αναθωθ οτι σοι κριµα παραλαβειν εις κτησιν

8

και ηλθεν προς µε αναµεηλ υιος σαλωµ αδελφου πατρος µου εις την αυλην της φυλακης και ειπεν µοι κτησαι τον αγρον µου τον εν γη βενιαµιν τον εν αναθωθ οτι σοι κριµα κ
τησασθαι και συ πρεσβυτερος και εγνων οτι λογος κυριου εστιν
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9

και εκτησαµην τον αγρον αναµεηλ υιου αδελφου πατρος µου και εστησα αυτω επτα σικλους και δεκα αργυριου

10

και εγραψα εις βιβλιον και εσφραγισαµην και διεµαρτυραµην µαρτυρας και εστησα το αργυριον εν ζυγω

11

και ελαβον το βιβλιον της κτησεως το εσφραγισµενον και το ανεγνωσµενον

12

και εδωκα αυτο τω βαρουχ υιω νηριου υιου µαασαιου κατ' οφθαλµους αναµεηλ υιου αδελφου πατρος µου και κατ' οφθαλµους των εστηκοτων και γραφοντων εν τω βιβλιω τ
ης κτησεως και κατ' οφθαλµους των ιουδαιων των εν τη αυλη της φυλακης

13

και συνεταξα τω βαρουχ κατ' οφθαλµους αυτων λεγων

14

ουτως ειπεν κυριος παντοκρατωρ λαβε το βιβλιον της κτησεως τουτο και το βιβλιον το ανεγνωσµενον και θησεις αυτο εις αγγειον οστρακινον ινα διαµεινη ηµερας πλειους

15

οτι ουτως ειπεν κυριος ετι κτηθησονται αγροι και οικιαι και αµπελωνες εν τη γη ταυτη

16

και προσευξαµην προς κυριον µετα το δουναι µε το βιβλιον της κτησεως προς βαρουχ υιον νηριου λεγων

17

ω κυριε συ εποιησας τον ουρανον και την γην τη ισχυι σου τη µεγαλη και τω βραχιονι σου τω υψηλω και τω µετεωρω ου µη αποκρυβη απο σου ουθεν

18

ποιων ελεος εις χιλιαδας και αποδιδους αµαρτιας πατερων εις κολπους τεκνων αυτων µετ' αυτους ο θεος ο µεγας και ισχυρος

19

κυριος µεγαλης βουλης και δυνατος τοις εργοις ο θεος ο µεγας ο παντοκρατωρ και µεγαλωνυµος κυριος οι οφθαλµοι σου εις τας οδους των υιων των ανθρωπων δουναι εκαστ
ω κατα την οδον αυτου

20

ος εποιησας σηµεια και τερατα εν γη αιγυπτω εως της ηµερας ταυτης και εν ισραηλ και εν τοις γηγενεσιν και εποιησας σεαυτω ονοµα ως η ηµερα αυτη

21

και εξηγαγες τον λαον σου ισραηλ εκ γης αιγυπτου εν σηµειοις και εν τερασιν και εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν οραµασιν µεγαλοις

22

και εδωκας αυτοις την γην ταυτην ην ωµοσας τοις πατρασιν αυτων γην ρεουσαν γαλα και µελι

23

και εισηλθοσαν και ελαβοσαν αυτην και ουκ ηκουσαν της φωνης σου και εν τοις προσταγµασιν σου ουκ επορευθησαν απαντα α ενετειλω αυτοις ουκ εποιησαν και εποιησας σ
υµβηναι αυτοις παντα τα κακα ταυτα

24

ιδου οχλος ηκει εις την πολιν ταυτην συλλαβειν αυτην και η πολις εδοθη εις χειρας χαλδαιων των πολεµουντων αυτην απο προσωπου µαχαιρας και του λιµου ως ελαλησας ο
υτως εγενετο

25

και συ λεγεις προς µε κτησαι σεαυτω αγρον αργυριου και εγραψα βιβλιον και εσφραγισαµην και επεµαρτυραµην µαρτυρας και η πολις εδοθη εις χειρας χαλδαιων

26

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

27

εγω κυριος ο θεος πασης σαρκος µη απ' εµου κρυβησεται τι

28

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ δοθεισα παραδοθησεται η πολις αυτη εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος και ληµψεται αυτην

29

και ηξουσιν οι χαλδαιοι πολεµουντες επι την πολιν ταυτην και καυσουσιν την πολιν ταυτην εν πυρι και κατακαυσουσιν τας οικιας εν αις εθυµιωσαν επι των δωµατων αυτων
τη βααλ και εσπενδον σπονδας θεοις ετεροις προς το παραπικραναι µε

30

οτι ησαν οι υιοι ισραηλ και οι υιοι ιουδα µονοι ποιουντες το πονηρον κατ' οφθαλµους µου εκ νεοτητος αυτων

31

οτι επι την οργην µου και επι τον θυµον µου ην η πολις αυτη αφ' ης ηµερας ωκοδοµησαν αυτην και εως της ηµερας ταυτης απαλλαξαι αυτην απο προσωπου µου

32

δια πασας τας πονηριας των υιων ισραηλ και ιουδα ων εποιησαν πικραναι µε αυτοι και οι βασιλεις αυτων και οι αρχοντες αυτων και οι ιερεις αυτων και οι προφηται αυτων
ανδρες ιουδα και οι κατοικουντες ιερουσαληµ

33

και επεστρεψαν προς µε νωτον και ου προσωπον και εδιδαξα αυτους ορθρου και εδιδαξα και ουκ ηκουσαν επιλαβειν παιδειαν

34

και εθηκαν τα µιασµατα αυτων εν τω οικω ου επεκληθη το ονοµα µου επ' αυτω εν ακαθαρσιαις αυτων

35

και ωκοδοµησαν τους βωµους τη βααλ τους εν φαραγγι υιου εννοµ του αναφερειν τους υιους αυτων και τας θυγατερας αυτων τω µολοχ βασιλει α ου συνεταξα αυτοις και ου
κ ανεβη επι καρδιαν µου του ποιησαι το βδελυγµα τουτο προς το εφαµαρτειν τον ιουδαν

36

και νυν ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ επι την πολιν ην συ λεγεις παραδοθησεται εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος εν µαχαιρα και εν λιµω και εν αποστολη
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37

ιδου εγω συναγω αυτους εκ πασης της γης ου διεσπειρα αυτους εκει εν οργη µου και τω θυµω µου και παροξυσµω µεγαλω και επιστρεψω αυτους εις τον τοπον τουτον και κ
αθιω αυτους πεποιθοτας

38

και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις θεον

39

και δωσω αυτοις οδον ετεραν και καρδιαν ετεραν φοβηθηναι µε πασας τας ηµερας εις αγαθον αυτοις και τοις τεκνοις αυτων µετ' αυτους

40

και διαθησοµαι αυτοις διαθηκην αιωνιαν ην ου µη αποστρεψω οπισθεν αυτων και τον φοβον µου δωσω εις την καρδιαν αυτων προς το µη αποστηναι αυτους απ' εµου

41

και επισκεψοµαι του αγαθωσαι αυτους και φυτευσω αυτους εν τη γη ταυτη εν πιστει και εν παση καρδια και εν παση ψυχη

42

οτι ουτως ειπεν κυριος καθα επηγαγον επι τον λαον τουτον παντα τα κακα τα µεγαλα ταυτα ουτως εγω επαξω επ' αυτους παντα τα αγαθα α ελαλησα επ' αυτους

43

και κτηθησονται ετι αγροι εν τη γη η συ λεγεις αβατος εστιν απο ανθρωπων και κτηνους και παρεδοθησαν εις χειρας χαλδαιων

44

και κτησονται αγρους εν αργυριω και γραψεις βιβλιον και σφραγιη και διαµαρτυρη µαρτυρας εν γη βενιαµιν και κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα και εν πολεσιν του
ορους και εν πολεσιν της σεφηλα και εν πολεσιν της ναγεβ οτι αποστρεψω τας αποικιας αυτων

1

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν δευτερον και αυτος ην ετι δεδεµενος εν τη αυλη της φυλακης λεγων

2

ουτως ειπεν κυριος ποιων γην και πλασσων αυτην του ανορθωσαι αυτην κυριος ονοµα αυτω

3

κεκραξον προς µε και αποκριθησοµαι σοι και απαγγελω σοι µεγαλα και ισχυρα α ουκ εγνως αυτα

4

οτι ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ περι οικων της πολεως ταυτης και περι οικων βασιλεως ιουδα των καθηρηµενων εις χαρακας και προµαχωνας

5

του µαχεσθαι προς τους χαλδαιους και πληρωσαι αυτην των νεκρων των ανθρωπων ους επαταξα εν οργη µου και εν θυµω µου και απεστρεψα το προσωπον µου απ' αυτων π
ερι πασων των πονηριων αυτων

6

ιδου εγω αναγω αυτη συνουλωσιν και ιαµα και φανερωσω αυτοις εισακουειν και ιατρευσω αυτην και ποιησω αυτοις ειρηνην και πιστιν

7

και επιστρεψω την αποικιαν ιουδα και την αποικιαν ισραηλ και οικοδοµησω αυτους καθως το προτερον

8

και καθαριω αυτους απο πασων των αδικιων αυτων ων ηµαρτοσαν µοι και ου µη µνησθησοµαι αµαρτιων αυτων ων ηµαρτον µοι και απεστησαν απ' εµου

9

και εσται εις ευφροσυνην και εις αινεσιν και εις µεγαλειοτητα παντι τω λαω της γης οιτινες ακουσονται παντα τα αγαθα α εγω ποιησω και φοβηθησονται και πικρανθησοντα
ι περι παντων των αγαθων και περι πασης της ειρηνης ης εγω ποιησω αυτοις

10

ουτως ειπεν κυριος ετι ακουσθησεται εν τω τοπω τουτω ω υµεις λεγετε ερηµος εστιν απο ανθρωπων και κτηνων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ ταις ηρηµωµεναις
παρα το µη ειναι ανθρωπον και κτηνη

11

φωνη ευφροσυνης και φωνη χαρµοσυνης φωνη νυµφιου και φωνη νυµφης φωνη λεγοντων εξοµολογεισθε κυριω παντοκρατορι οτι χρηστος κυριος οτι εις τον αιωνα το ελεος
αυτου και εισοισουσιν δωρα εις οικον κυριου οτι αποστρεψω πασαν την αποικιαν της γης εκεινης κατα το προτερον ειπεν κυριος

12

ουτως ειπεν κυριος των δυναµεων ετι εσται εν τω τοπω τουτω τω ερηµω παρα το µη ειναι ανθρωπον και κτηνος και εν πασαις ταις πολεσιν αυτου καταλυµατα ποιµενων κοι
ταζοντων προβατα

13

εν πολεσιν της ορεινης και εν πολεσιν της σεφηλα και εν πολεσιν της ναγεβ και εν γη βενιαµιν και εν ταις κυκλω ιερουσαληµ και εν πολεσιν ιουδα ετι παρελευσεται προβατα
επι χειρα αριθµουντος ειπεν κυριος

1

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα κυριου και ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και παν το στρατοπεδον αυτου και πασα η γη αρχης αυτου επολεµουν επι ιερουσαλ
ηµ και επι πασας τας πολεις ιουδα λεγων

2

ουτως ειπεν κυριος βαδισον προς σεδεκιαν βασιλεα ιουδα και ερεις αυτω ουτως ειπεν κυριος παραδοσει παραδοθησεται η πολις αυτη εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος και συλ
ληµψεται αυτην και καυσει αυτην εν πυρι

3

και συ ου µη σωθης εκ χειρος αυτου και συλληµψει συλληµφθηση και εις χειρας αυτου δοθηση και οι οφθαλµοι σου τους οφθαλµους αυτου οψονται και το στοµα αυτου µετ
α του στοµατος σου λαλησει και εις βαβυλωνα εισελευση

4

αλλα ακουσον τον λογον κυριου σεδεκια βασιλευ ιουδα ουτως λεγει κυριος

5

εν ειρηνη αποθανη και ως εκλαυσαν τους πατερας σου τους βασιλευσαντας προτερον σου κλαυσονται και σε και ω αδων κοψονται σε οτι λογον εγω ελαλησα ειπεν κυριος
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6

και ελαλησεν ιερεµιας προς τον βασιλεα σεδεκιαν παντας τους λογους τουτους εν ιερουσαληµ

7

και η δυναµις βασιλεως βαβυλωνος επολεµει επι ιερουσαληµ και επι τας πολεις ιουδα επι λαχις και επι αζηκα οτι αυται κατελειφθησαν εν πολεσιν ιουδα πολεις οχυραι

8

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα κυριου µετα το συντελεσαι τον βασιλεα σεδεκιαν διαθηκην προς τον λαον του καλεσαι αφεσιν

9

του εξαποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου τον εβραιον και την εβραιαν ελευθερους προς το µη δουλευειν ανδρα εξ ιουδα

10

και επεστραφησαν παντες οι µεγιστανες και πας ο λαος οι εισελθοντες εν τη διαθηκη του αποστειλαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου

11

και εωσαν αυτους εις παιδας και παιδισκας

12

και εγενηθη λογος κυριου προς ιερεµιαν λεγων

13

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ εγω εθεµην διαθηκην προς τους πατερας υµων εν τη ηµερα η εξειλαµην αυτους εκ γης αιγυπτου εξ οικου δουλειας λεγων

14

οταν πληρωθη εξ ετη αποστελεις τον αδελφον σου τον εβραιον ος πραθησεται σοι και εργαται σοι εξ ετη και εξαποστελεις αυτον ελευθερον και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλι
ναν το ους αυτων

15

και επεστρεψαν σηµερον ποιησαι το ευθες προ οφθαλµων µου του καλεσαι αφεσιν εκαστον του πλησιον αυτου και συνετελεσαν διαθηκην κατα προσωπον µου εν τω οικω ου
επεκληθη το ονοµα µου επ' αυτω

16

και επεστρεψατε και εβεβηλωσατε το ονοµα µου του επιστρεψαι εκαστον τον παιδα αυτου και εκαστον την παιδισκην αυτου ους εξαπεστειλατε ελευθερους τη ψυχη αυτων υ
µιν εις παιδας και παιδισκας

17

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος υµεις ουκ ηκουσατε µου του καλεσαι αφεσιν εκαστος προς τον πλησιον αυτου ιδου εγω καλω αφεσιν υµιν εις µαχαιραν και εις τον θανατον και
εις τον λιµον και δωσω υµας εις διασποραν πασαις ταις βασιλειαις της γης

18

και δωσω τους ανδρας τους παρεληλυθοτας την διαθηκην µου τους µη στησαντας την διαθηκην µου ην εποιησαν κατα προσωπον µου τον µοσχον ον εποιησαν εργαζεσθαι αυ
τω

19

τους αρχοντας ιουδα και τους δυναστας και τους ιερεις και τον λαον

20

και δωσω αυτους τοις εχθροις αυτων και εσται τα θνησιµαια αυτων βρωσις τοις πετεινοις του ουρανου και τοις θηριοις της γης

21

και τον σεδεκιαν βασιλεα της ιουδαιας και τους αρχοντας αυτων δωσω εις χειρας εχθρων αυτων και δυναµις βασιλεως βαβυλωνος τοις αποτρεχουσιν απ' αυτων

22

ιδου εγω συντασσω φησιν κυριος και επιστρεψω αυτους εις την γην ταυτην και πολεµησουσιν επ' αυτην και ληµψονται αυτην και κατακαυσουσιν αυτην εν πυρι και τας πολ
εις ιουδα και δωσω αυτας ερηµους απο κατοικουντων

1

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν παρα κυριου εν ηµεραις ιωακιµ βασιλεως ιουδα λεγων

2

βαδισον εις οικον αρχαβιν και αξεις αυτους εις οικον κυριου εις µιαν των αυλων και ποτιεις αυτους οινον

3

και εξηγαγον τον ιεζονιαν υιον ιερεµιν υιου χαβασιν και τους αδελφους αυτου και τους υιους αυτου και πασαν την οικιαν αρχαβιν

4

και εισηγαγον αυτους εις οικον κυριου εις το παστοφοριον υιων ανανιου υιου γοδολιου ανθρωπου του θεου ο εστιν εγγυς του οικου των αρχοντων των επανω του οικου µαασ
αιου υιου σελωµ του φυλασσοντος την αυλην

5

και εδωκα κατα προσωπον αυτων κεραµιον οινου και ποτηρια και ειπα πιετε οινον

6

και ειπαν ου µη πιωµεν οινον οτι ιωναδαβ υιος ρηχαβ ο πατηρ ηµων ενετειλατο ηµιν λεγων ου µη πιητε οινον υµεις και οι υιοι υµων εως αιωνος

7

και οικιαν ου µη οικοδοµησητε και σπερµα ου µη σπειρητε και αµπελων ουκ εσται υµιν οτι εν σκηναις οικησετε πασας τας ηµερας υµων οπως αν ζησητε ηµερας πολλας επι
της γης εφ' ης διατριβετε υµεις επ' αυτης

8

και ηκουσαµεν της φωνης ιωναδαβ του πατρος ηµων προς το µη πιειν οινον πασας τας ηµερας ηµων ηµεις και αι γυναικες ηµων και οι υιοι ηµων και αι θυγατερες ηµων

9

και προς το µη οικοδοµειν οικιας του κατοικειν εκει και αµπελων και αγρος και σπερµα ουκ εγενετο ηµιν

10

και ωκησαµεν εν σκηναις και ηκουσαµεν και εποιησαµεν κατα παντα α ενετειλατο ηµιν ιωναδαβ ο πατηρ ηµων
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11

και εγενηθη οτε ανεβη ναβουχοδονοσορ επι την γην και ειπαµεν εισελθατε και εισελθωµεν εις ιερουσαληµ απο προσωπου της δυναµεως των χαλδαιων και απο προσωπου της
δυναµεως των ασσυριων και ωκουµεν εκει

12

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

13

ουτως λεγει κυριος πορευου και ειπον ανθρωπω ιουδα και τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ ου µη λαβητε παιδειαν του ακουειν τους λογους µου

14

εστησαν ρηµα υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ ο ενετειλατο τοις τεκνοις αυτου προς το µη πιειν οινον και ουκ επιοσαν και εγω ελαλησα προς υµας ορθρου και ελαλησα και ουκ ηκο
υσατε

15

και απεστειλα προς υµας τους παιδας µου τους προφητας λεγων αποστραφητε εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και βελτιω ποιησατε τα επιτηδευµατα υµων και ου
πορευσεσθε οπισω θεων ετερων του δουλευειν αυτοις και οικησετε επι της γης ης εδωκα υµιν και τοις πατρασιν υµων και ουκ εκλινατε τα ωτα υµων και ουκ ηκουσατε

16

και εστησαν υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατρος αυτων ο δε λαος ουτος ουκ ηκουσαν µου

17

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω φερω επι ιουδαν και επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ παντα τα κακα α ελαλησα επ' αυτους

18

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος επειδη ηκουσαν υιοι ιωναδαβ υιου ρηχαβ την εντολην του πατρος αυτων ποιειν καθοτι ενετειλατο αυτοις ο πατηρ αυτων

19

ου µη εκλιπη ανηρ των υιων ιωναδαβ υιου ρηχαβ παρεστηκως κατα προσωπον µου πασας τας ηµερας της γης

1

και εν τω ενιαυτω τω τεταρτω ιωακιµ υιου ιωσια βασιλεως ιουδα εγενηθη λογος κυριου προς µε λεγων

2

λαβε σεαυτω χαρτιον βιβλιου και γραψον επ' αυτου παντας τους λογους ους εχρηµατισα προς σε επι ιερουσαληµ και επι ιουδαν και επι παντα τα εθνη αφ' ης ηµερας λαλησαν
τος µου προς σε αφ' ηµερων ιωσια βασιλεως ιουδα και εως της ηµερας ταυτης

3

ισως ακουσεται ο οικος ιουδα παντα τα κακα α εγω λογιζοµαι ποιησαι αυτοις ινα αποστρεψωσιν απο οδου αυτων της πονηρας και ιλεως εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και ταις
αµαρτιαις αυτων

4

και εκαλεσεν ιερεµιας τον βαρουχ υιον νηριου και εγραψεν απο στοµατος ιερεµιου παντας τους λογους κυριου ους εχρηµατισεν προς αυτον εις χαρτιον βιβλιου

5

και ενετειλατο ιερεµιας τω βαρουχ λεγων εγω φυλασσοµαι ου µη δυνωµαι εισελθειν εις οικον κυριου

6

και αναγνωση εν τω χαρτιω τουτω εις τα ωτα του λαου εν οικω κυριου εν ηµερα νηστειας και εν ωσι παντος ιουδα των ερχοµενων εκ πολεως αυτων αναγνωση αυτοις

7

ισως πεσειται ελεος αυτων κατα προσωπον κυριου και αποστρεψουσιν εκ της οδου αυτων της πονηρας οτι µεγας ο θυµος και η οργη κυριου ην ελαλησεν επι τον λαον τουτον

8

και εποιησεν βαρουχ κατα παντα α ενετειλατο αυτω ιερεµιας του αναγνωναι εν τω βιβλιω λογους κυριου εν οικω κυριου

9

και εγενηθη εν τω ετει τω ογδοω βασιλει ιωακιµ τω µηνι τω ενατω εξεκκλησιασαν νηστειαν κατα προσωπον κυριου πας ο λαος εν ιερουσαληµ και οικος ιουδα

10

και ανεγινωσκε βαρουχ εν τω βιβλιω τους λογους ιερεµιου εν οικω κυριου εν οικω γαµαριου υιου σαφαν του γραµµατεως εν τη αυλη τη επανω εν προθυροις πυλης του οικου
κυριου της καινης εν ωσι παντος του λαου

11

και ηκουσεν µιχαιας υιος γαµαριου υιου σαφαν απαντας τους λογους κυριου εκ του βιβλιου

12

και κατεβη εις οικον του βασιλεως εις τον οικον του γραµµατεως και ιδου εκει παντες οι αρχοντες εκαθηντο ελισαµα ο γραµµατευς και δαλαιας υιος σελεµιου και ελναθαν υι
ος ακχοβωρ και γαµαριας υιος σαφαν και σεδεκιας υιος ανανιου και παντες οι αρχοντες

13

και ανηγγειλεν αυτοις µιχαιας παντας τους λογους ους ηκουσεν αναγινωσκοντος του βαρουχ εις τα ωτα του λαου

14

και απεστειλαν παντες οι αρχοντες προς βαρουχ υιον νηριου τον ιουδιν υιον ναθανιου υιου σελεµιου υιου χουσι λεγοντες το χαρτιον εν ω συ αναγινωσκεις εν αυτω εν ωσι του
λαου λαβε αυτο εις την χειρα σου και ηκε και ελαβεν βαρουχ το χαρτιον και κατεβη προς αυτους

15

και ειπαν αυτω παλιν αναγνωθι εις τα ωτα ηµων και ανεγνω βαρουχ

16

και εγενηθη ως ηκουσαν παντας τους λογους συνεβουλευσαντο εκαστος προς τον πλησιον αυτου και ειπαν αναγγελλοντες αναγγειλωµεν τω βασιλει απαντας τους λογους τουτ
ους

17

και τον βαρουχ ηρωτησαν λεγοντες ποθεν εγραψας παντας τους λογους τουτους

18

και ειπεν βαρουχ απο στοµατος αυτου ανηγγειλεν µοι ιερεµιας παντας τους λογους τουτους και εγραφον εν βιβλιω
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19

και ειπαν τω βαρουχ βαδισον κατακρυβηθι συ και ιερεµιας ανθρωπος µη γνωτω που υµεις

20

και εισηλθον προς τον βασιλεα εις την αυλην και το χαρτιον εδωκαν φυλασσειν εν οικω ελισαµα και ανηγγειλαν τω βασιλει παντας τους λογους

21

και απεστειλεν ο βασιλευς τον ιουδιν λαβειν το χαρτιον και ελαβεν αυτο εξ οικου ελισαµα και ανεγνω ιουδιν εις τα ωτα του βασιλεως και εις τα ωτα παντων των αρχοντων τ
ων εστηκοτων περι τον βασιλεα

22

και ο βασιλευς εκαθητο εν οικω χειµερινω και εσχαρα πυρος κατα προσωπον αυτου

23

και εγενηθη αναγινωσκοντος ιουδιν τρεις σελιδας και τεσσαρας απετεµνεν αυτας τω ξυρω του γραµµατεως και ερριπτεν εις το πυρ το επι της εσχαρας εως εξελιπεν πας ο χα
ρτης εις το πυρ το επι της εσχαρας

24

και ουκ εζητησαν και ου διερρηξαν τα ιµατια αυτων ο βασιλευς και οι παιδες αυτου οι ακουοντες παντας τους λογους τουτους

25

και ελναθαν και γοδολιας και γαµαριας υπεθεντο τω βασιλει προς το µη κατακαυσαι το χαρτιον

26

και ενετειλατο ο βασιλευς τω ιερεµεηλ υιω του βασιλεως και τω σαραια υιω εσριηλ συλλαβειν τον βαρουχ και τον ιερεµιαν και κατεκρυβησαν

27

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν µετα το κατακαυσαι τον βασιλεα το χαρτιον παντας τους λογους ους εγραψεν βαρουχ απο στοµατος ιερεµιου λεγων

28

παλιν λαβε συ χαρτιον ετερον και γραψον παντας τους λογους τους οντας επι του χαρτιου ους κατεκαυσεν ο βασιλευς ιωακιµ

29

και ερεις ουτως ειπεν κυριος συ κατεκαυσας το χαρτιον τουτο λεγων δια τι εγραψας επ' αυτω λεγων εισπορευοµενος εισπορευσεται ο βασιλευς βαβυλωνος και εξολεθρευσει τ
ην γην ταυτην και εκλειψει απ' αυτης ανθρωπος και κτηνη

30

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος επι ιωακιµ βασιλεα ιουδα ουκ εσται αυτω καθηµενος επι θρονου δαυιδ και το θνησιµαιον αυτου εσται ερριµµενον εν τω καυµατι της ηµερας κ
αι εν τω παγετω της νυκτος

31

και επισκεψοµαι επ' αυτον και επι το γενος αυτου και επι τους παιδας αυτου και επαξω επ' αυτους και επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ και επι γην ιουδα παντα τα κακα α
ελαλησα προς αυτους και ουκ ηκουσαν

32

και ελαβεν βαρουχ χαρτιον ετερον και εγραψεν επ' αυτω απο στοµατος ιερεµιου απαντας τους λογους του βιβλιου ου κατεκαυσεν ιωακιµ και ετι προσετεθησαν αυτω λογοι π
λειονες ως ουτοι

1

και εβασιλευσεν σεδεκιας υιος ιωσια αντι ιωακιµ ον εβασιλευσεν ναβουχοδονοσορ βασιλευειν του ιουδα

2

και ουκ ηκουσεν αυτος και οι παιδες αυτου και ο λαος της γης τους λογους κυριου ους ελαλησεν εν χειρι ιερεµιου

3

και απεστειλεν ο βασιλευς σεδεκιας τον ιωαχαλ υιον σελεµιου και τον σοφονιαν υιον µαασαιου τον ιερεα προς ιερεµιαν λεγων προσευξαι δη περι ηµων προς κυριον

4

και ιερεµιας ηλθεν και διηλθεν δια µεσου της πολεως και ουκ εδωκαν αυτον εις οικον της φυλακης

5

και δυναµις φαραω εξηλθεν εξ αιγυπτου και ηκουσαν οι χαλδαιοι την ακοην αυτων και ανεβησαν απο ιερουσαληµ

6

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν λεγων

7

ουτως ειπεν κυριος ουτως ερεις προς βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα προς σε του εκζητησαι µε ιδου δυναµις φαραω η εξελθουσα υµιν εις βοηθειαν αποστρεψουσιν εις γην α
ιγυπτου

8

και αναστρεψουσιν αυτοι οι χαλδαιοι και πολεµησουσιν επι την πολιν ταυτην και συλληµψονται αυτην και καυσουσιν αυτην εν πυρι

9

οτι ουτως ειπεν κυριος µη υπολαβητε ταις ψυχαις υµων λεγοντες αποτρεχοντες απελευσονται αφ' ηµων οι χαλδαιοι οτι ου µη απελθωσιν

10

και εαν παταξητε πασαν δυναµιν των χαλδαιων τους πολεµουντας υµας και καταλειφθωσιν τινες εκκεκεντηµενοι εκαστος εν τω τοπω αυτου ουτοι αναστησονται και καυσου
σιν την πολιν ταυτην εν πυρι

11

και εγενετο οτε ανεβη η δυναµις των χαλδαιων απο ιερουσαληµ απο προσωπου της δυναµεως φαραω

12

εξηλθεν ιερεµιας απο ιερουσαληµ του πορευθηναι εις γην βενιαµιν του αγορασαι εκειθεν εν µεσω του λαου

13

και εγενετο αυτος εν πυλη βενιαµιν και εκει ανθρωπος παρ' ω κατελυεν σαρουιας υιος σελεµιου υιου ανανιου και συνελαβεν τον ιερεµιαν λεγων προς τους χαλδαιους συ φευγ
εις
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14

και ειπεν ψευδος ουκ εις τους χαλδαιους εγω φευγω και ουκ ηκουσεν αυτου και συνελαβεν σαρουιας τον ιερεµιαν και εισηγαγεν αυτον προς τους αρχοντας

15

και επικρανθησαν οι αρχοντες επι ιερεµιαν και επαταξαν αυτον και απεστειλαν αυτον εις την οικιαν ιωναθαν του γραµµατεως οτι ταυτην εποιησαν εις οικιαν φυλακης

16

και ηλθεν ιερεµιας εις οικιαν του λακκου και εις την χερεθ και εκαθισεν εκει ηµερας πολλας

17

και απεστειλεν σεδεκιας και εκαλεσεν αυτον και ηρωτα αυτον ο βασιλευς κρυφαιως ειπειν ει εστιν λογος παρα κυριου και ειπεν εστιν εις χειρας βασιλεως βαβυλωνος παραδο
θηση

18

και ειπεν ιερεµιας τω βασιλει τι ηδικησα σε και τους παιδας σου και τον λαον τουτον οτι συ διδως µε εις οικιαν φυλακης

19

και που εισιν οι προφηται υµων οι προφητευσαντες υµιν λεγοντες οτι ου µη ελθη βασιλευς βαβυλωνος επι την γην ταυτην

20

και νυν κυριε βασιλευ πεσετω το ελεος µου κατα προσωπον σου και τι αποστρεφεις µε εις οικιαν ιωναθαν του γραµµατεως και ου µη αποθανω εκει

21

και συνεταξεν ο βασιλευς και ενεβαλοσαν αυτον εις οικιαν της φυλακης και εδιδοσαν αυτω αρτον ενα της ηµερας εξωθεν ου πεσσουσιν εως εξελιπον οι αρτοι εκ της πολεως κ
αι εκαθισεν ιερεµιας εν τη αυλη της φυλακης

1

και ηκουσεν σαφατιας υιος µαθαν και γοδολιας υιος πασχωρ και ιωαχαλ υιος σελεµιου τους λογους ους ελαλει ιερεµιας επι τον λαον λεγων

2

ουτως ειπεν κυριος ο κατοικων εν τη πολει ταυτη αποθανειται εν ροµφαια και εν λιµω και ο εκπορευοµενος προς τους χαλδαιους ζησεται και εσται η ψυχη αυτου εις ευρεµα
και ζησεται

3

οτι ουτως ειπεν κυριος παραδιδοµενη παραδοθησεται η πολις αυτη εις χειρας δυναµεως βασιλεως βαβυλωνος και συλληµψεται αυτην

4

και ειπαν τω βασιλει αναιρεθητω δη ο ανθρωπος εκεινος οτι αυτος εκλυει τας χειρας των ανθρωπων των πολεµουντων των καταλειποµενων εν τη πολει και τας χειρας παντο
ς του λαου λαλων προς αυτους κατα τους λογους τουτους οτι ο ανθρωπος ουτος ου χρησµολογει ειρηνην τω λαω τουτω αλλ' η πονηρα

5

και ειπεν ο βασιλευς ιδου αυτος εν χερσιν υµων οτι ουκ ηδυνατο ο βασιλευς προς αυτους

6

και ερριψαν αυτον εις τον λακκον µελχιου υιου του βασιλεως ος ην εν τη αυλη της φυλακης και εχαλασαν αυτον εις τον λακκον και εν τω λακκω ουκ ην υδωρ αλλ' η βορβορ
ος και ην εν τω βορβορω

7

και ηκουσεν αβδεµελεχ ο αιθιοψ και αυτος εν οικια του βασιλεως οτι εδωκαν ιερεµιαν εις τον λακκον και ο βασιλευς ην εν τη πυλη βενιαµιν

8

και εξηλθεν προς αυτον και ελαλησεν προς τον βασιλεα και ειπεν

9

επονηρευσω α εποιησας του αποκτειναι τον ανθρωπον τουτον απο προσωπου του λιµου οτι ουκ εισιν ετι αρτοι εν τη πολει

10

και ενετειλατο ο βασιλευς τω αβδεµελεχ λεγων λαβε εις τας χειρας σου εντευθεν τριακοντα ανθρωπους και αναγαγε αυτον εκ του λακκου ινα µη αποθανη

11

και ελαβεν αβδεµελεχ τους ανθρωπους και εισηλθεν εις την οικιαν του βασιλεως την υπογειον και ελαβεν εκειθεν παλαια ρακη και παλαια σχοινια και ερριψεν αυτα προς ιερ
εµιαν εις τον λακκον

12

και ειπεν ταυτα θες υποκατω των σχοινιων και εποιησεν ιερεµιας ουτως

13

και ειλκυσαν αυτον τοις σχοινιοις και ανηγαγον αυτον εκ του λακκου και εκαθισεν ιερεµιας εν τη αυλη της φυλακης

14

και απεστειλεν ο βασιλευς και εκαλεσεν αυτον προς εαυτον εις οικιαν ασελισι την εν οικω κυριου και ειπεν αυτω ο βασιλευς ερωτησω σε λογον και µη δη κρυψης απ' εµου ρ
ηµα

15

και ειπεν ιερεµιας τω βασιλει εαν αναγγειλω σοι ουχι θανατω µε θανατωσεις και εαν συµβουλευσω σοι ου µη ακουσης µου

16

και ωµοσεν αυτω ο βασιλευς λεγων ζη κυριος ος εποιησεν ηµιν την ψυχην ταυτην ει αποκτενω σε και ει δωσω σε εις χειρας των ανθρωπων τουτων

17

και ειπεν αυτω ιερεµιας ουτως ειπεν κυριος εαν εξελθων εξελθης προς ηγεµονας βασιλεως βαβυλωνος και ζησεται η ψυχη σου και η πολις αυτη ου µη κατακαυθη εν πυρι και
ζηση συ και η οικια σου

18

και εαν µη εξελθης δοθησεται η πολις αυτη εις χειρας των χαλδαιων και καυσουσιν αυτην εν πυρι και συ ου µη σωθης

19

και ειπεν ο βασιλευς τω ιερεµια εγω λογον εχω των ιουδαιων των πεφευγοτων προς τους χαλδαιους µη δωσειν µε εις χειρας αυτων και καταµωκησονται µου

20

και ειπεν ιερεµιας ου µη παραδωσιν σε ακουσον τον λογον κυριου ον εγω λεγω προς σε και βελτιον εσται σοι και ζησεται η ψυχη σου
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21

και ει µη θελεις συ εξελθειν ουτος ο λογος ον εδειξεν µοι κυριος

22

και ιδου πασαι αι γυναικες αι καταλειφθεισαι εν οικια βασιλεως ιουδα εξηγοντο προς αρχοντας βασιλεως βαβυλωνος και αυται ελεγον ηπατησαν σε και δυνησονται σοι ανδρ
ες ειρηνικοι σου και καταλυσουσιν εν ολισθηµασιν ποδας σου απεστρεψαν απο σου

23

και τας γυναικας σου και τα τεκνα σου εξαξουσιν προς τους χαλδαιους και συ ου µη σωθης οτι εν χειρι βασιλεως βαβυλωνος συλληµφθηση και η πολις αυτη κατακαυθησετα
ι

24

και ειπεν αυτω ο βασιλευς ανθρωπος µη γνωτω εκ των λογων τουτων και συ ου µη αποθανης

25

και εαν ακουσωσιν οι αρχοντες οτι ελαλησα σοι και ελθωσιν προς σε και ειπωσιν σοι αναγγειλον ηµιν τι ελαλησεν σοι ο βασιλευς µη κρυψης αφ' ηµων και ου µη ανελωµεν σε
και τι ελαλησεν προς σε ο βασιλευς

26

και ερεις αυτοις ριπτω εγω το ελεος µου κατ' οφθαλµους του βασιλεως προς το µη αποστρεψαι µε εις οικιαν ιωναθαν αποθανειν εκει

27

και ηλθοσαν παντες οι αρχοντες προς ιερεµιαν και ηρωτησαν αυτον και ανηγγειλεν αυτοις κατα παντας τους λογους τουτους ους ενετειλατο αυτω ο βασιλευς και απεσιωπησ
αν οτι ουκ ηκουσθη λογος κυριου

28

και εκαθισεν ιερεµιας εν τη αυλη της φυλακης εως χρονου ου συνεληµφθη ιερουσαληµ

1

και εγενετο εν τω ετει τω ενατω του σεδεκια βασιλεως ιουδα εν τω µηνι τω δεκατω παρεγενετο ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και πασα η δυναµις αυτου επι ιερουσα
ληµ και επολιορκουν αυτην

2

και εν τω ενδεκατω ετει του σεδεκια εν τω µηνι τω τεταρτω ενατη του µηνος ερραγη η πολις

3

και εισηλθον παντες οι ηγεµονες βασιλεως βαβυλωνος και εκαθισαν εν πυλη τη µεση ναργαλασαρ και σαµαγωθ και ναβουσαχαρ και ναβουσαρις και ναγαργασνασερ ραβαµα
γ και οι καταλοιποι ηγεµονες βασιλεως βαβυλωνος

14

και απεστειλαν και ελαβον τον ιερεµιαν εξ αυλης της φυλακης και εδωκαν αυτον προς τον γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν και εξηγαγον αυτον και εκαθισεν εν µεσω του λα
ου

15

και προς ιερεµιαν εγενετο λογος κυριου εν τη αυλη της φυλακης λεγων

16

πορευου και ειπον προς αβδεµελεχ τον αιθιοπα ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ ιδου εγω φερω τους λογους µου επι την πολιν ταυτην εις κακα και ουκ εις αγαθα

17

και σωσω σε εν τη ηµερα εκεινη και ου µη δωσω σε εις χειρας των ανθρωπων ων συ φοβη απο προσωπου αυτων

18

οτι σωζων σωσω σε και εν ροµφαια ου µη πεσης και εσται η ψυχη σου εις ευρεµα οτι επεποιθεις επ' εµοι φησιν κυριος

1

ο λογος ο γενοµενος παρα κυριου προς ιερεµιαν υστερον µετα το αποστειλαι αυτον ναβουζαρδαν τον αρχιµαγειρον τον εκ δαµαν εν τω λαβειν αυτον εν χειροπεδαις εν µεσω α
ποικιας ιουδα των ηγµενων εις βαβυλωνα

2

και ελαβεν αυτον ο αρχιµαγειρος και ειπεν αυτω κυριος ο θεος σου ελαλησεν τα κακα ταυτα επι τον τοπον τουτον

3

και εποιησεν κυριος οτι ηµαρτετε αυτω και ουκ ηκουσατε αυτου της φωνης

4

ιδου ελυσα σε απο των χειροπεδων των επι τας χειρας σου ει καλον εναντιον σου ελθειν µετ' εµου εις βαβυλωνα ηκε και θησω τους οφθαλµους µου επι σε

5

ει δε µη αποτρεχε και αναστρεψον προς γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν ον κατεστησεν βασιλευς βαβυλωνος εν γη ιουδα και οικησον µετ' αυτου εν µεσω του λαου εν γη ιου
δα εις απαντα τα αγαθα εν οφθαλµοις σου του πορευθηναι πορευου και εδωκεν αυτω ο αρχιµαγειρος δωρα και απεστειλεν αυτον

6

και ηλθεν προς γοδολιαν εις µασσηφα και εκαθισεν εν µεσω του λαου του καταλειφθεντος εν τη γη

7

και ηκουσαν παντες οι ηγεµονες της δυναµεως της εν αγρω αυτοι και οι ανδρες αυτων οτι κατεστησεν βασιλευς βαβυλωνος τον γοδολιαν εν τη γη και παρεκατεθετο αυτω αν
δρας και γυναικας αυτων ους ουκ απωκισεν εις βαβυλωνα

8

και ηλθεν προς γοδολιαν εις µασσηφα ισµαηλ υιος ναθανιου και ιωαναν υιος καρηε και σαραιας υιος θαναεµεθ και υιοι ωφε του νετωφατι και ιεζονιας υιος του µοχατι αυτοι
και οι ανδρες αυτων

9

και ωµοσεν αυτοις γοδολιας και τοις ανδρασιν αυτων λεγων µη φοβηθητε απο προσωπου των παιδων των χαλδαιων κατοικησατε εν τη γη και εργασασθε τω βασιλει βαβυλω
νος και βελτιον εσται υµιν
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10

και ιδου εγω καθηµαι εναντιον υµων εις µασσηφα στηναι κατα προσωπον των χαλδαιων οι αν ελθωσιν εφ' υµας και υµεις συναγαγετε οινον και οπωραν και συναγαγετε ελαι
ον και βαλετε εις τα αγγεια υµων και οικησατε εν ταις πολεσιν αις κατεκρατησατε

11

και παντες οι ιουδαιοι οι εν γη µωαβ και εν υιοις αµµων και οι εν τη ιδουµαια και οι εν παση τη γη ηκουσαν οτι εδωκεν βασιλευς βαβυλωνος καταλειµµα τω ιουδα και οτι κα
τεστησεν επ' αυτους τον γοδολιαν υιον αχικαµ

12

και ηλθον προς γοδολιαν εις γην ιουδα εις µασσηφα και συνηγαγον οινον και οπωραν πολλην σφοδρα και ελαιον

13

και ιωαναν υιος καρηε και παντες οι ηγεµονες της δυναµεως οι εν τοις αγροις ηλθον προς γοδολιαν εις µασσηφα

14

και ειπαν αυτω ει γνωσει γινωσκεις οτι βελισα βασιλευς υιων αµµων απεστειλεν προς σε τον ισµαηλ παταξαι σου ψυχην και ουκ επιστευσεν αυτοις γοδολιας

15

και ιωαναν ειπεν τω γοδολια κρυφαιως εν µασσηφα πορευσοµαι δη και παταξω τον ισµαηλ και µηθεις γνωτω µη παταξη σου ψυχην και διασπαρη πας ιουδα οι συνηγµενοι π
ρος σε και απολουνται οι καταλοιποι ιουδα

16

και ειπεν γοδολιας προς ιωαναν µη ποιησης το πραγµα τουτο οτι ψευδη συ λεγεις περι ισµαηλ

1

και εγενετο τω µηνι τω εβδοµω ηλθεν ισµαηλ υιος ναθανιου υιου ελασα απο γενους του βασιλεως και δεκα ανδρες µετ' αυτου προς γοδολιαν εις µασσηφα και εφαγον εκει αρ
τον αµα

2

και ανεστη ισµαηλ και οι δεκα ανδρες οι ησαν µετ' αυτου και επαταξαν τον γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευς βαβυλωνος επι της γης

3

και παντας τους ιουδαιους τους οντας µετ' αυτου εν µασσηφα και παντας τους χαλδαιους τους ευρεθεντας εκει

4

και εγενετο τη ηµερα τη δευτερα παταξαντος αυτου τον γοδολιαν και ανθρωπος ουκ εγνω

5

και ηλθοσαν ανδρες απο συχεµ και απο σαληµ και απο σαµαρειας ογδοηκοντα ανδρες εξυρηµενοι πωγωνας και διερρηγµενοι τα ιµατια και κοπτοµενοι και µαναα και λιβανο
ς εν χερσιν αυτων του εισενεγκειν εις οικον κυριου

6

και εξηλθεν εις απαντησιν αυτοις ισµαηλ αυτοι επορευοντο και εκλαιον και ειπεν αυτοις εισελθετε προς γοδολιαν

7

και εγενετο εισελθοντων αυτων εις το µεσον της πολεως εσφαξεν αυτους εις το φρεαρ

8

και δεκα ανδρες ευρεθησαν εκει και ειπαν τω ισµαηλ µη ανελης ηµας οτι εισιν ηµιν θησαυροι εν αγρω πυροι και κριθαι µελι και ελαιον και παρηλθεν και ουκ ανειλεν αυτους
εν µεσω των αδελφων αυτων

9

και το φρεαρ εις ο ερριψεν εκει ισµαηλ παντας ους επαταξεν φρεαρ µεγα τουτο εστιν ο εποιησεν ο βασιλευς ασα απο προσωπου βαασα βασιλεως ισραηλ τουτο ενεπλησεν ισµ
αηλ τραυµατιων

10

και απεστρεψεν ισµαηλ παντα τον λαον τον καταλειφθεντα εις µασσηφα και τας θυγατερας του βασιλεως ας παρεκατεθετο ο αρχιµαγειρος τω γοδολια υιω αχικαµ και ωχετο
εις το περαν υιων αµµων

11

και ηκουσεν ιωαναν υιος καρηε και παντες οι ηγεµονες της δυναµεως οι µετ' αυτου παντα τα κακα α εποιησεν ισµαηλ

12

και ηγαγον απαν το στρατοπεδον αυτων και ωχοντο πολεµειν αυτον και ευρον αυτον επι υδατος πολλου εν γαβαων

13

και εγενετο οτε ειδον πας ο λαος ο µετα ισµαηλ τον ιωαναν και τους ηγεµονας της δυναµεως της µετ' αυτου

14

και ανεστρεψαν προς ιωαναν

15

και ισµαηλ εσωθη συν οκτω ανθρωποις και ωχετο προς τους υιους αµµων

16

και ελαβεν ιωαναν και παντες οι ηγεµονες της δυναµεως οι µετ' αυτου παντας τους καταλοιπους του λαου ους απεστρεψεν απο ισµαηλ δυνατους ανδρας εν πολεµω και τας γ
υναικας και τα λοιπα και τους ευνουχους ους απεστρεψεν απο γαβαων

17

και ωχοντο και εκαθισαν εν γαβηρωθ-χαµααµ την προς βηθλεεµ του πορευθηναι εισελθειν εις αιγυπτον

18

απο προσωπου των χαλδαιων οτι εφοβηθησαν απο προσωπου αυτων οτι επαταξεν ισµαηλ τον γοδολιαν ον κατεστησεν βασιλευς βαβυλωνος εν τη γη

1

και προσηλθον παντες οι ηγεµονες της δυναµεως και ιωαναν και αζαριας υιος µαασαιου και πας ο λαος απο µικρου εως µεγαλου

2

προς ιερεµιαν τον προφητην και ειπαν αυτω πεσετω δη το ελεος ηµων κατα προσωπον σου και προσευξαι προς κυριον τον θεον σου περι των καταλοιπων τουτων οτι κατελει
φθηµεν ολιγοι απο πολλων καθως οι οφθαλµοι σου βλεπουσιν
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3

και αναγγειλατω ηµιν κυριος ο θεος σου την οδον η πορευσοµεθα εν αυτη και λογον ον ποιησοµεν

4

και ειπεν αυτοις ιερεµιας ηκουσα ιδου εγω προσευξοµαι προς κυριον τον θεον ηµων κατα τους λογους υµων και εσται ο λογος ον αν αποκριθησεται κυριος αναγγελω υµιν ου
µη κρυψω αφ' υµων ρηµα

5

και αυτοι ειπαν τω ιερεµια εστω κυριος εν ηµιν εις µαρτυρα δικαιον και πιστον ει µη κατα παντα τον λογον ον αν αποστειλη σε κυριος προς ηµας ουτως ποιησοµεν

6

και εαν αγαθον και εαν κακον την φωνην κυριου του θεου ηµων ου ηµεις αποστελλοµεν σε προς αυτον ακουσοµεθα ινα βελτιον ηµιν γενηται οτι ακουσοµεθα της φωνης κυρι
ου του θεου ηµων

7

και εγενηθη µετα δεκα ηµερας εγενηθη λογος κυριου προς ιερεµιαν

8

και εκαλεσεν τον ιωαναν και τους ηγεµονας της δυναµεως και παντα τον λαον απο µικρου εως µεγαλου

9

και ειπεν αυτοις ουτως ειπεν κυριος

10

εαν καθισαντες καθισητε εν τη γη ταυτη οικοδοµησω υµας και ου µη καθελω και φυτευσω υµας και ου µη εκτιλω οτι αναπεπαυµαι επι τοις κακοις οις εποιησα υµιν

11

µη φοβηθητε απο προσωπου βασιλεως βαβυλωνος ου υµεις φοβεισθε απο προσωπου αυτου µη φοβηθητε φησιν κυριος οτι µεθ' υµων εγω ειµι του εξαιρεισθαι υµας και σωζει
ν υµας εκ χειρος αυτου

12

και δωσω υµιν ελεος και ελεησω υµας και επιστρεψω υµας εις την γην υµων

13

και ει λεγετε υµεις ου µη καθισωµεν εν τη γη ταυτη προς το µη ακουσαι φωνης κυριου

14

οτι εις γην αιγυπτου εισελευσοµεθα και ου µη ιδωµεν πολεµον και φωνην σαλπιγγος ου µη ακουσωµεν και εν αρτοις ου µη πεινασωµεν και εκει οικησοµεν

15

δια τουτο ακουσατε λογον κυριου ουτως ειπεν κυριος εαν υµεις δωτε το προσωπον υµων εις αιγυπτον και εισελθητε εκει κατοικειν

16

και εσται η ροµφαια ην υµεις φοβεισθε απο προσωπου αυτης ευρησει υµας εν γη αιγυπτου και ο λιµος ου υµεις λογον εχετε απο προσωπου αυτου καταληµψεται υµας οπισω
υµων εν αιγυπτω και εκει αποθανεισθε

17

και εσονται παντες οι ανθρωποι και παντες οι αλλογενεις οι θεντες το προσωπον αυτων εις γην αιγυπτου ενοικειν εκει εκλειψουσιν εν τη ροµφαια και εν τω λιµω και ουκ εστ
αι αυτων ουθεις σωζοµενος απο των κακων ων εγω επαγω επ' αυτους

18

οτι ουτως ειπεν κυριος καθως εσταξεν ο θυµος µου επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ ουτως σταξει ο θυµος µου εφ' υµας εισελθοντων υµων εις αιγυπτον και εσεσθε εις αβα
τον και υποχειριοι και εις αραν και εις ονειδισµον και ου µη ιδητε ουκετι τον τοπον τουτον

19

α ελαλησεν κυριος εφ' υµας τους καταλοιπους ιουδα µη εισελθητε εις αιγυπτον και νυν γνοντες γνωσεσθε

20

οτι επονηρευσασθε εν ψυχαις υµων αποστειλαντες µε λεγοντες προσευξαι περι ηµων προς κυριον και κατα παντα α εαν λαληση σοι κυριος ποιησοµεν

21

και ουκ ηκουσατε της φωνης κυριου ης απεστειλεν µε προς υµας

22

και νυν εν ροµφαια και εν λιµω εκλειψετε εν τω τοπω ου υµεις βουλεσθε εισελθειν κατοικειν εκει

1

και εγενηθη ως επαυσατο ιερεµιας λεγων προς τον λαον παντας τους λογους κυριου ους απεστειλεν αυτον κυριος προς αυτους παντας τους λογους τουτους

2

και ειπεν αζαριας υιος µαασαιου και ιωαναν υιος καρηε και παντες οι ανδρες οι ειπαντες τω ιερεµια λεγοντες ψευδη ουκ απεστειλεν σε κυριος προς ηµας λεγων µη εισελθητε
εις αιγυπτον οικειν εκει

3

αλλ' η βαρουχ υιος νηριου συµβαλλει σε προς ηµας ινα δως ηµας εις χειρας των χαλδαιων του θανατωσαι ηµας και αποικισθηναι ηµας εις βαβυλωνα

4

και ουκ ηκουσεν ιωαναν και παντες οι ηγεµονες της δυναµεως και πας ο λαος της φωνης κυριου κατοικησαι εν γη ιουδα

5

και ελαβεν ιωαναν και παντες οι ηγεµονες της δυναµεως παντας τους καταλοιπους ιουδα τους αποστρεψαντας κατοικειν εν τη γη

6

τους δυνατους ανδρας και τας γυναικας και τα νηπια και τας θυγατερας του βασιλεως και τας ψυχας ας κατελιπεν ναβουζαρδαν µετα γοδολιου υιου αχικαµ και ιερεµιαν τον
προφητην και βαρουχ υιον νηριου

7

και εισηλθον εις αιγυπτον οτι ουκ ηκουσαν της φωνης κυριου και εισηλθον εις ταφνας

8

και εγενετο λογος κυριου προς ιερεµιαν εν ταφνας λεγων
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9

λαβε σεαυτω λιθους µεγαλους και κατακρυψον αυτους εν προθυροις εν πυλη της οικιας φαραω εν ταφνας κατ' οφθαλµους ανδρων ιουδα

10

και ερεις ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω αποστελλω και αξω ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνος και θησει αυτου τον θρονον επανω των λιθων τουτων ων κατεκρυψας και αρ
ει τα οπλα αυτου επ' αυτους

11

και εισελευσεται και παταξει γην αιγυπτου ους εις θανατον εις θανατον και ους εις αποικισµον εις αποικισµον και ους εις ροµφαιαν εις ροµφαιαν

12

και καυσει πυρ εν οικιαις θεων αυτων και εµπυριει αυτας και αποικιει αυτους και φθειριει γην αιγυπτου ωσπερ φθειριζει ποιµην το ιµατιον αυτου και εξελευσεται εν ειρηνη

13

και συντριψει τους στυλους ηλιου πολεως τους εν ων και τας οικιας αυτων κατακαυσει εν πυρι

1

ο λογος ο γενοµενος προς ιερεµιαν απασιν τοις ιουδαιοις τοις κατοικουσιν εν γη αιγυπτω και τοις καθηµενοις εν µαγδωλω και εν ταφνας και εν γη παθουρης λεγων

2

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ υµεις εωρακατε παντα τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ και επι τας πολεις ιουδα και ιδου εισιν ερηµοι απο ενοικων

3

απο προσωπου πονηριας αυτων ης εποιησαν παραπικραναι µε πορευθεντες θυµιαν θεοις ετεροις οις ουκ εγνωτε

4

και απεστειλα προς υµας τους παιδας µου τους προφητας ορθρου και απεστειλα λεγων µη ποιησητε το πραγµα της µολυνσεως ταυτης ης εµισησα

5

και ουκ ηκουσαν µου και ουκ εκλιναν το ους αυτων αποστρεψαι απο των κακων αυτων προς το µη θυµιαν θεοις ετεροις

6

και εσταξεν η οργη µου και ο θυµος µου και εξεκαυθη εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ και εγενηθησαν εις ερηµωσιν και εις αβατον ως η ηµερα αυτη

7

και νυν ουτως ειπεν κυριος παντοκρατωρ ινα τι υµεις ποιειτε κακα µεγαλα επι ψυχαις υµων εκκοψαι υµων ανθρωπον και γυναικα νηπιον και θηλαζοντα εκ µεσου ιουδα προς
το µη καταλειφθηναι υµων µηδενα

8

παραπικραναι µε εν τοις εργοις των χειρων υµων θυµιαν θεοις ετεροις εν γη αιγυπτω εις ην εισηλθατε ενοικειν εκει ινα εκκοπητε και ινα γενησθε εις καταραν και εις ονειδισ
µον εν πασιν τοις εθνεσιν της γης

9

µη επιλελησθε υµεις των κακων των πατερων υµων και των κακων των βασιλεων ιουδα και των κακων των αρχοντων υµων και των κακων των γυναικων υµων ων εποιησα
ν εν γη ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ

10

και ουκ επαυσαντο εως της ηµερας ταυτης και ουκ αντειχοντο των προσταγµατων µου ων εδωκα κατα προσωπον των πατερων αυτων

11

δια τουτο ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω εφιστηµι το προσωπον µου

12

του απολεσαι παντας τους καταλοιπους τους εν αιγυπτω και πεσουνται εν ροµφαια και εν λιµω εκλειψουσιν απο µικρου εως µεγαλου και εσονται εις ονειδισµον και εις απωλ
ειαν και εις καταραν

13

και επισκεψοµαι επι τους καθηµενους εν γη αιγυπτω ως επεσκεψαµην επι ιερουσαληµ εν ροµφαια και εν λιµω και εν θανατω

14

και ουκ εσται σεσωσµενος ουθεις των επιλοιπων ιουδα των παροικουντων εν γη αιγυπτω του επιστρεψαι εις γην ιουδα εφ' ην αυτοι ελπιζουσιν ταις ψυχαις αυτων του επιστρ
εψαι εκει ου µη επιστρεψωσιν αλλ' η ανασεσωσµενοι

15

και απεκριθησαν τω ιερεµια παντες οι ανδρες οι γνοντες οτι θυµιωσιν αι γυναικες αυτων θεοις ετεροις και πασαι αι γυναικες συναγωγη µεγαλη και πας ο λαος οι καθηµενοι ε
ν γη αιγυπτω εν παθουρη λεγοντες

16

ο λογος ον ελαλησας προς ηµας τω ονοµατι κυριου ουκ ακουσοµεν σου

17

οτι ποιουντες ποιησοµεν παντα τον λογον ος εξελευσεται εκ του στοµατος ηµων θυµιαν τη βασιλισση του ουρανου και σπενδειν αυτη σπονδας καθα εποιησαµεν ηµεις και οι π
ατερες ηµων και οι βασιλεις ηµων και οι αρχοντες ηµων εν πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ και επλησθηµεν αρτων και εγενοµεθα χρηστοι και κακα ουκ ειδοµεν

18

και ως διελιποµεν θυµιωντες τη βασιλισση του ουρανου ηλαττωθηµεν παντες και εν ροµφαια και εν λιµω εξελιποµεν

19

και οτι ηµεις θυµιωµεν τη βασιλισση του ουρανου και εσπεισαµεν αυτη σπονδας µη ανευ των ανδρων ηµων εποιησαµεν αυτη χαυωνας και εσπεισαµεν σπονδας αυτη

20

και ειπεν ιερεµιας παντι τω λαω τοις δυνατοις και ταις γυναιξιν και παντι τω λαω τοις αποκριθεισιν αυτω λογους λεγων

21

ουχι του θυµιαµατος ου εθυµιασατε εν ταις πολεσιν ιουδα και εξωθεν ιερουσαληµ υµεις και οι πατερες υµων και οι βασιλεις υµων και οι αρχοντες υµων και ο λαος της γης ε
µνησθη κυριος και ανεβη επι την καρδιαν αυτου

22

και ουκ ηδυνατο κυριος ετι φερειν απο προσωπου πονηριας πραγµατων υµων απο των βδελυγµατων ων εποιησατε και εγενηθη η γη υµων εις ερηµωσιν και εις αβατον και ει
ς αραν ως εν τη ηµερα ταυτη
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23

απο προσωπου ων εθυµιατε και ων ηµαρτετε τω κυριω και ουκ ηκουσατε της φωνης κυριου και εν τοις προσταγµασιν αυτου και εν τω νοµω αυτου και εν τοις µαρτυριοις αυ
του ουκ επορευθητε και επελαβετο υµων τα κακα ταυτα

24

και ειπεν ιερεµιας τω λαω και ταις γυναιξιν ακουσατε τον λογον κυριου

25

ουτως ειπεν κυριος ο θεος ισραηλ υµεις γυναικες τω στοµατι υµων ελαλησατε και ταις χερσιν υµων επληρωσατε λεγουσαι ποιουσαι ποιησοµεν τας οµολογιας ηµων ας ωµολο
γησαµεν θυµιαν τη βασιλισση του ουρανου και σπενδειν αυτη σπονδας εµµεινασαι ενεµεινατε ταις οµολογιαις υµων και ποιουσαι εποιησατε

26

δια τουτο ακουσατε λογον κυριου πας ιουδα οι καθηµενοι εν γη αιγυπτω ιδου ωµοσα τω ονοµατι µου τω µεγαλω ειπεν κυριος εαν γενηται ετι ονοµα µου εν τω στοµατι παντο
ς ιουδα ειπειν ζη κυριος κυριος επι παση γη αιγυπτω

27

οτι ιδου εγω εγρηγορα επ' αυτους του κακωσαι αυτους και ουκ αγαθωσαι και εκλειψουσιν πας ιουδα οι κατοικουντες εν γη αιγυπτω εν ροµφαια και εν λιµω εως αν εκλιπωσι
ν

28

και οι σεσωσµενοι απο ροµφαιας επιστρεψουσιν εις γην ιουδα ολιγοι αριθµω και γνωσονται οι καταλοιποι ιουδα οι κατασταντες εν γη αιγυπτω κατοικησαι εκει λογος τινος ε
µµενει

29

και τουτο υµιν το σηµειον οτι επισκεψοµαι εγω εφ' υµας εις πονηρα

30

ουτως ειπεν κυριος ιδου εγω διδωµι τον ουαφρη βασιλεα αιγυπτου εις χειρας εχθρου αυτου και εις χειρας ζητουντων την ψυχην αυτου καθα εδωκα τον σεδεκιαν βασιλεα ιου
δα εις χειρας ναβουχοδονοσορ βασιλεως βαβυλωνος εχθρου αυτου και ζητουντος την ψυχην αυτου

31

ο λογος ον ελαλησεν ιερεµιας ο προφητης προς βαρουχ υιον νηριου οτε εγραφεν τους λογους τουτους εν τω βιβλιω απο στοµατος ιερεµιου εν τω ενιαυτω τω τεταρτω τω ιωακ
ιµ υιω ιωσια βασιλεως ιουδα

32

ουτως ειπεν κυριος επι σοι βαρουχ

33

οτι ειπας οιµµοι οιµµοι οτι προσεθηκεν κυριος κοπον επι πονον µοι εκοιµηθην εν στεναγµοις αναπαυσιν ουχ ευρον

34

ειπον αυτω ουτως ειπεν κυριος ιδου ους εγω ωκοδοµησα εγω καθαιρω και ους εγω εφυτευσα εγω εκτιλλω

35

και συ ζητεις σεαυτω µεγαλα µη ζητησης οτι ιδου εγω επαγω κακα επι πασαν σαρκα λεγει κυριος και δωσω την ψυχην σου εις ευρεµα εν παντι τοπω ου εαν βαδισης εκει

1

οντος εικοστου και ενος ετους σεδεκιου εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιτααλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λοβενα

4

και εγενετο εν τω ετει τω ενατω της βασιλειας αυτου εν µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνος ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος και πασα η δυναµις αυτου επι ιερουσ
αληµ και περιεχαρακωσαν αυτην και περιωκοδοµησαν αυτην τετραπεδοις λιθοις κυκλω

5

και ηλθεν η πολις εις συνοχην εως ενδεκατου ετους τω βασιλει σεδεκια

6

εν τη ενατη του µηνος και εστερεωθη ο λιµος εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω της γης

7

και διεκοπη η πολις και παντες οι ανδρες οι πολεµισται εξηλθον νυκτος κατα την οδον της πυλης ανα µεσον του τειχους και του προτειχισµατος ο ην κατα τον κηπον του βασ
ιλεως και οι χαλδαιοι επι της πολεως κυκλω και επορευθησαν οδον την εις αραβα

8

και κατεδιωξεν η δυναµις των χαλδαιων οπισω του βασιλεως και κατελαβον αυτον εν τω περαν ιεριχω και παντες οι παιδες αυτου διεσπαρησαν απ' αυτου

9

και συνελαβον τον βασιλεα και ηγαγον αυτον προς τον βασιλεα βαβυλωνος εις δεβλαθα και ελαλησεν αυτω µετα κρισεως

10

και εσφαξεν βασιλευς βαβυλωνος τους υιους σεδεκιου κατ' οφθαλµους αυτου και παντας τους αρχοντας ιουδα εσφαξεν εν δεβλαθα

11

και τους οφθαλµους σεδεκιου εξετυφλωσεν και εδησεν αυτον εν πεδαις και ηγαγεν αυτον βασιλευς βαβυλωνος εις βαβυλωνα και εδωκεν αυτον εις οικιαν µυλωνος εως ηµερα
ς ης απεθανεν

12

και εν µηνι πεµπτω δεκατη του µηνος ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειρος ο εστηκως κατα προσωπον του βασιλεως βαβυλωνος εις ιερουσαληµ

13

και ενεπρησεν τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεως και πασας τας οικιας της πολεως και πασαν οικιαν µεγαλην ενεπρησεν εν πυρι

14

και παν τειχος ιερουσαληµ κυκλω καθειλεν η δυναµις των χαλδαιων η µετα του αρχιµαγειρου

16

και τους καταλοιπους του λαου κατελιπεν ο αρχιµαγειρος εις αµπελουργους και εις γεωργους
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17

και τους στυλους τους χαλκους τους εν οικω κυριου και τας βασεις και την θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριου συνετριψαν οι χαλδαιοι και ελαβον τον χαλκον αυτων κ
αι απηνεγκαν εις βαβυλωνα

18

και την στεφανην και τας φιαλας και τας κρεαγρας και παντα τα σκευη τα χαλκα εν οις ελειτουργουν εν αυτοις

19

και τα σαφφωθ και τα µασµαρωθ και τους υποχυτηρας και τας λυχνιας και τας θυισκας και τους κυαθους α ην χρυσα χρυσα και α ην αργυρα αργυρα ελαβεν ο αρχιµαγειρος

20

και οι στυλοι δυο και η θαλασσα µια και οι µοσχοι δωδεκα χαλκοι υποκατω της θαλασσης α εποιησεν ο βασιλευς σαλωµων εις οικον κυριου ουκ ην σταθµος του χαλκου αυτ
ων

21

και οι στυλοι τριακοντα πεντε πηχων υψος του στυλου του ενος και σπαρτιον δωδεκα πηχεων περιεκυκλου αυτον και το παχος αυτου δακτυλων τεσσαρων κυκλω

22

και γεισος επ' αυτοις χαλκουν και πεντε πηχεων το µηκος υπεροχη του γεισους του ενος και δικτυον και ροαι επι του γεισους κυκλω τα παντα χαλκα και κατα ταυτα τω στυλ
ω τω δευτερω οκτω ροαι τω πηχει τοις δωδεκα πηχεσιν

23

και ησαν αι ροαι ενενηκοντα εξ το εν µερος και ησαν αι πασαι ροαι επι του δικτυου κυκλω εκατον

24

και ελαβεν ο αρχιµαγειρος τον ιερεα τον πρωτον και τον ιερεα τον δευτερευοντα και τους τρεις τους φυλαττοντας την οδον

25

και ευνουχον ενα ος ην επιστατης των ανδρων των πολεµιστων και επτα ανδρας ονοµαστους τους εν προσωπω του βασιλεως τους ευρεθεντας εν τη πολει και τον γραµµατεα
των δυναµεων τον γραµµατευοντα τω λαω της γης και εξηκοντα ανθρωπους εκ του λαου της γης τους ευρεθεντας εν µεσω της πολεως

26

και ελαβεν αυτους ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειρος και ηγαγεν αυτους προς βασιλεα βαβυλωνος εις δεβλαθα

27

και επαταξεν αυτους βασιλευς βαβυλωνος εν δεβλαθα εν γη αιµαθ

31

και εγενετο εν τω τριακοστω και εβδοµω ετει αποικισθεντος του ιωακιµ βασιλεως ιουδα εν τω δωδεκατω µηνι εν τη τετραδι και εικαδι του µηνος ελαβεν ουλαιµαραδαχ βασ
ιλευς βαβυλωνος εν τω ενιαυτω ω εβασιλευσεν την κεφαλην ιωακιµ βασιλεως ιουδα και εξηγαγεν αυτον εξ οικιας ης εφυλαττετο

32

και ελαλησεν αυτω χρηστα και εδωκεν τον θρονον αυτου επανω των θρονων των βασιλεων των µετ' αυτου εν βαβυλωνι

33

και ηλλαξεν την στολην της φυλακης αυτου και ησθιεν αρτον δια παντος κατα προσωπον αυτου πασας τας ηµερας ας εζησεν

34

και η συνταξις αυτω εδιδοτο δια παντος παρα του βασιλεως βαβυλωνος εξ ηµερας εις ηµεραν εως ηµερας ης απεθανεν .

0

και εγενετο µετα το αιχµαλωτισθηναι τον ισραηλ και ιερουσαληµ ερηµωθηναι εκαθισεν ιερεµιας κλαιων και εθρηνησεν τον θρηνον τουτον επι ιερουσαληµ και ειπεν

1

πως εκαθισεν µονη η πολις η πεπληθυµµενη λαων εγενηθη ως χηρα πεπληθυµµενη εν εθνεσιν αρχουσα εν χωραις εγενηθη εις φορον

2

κλαιουσα εκλαυσεν εν νυκτι και τα δακρυα αυτης επι των σιαγονων αυτης και ουχ υπαρχει ο παρακαλων αυτην απο παντων των αγαπωντων αυτην παντες οι φιλουντες αυτη
ν ηθετησαν εν αυτη εγενοντο αυτη εις εχθρους

3

µετωκισθη η ιουδαια απο ταπεινωσεως αυτης και απο πληθους δουλειας αυτης εκαθισεν εν εθνεσιν ουχ ευρεν αναπαυσιν παντες οι καταδιωκοντες αυτην κατελαβον αυτην α
να µεσον των θλιβοντων

4

οδοι σιων πενθουσιν παρα το µη ειναι ερχοµενους εν εορτη πασαι αι πυλαι αυτης ηφανισµεναι οι ιερεις αυτης αναστεναζουσιν αι παρθενοι αυτης αγοµεναι και αυτη πικραινο
µενη εν εαυτη

5

εγενοντο οι θλιβοντες αυτην εις κεφαλην και οι εχθροι αυτης ευθηνουσαν οτι κυριος εταπεινωσεν αυτην επι το πληθος των ασεβειων αυτης τα νηπια αυτης επορευθησαν εν α
ιχµαλωσια κατα προσωπον θλιβοντος

6

και εξηλθεν εκ θυγατρος σιων πασα η ευπρεπεια αυτης εγενοντο οι αρχοντες αυτης ως κριοι ουχ ευρισκοντες νοµην και επορευοντο εν ουκ ισχυι κατα προσωπον διωκοντος

7

εµνησθη ιερουσαληµ ηµερων ταπεινωσεως αυτης και απωσµων αυτης παντα τα επιθυµηµατα αυτης οσα ην εξ ηµερων αρχαιων εν τω πεσειν τον λαον αυτης εις χειρας θλιβο
ντος και ουκ ην ο βοηθων αυτη ιδοντες οι εχθροι αυτης εγελασαν επι µετοικεσια αυτης

8

αµαρτιαν ηµαρτεν ιερουσαληµ δια τουτο εις σαλον εγενετο παντες οι δοξαζοντες αυτην εταπεινωσαν αυτην ειδον γαρ την ασχηµοσυνην αυτης και γε αυτη στεναζουσα και απ
εστραφη οπισω

9

ακαθαρσια αυτης προς ποδων αυτης ουκ εµνησθη εσχατα αυτης και κατεβιβασεν υπερογκα ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ιδε κυριε την ταπεινωσιν µου οτι εµεγαλυνθη εχθρ
ος
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10

χειρα αυτου εξεπετασεν θλιβων επι παντα τα επιθυµηµατα αυτης ειδεν γαρ εθνη εισελθοντα εις το αγιασµα αυτης α ενετειλω µη εισελθειν αυτα εις εκκλησιαν σου

11

πας ο λαος αυτης καταστεναζοντες ζητουντες αρτον εδωκαν τα επιθυµηµατα αυτης εν βρωσει του επιστρεψαι ψυχην ιδε κυριε και επιβλεψον οτι εγενηθην ητιµωµενη

12

ου προς υµας παντες οι παραπορευοµενοι οδον επιστρεψατε και ιδετε ει εστιν αλγος κατα το αλγος µου ο εγενηθη φθεγξαµενος εν εµοι εταπεινωσεν µε κυριος εν ηµερα οργης
θυµου αυτου

13

εξ υψους αυτου απεστειλεν πυρ εν τοις οστεοις µου κατηγαγεν αυτο διεπετασεν δικτυον τοις ποσιν µου απεστρεψεν µε εις τα οπισω εδωκεν µε ηφανισµενην ολην την ηµεραν
οδυνωµενην

14

εγρηγορηθη επι τα ασεβηµατα µου εν χερσιν µου συνεπλακησαν ανεβησαν επι τον τραχηλον µου ησθενησεν η ισχυς µου οτι εδωκεν κυριος εν χερσιν µου οδυνας ου δυνησοµα
ι στηναι

15

εξηρεν παντας τους ισχυρους µου ο κυριος εκ µεσου µου εκαλεσεν επ' εµε καιρον του συντριψαι εκλεκτους µου ληνον επατησεν κυριος παρθενω θυγατρι ιουδα επι τουτοις εγ
ω κλαιω

16

ο οφθαλµος µου κατηγαγεν υδωρ οτι εµακρυνθη απ' εµου ο παρακαλων µε ο επιστρεφων ψυχην µου εγενοντο οι υιοι µου ηφανισµενοι οτι εκραταιωθη ο εχθρος

17

διεπετασεν σιων χειρας αυτης ουκ εστιν ο παρακαλων αυτην ενετειλατο κυριος τω ιακωβ κυκλω αυτου οι θλιβοντες αυτον εγενηθη ιερουσαληµ εις αποκαθηµενην ανα µεσον
αυτων

18

δικαιος εστιν κυριος οτι το στοµα αυτου παρεπικρανα ακουσατε δη παντες οι λαοι και ιδετε το αλγος µου παρθενοι µου και νεανισκοι µου επορευθησαν εν αιχµαλωσια

19

εκαλεσα τους εραστας µου αυτοι δε παρελογισαντο µε οι ιερεις µου και οι πρεσβυτεροι µου εν τη πολει εξελιπον οτι εζητησαν βρωσιν αυτοις ινα επιστρεψωσιν ψυχας αυτων
και ουχ ευρον

20

ιδε κυριε οτι θλιβοµαι η κοιλια µου εταραχθη και η καρδια µου εστραφη εν εµοι οτι παραπικραινουσα παρεπικρανα εξωθεν ητεκνωσεν µε µαχαιρα ωσπερ θανατος εν οικω

21

ακουσατε δη οτι στεναζω εγω ουκ εστιν ο παρακαλων µε παντες οι εχθροι µου ηκουσαν τα κακα µου και εχαρησαν οτι συ εποιησας επηγαγες ηµεραν εκαλεσας καιρον και εγ
ενοντο οµοιοι εµοι

22

εισελθοι πασα η κακια αυτων κατα προσωπον σου και επιφυλλισον αυτοις ον τροπον εποιησαν επιφυλλιδα περι παντων των αµαρτηµατων µου οτι πολλοι οι στεναγµοι µου κ
αι η καρδια µου λυπειται

1

πως εγνοφωσεν εν οργη αυτου κυριος την θυγατερα σιων κατερριψεν εξ ουρανου εις γην δοξασµα ισραηλ και ουκ εµνησθη υποποδιου ποδων αυτου εν ηµερα οργης αυτου

2

κατεποντισεν κυριος ου φεισαµενος παντα τα ωραια ιακωβ καθειλεν εν θυµω αυτου τα οχυρωµατα της θυγατρος ιουδα εκολλησεν εις την γην εβεβηλωσεν βασιλεα αυτης και
αρχοντας αυτης

3

συνεκλασεν εν οργη θυµου αυτου παν κερας ισραηλ απεστρεψεν οπισω δεξιαν αυτου απο προσωπου εχθρου και ανηψεν εν ιακωβ ως πυρ φλογα και κατεφαγεν παντα τα κυκλ
ω

4

ενετεινεν τοξον αυτου ως εχθρος εστερεωσεν δεξιαν αυτου ως υπεναντιος και απεκτεινεν παντα τα επιθυµηµατα οφθαλµων µου εν σκηνη θυγατρος σιων εξεχεεν ως πυρ τον θ
υµον αυτου

5

εγενηθη κυριος ως εχθρος κατεποντισεν ισραηλ κατεποντισεν πασας τας βαρεις αυτης διεφθειρεν τα οχυρωµατα αυτου και επληθυνεν τη θυγατρι ιουδα ταπεινουµενην και τε
ταπεινωµενην

6

και διεπετασεν ως αµπελον το σκηνωµα αυτου διεφθειρεν εορτην αυτου επελαθετο κυριος ο εποιησεν εν σιων εορτης και σαββατου και παρωξυνεν εµβριµηµατι οργης αυτου
βασιλεα και ιερεα και αρχοντα

7

απωσατο κυριος θυσιαστηριον αυτου απετιναξεν αγιασµα αυτου συνετριψεν εν χειρι εχθρου τειχος βαρεων αυτης φωνην εδωκαν εν οικω κυριου ως εν ηµερα εορτης

8

και επεστρεψεν κυριος του διαφθειραι τειχος θυγατρος σιων εξετεινεν µετρον ουκ απεστρεψεν χειρα αυτου απο καταπατηµατος και επενθησεν το προτειχισµα και τειχος οµο
θυµαδον ησθενησεν

9

ενεπαγησαν εις γην πυλαι αυτης απωλεσεν και συνετριψεν µοχλους αυτης βασιλεα αυτης και αρχοντας αυτης εν τοις εθνεσιν ουκ εστιν νοµος και γε προφηται αυτης ουκ ειδο
ν ορασιν παρα κυριου
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10

εκαθισαν εις την γην εσιωπησαν πρεσβυτεροι θυγατρος σιων ανεβιβασαν χουν επι την κεφαλην αυτων περιεζωσαντο σακκους κατηγαγον εις γην αρχηγους παρθενους εν ιερο
υσαληµ

11

εξελιπον εν δακρυσιν οι οφθαλµοι µου εταραχθη η καρδια µου εξεχυθη εις γην η δοξα µου επι το συντριµµα της θυγατρος του λαου µου εν τω εκλιπειν νηπιον και θηλαζοντα
εν πλατειαις πολεως

12

ταις µητρασιν αυτων ειπαν που σιτος και οινος εν τω εκλυεσθαι αυτους ως τραυµατιας εν πλατειαις πολεως εν τω εκχεισθαι ψυχας αυτων εις κολπον µητερων αυτων

13

τι µαρτυρησω σοι η τι οµοιωσω σοι θυγατερ ιερουσαληµ τις σωσει σε και παρακαλεσει σε παρθενος θυγατερ σιων οτι εµεγαλυνθη ποτηριον συντριβης σου τις ιασεται σε

14

προφηται σου ειδοσαν σοι µαταια και αφροσυνην και ουκ απεκαλυψαν επι την αδικιαν σου του επιστρεψαι αιχµαλωσιαν σου και ειδοσαν σοι ληµµατα µαταια και εξωσµατα

15

εκροτησαν επι σε χειρας παντες οι παραπορευοµενοι οδον εσυρισαν και εκινησαν την κεφαλην αυτων επι την θυγατερα ιερουσαληµ η αυτη η πολις ην ερουσιν στεφανος δοξη
ς ευφροσυνη πασης της γης

16

διηνοιξαν επι σε στοµα αυτων παντες οι εχθροι σου εσυρισαν και εβρυξαν οδοντας ειπαν κατεπιοµεν αυτην πλην αυτη η ηµερα ην προσεδοκωµεν ευροµεν αυτην ειδοµεν

17

εποιησεν κυριος α ενεθυµηθη συνετελεσεν ρηµατα αυτου α ενετειλατο εξ ηµερων αρχαιων καθειλεν και ουκ εφεισατο και ηυφρανεν επι σε εχθρον υψωσεν κερας θλιβοντος σ
ε

18

εβοησεν καρδια αυτων προς κυριον τειχη σιων καταγαγετε ως χειµαρρους δακρυα ηµερας και νυκτος µη δως εκνηψιν σεαυτη µη σιωπησαιτο θυγατερ ο οφθαλµος σου

19

αναστα αγαλλιασαι εν νυκτι εις αρχας φυλακης σου εκχεον ως υδωρ καρδιαν σου απεναντι προσωπου κυριου αρον προς αυτον χειρας σου περι ψυχης νηπιων σου των εκλυοµ
ενων λιµω επ' αρχης πασων εξοδων

20

ιδε κυριε και επιβλεψον τινι επεφυλλισας ουτως ει φαγονται γυναικες καρπον κοιλιας αυτων επιφυλλιδα εποιησεν µαγειρος φονευθησονται νηπια θηλαζοντα µαστους αποκτε
νεις εν αγιασµατι κυριου ιερεα και προφητην

21

εκοιµηθησαν εις την εξοδον παιδαριον και πρεσβυτης παρθενοι µου και νεανισκοι µου επορευθησαν εν αιχµαλωσια εν ροµφαια και εν λιµω απεκτεινας εν ηµερα οργης σου ε
µαγειρευσας ουκ εφεισω

22

εκαλεσεν ηµεραν εορτης παροικιας µου κυκλοθεν και ουκ εγενοντο εν ηµερα οργης κυριου ανασωζοµενος και καταλελειµµενος ως επεκρατησα και επληθυνα εχθρους µου πα
ντας

1

εγω ανηρ ο βλεπων πτωχειαν εν ραβδω θυµου αυτου επ' εµε

2

παρελαβεν µε και απηγαγεν εις σκοτος και ου φως

3

πλην εν εµοι επεστρεψεν χειρα αυτου ολην την ηµεραν

4

επαλαιωσεν σαρκας µου και δερµα µου οστεα µου συνετριψεν

5

ανωκοδοµησεν κατ' εµου και εκυκλωσεν κεφαλην µου και εµοχθησεν

6

εν σκοτεινοις εκαθισεν µε ως νεκρους αιωνος

7

ανωκοδοµησεν κατ' εµου και ουκ εξελευσοµαι εβαρυνεν χαλκον µου

8

και γε κεκραξοµαι και βοησω απεφραξεν προσευχην µου

9

ανωκοδοµησεν οδους µου ενεφραξεν τριβους µου εταραξεν

10

αρκος ενεδρευουσα αυτος µοι λεων εν κρυφαιοις

11

κατεδιωξεν αφεστηκοτα και κατεπαυσεν µε εθετο µε ηφανισµενην

12

ενετεινεν τοξον αυτου και εστηλωσεν µε ως σκοπον εις βελος

13

εισηγαγεν τοις νεφροις µου ιους φαρετρας αυτου

14

εγενηθην γελως παντι λαω µου ψαλµος αυτων ολην την ηµεραν

15

εχορτασεν µε πικριας εµεθυσεν µε χολης
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16

και εξεβαλεν ψηφω οδοντας µου εψωµισεν µε σποδον

17

και απωσατο εξ ειρηνης ψυχην µου επελαθοµην αγαθα

18

και ειπα απωλετο νεικος µου και η ελπις µου απο κυριου

19

εµνησθην απο πτωχειας µου και εκ διωγµου µου πικριας και χολης µου

20

µνησθησεται και καταδολεσχησει επ' εµε η ψυχη µου

21

ταυτην ταξω εις την καρδιαν µου δια τουτο υποµενω

25

αγαθος κυριος τοις υποµενουσιν αυτον ψυχη η ζητησει αυτον αγαθον

26

και υποµενει και ησυχασει εις το σωτηριον κυριου

27

αγαθον ανδρι οταν αρη ζυγον εν νεοτητι αυτου

28

καθησεται κατα µονας και σιωπησεται οτι ηρεν εφ' εαυτω

30

δωσει τω παιοντι αυτον σιαγονα χορτασθησεται ονειδισµων

31

οτι ουκ εις τον αιωνα απωσεται κυριος

32

οτι ο ταπεινωσας οικτιρησει κατα το πληθος του ελεους αυτου

33

οτι ουκ απεκριθη απο καρδιας αυτου και εταπεινωσεν υιους ανδρος

34

του ταπεινωσαι υπο τους ποδας αυτου παντας δεσµιους γης

35

του εκκλιναι κρισιν ανδρος κατεναντι προσωπου υψιστου

36

καταδικασαι ανθρωπον εν τω κρινεσθαι αυτον κυριος ουκ ειπεν

37

τις ουτως ειπεν και εγενηθη κυριος ουκ ενετειλατο

38

εκ στοµατος υψιστου ουκ εξελευσεται τα κακα και το αγαθον

39

τι γογγυσει ανθρωπος ζων ανηρ περι της αµαρτιας αυτου

40

εξηρευνηθη η οδος ηµων και ητασθη και επιστρεψωµεν εως κυριου

41

αναλαβωµεν καρδιας ηµων επι χειρων προς υψηλον εν ουρανω

42

ηµαρτησαµεν ησεβησαµεν και ουχ ιλασθης

43

επεσκεπασας εν θυµω και απεδιωξας ηµας απεκτεινας ουκ εφεισω

44

επεσκεπασας νεφελην σεαυτω εινεκεν προσευχης

45

καµµυσαι µε και απωσθηναι εθηκας ηµας εν µεσω των λαων

46

διηνοιξαν εφ' ηµας το στοµα αυτων παντες οι εχθροι ηµων

47

φοβος και θυµος εγενηθη ηµιν επαρσις και συντριβη

48

αφεσεις υδατων καταξει ο οφθαλµος µου επι το συντριµµα της θυγατρος του λαου µου

49

ο οφθαλµος µου κατεποθη και ου σιγησοµαι του µη ειναι εκνηψιν

50

εως ου διακυψη και ιδη κυριος εξ ουρανου

51

ο οφθαλµος µου επιφυλλιει επι την ψυχην µου παρα πασας θυγατερας πολεως

52

θηρευοντες εθηρευσαν µε ως στρουθιον οι εχθροι µου δωρεαν
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53

εθανατωσαν εν λακκω ζωην µου και επεθηκαν λιθον επ' εµοι

54

υπερεχυθη υδωρ επι κεφαλην µου ειπα απωσµαι

55

επεκαλεσαµην το ονοµα σου κυριε εκ λακκου κατωτατου

56

φωνην µου ηκουσας µη κρυψης τα ωτα σου εις την δεησιν µου

57

εις την βοηθειαν µου ηγγισας εν η σε ηµερα επεκαλεσαµην ειπας µοι µη φοβου

58

εδικασας κυριε τας δικας της ψυχης µου ελυτρωσω την ζωην µου

59

ειδες κυριε τας ταραχας µου εκρινας την κρισιν µου

60

ειδες πασαν την εκδικησιν αυτων εις παντας διαλογισµους αυτων εν εµοι

61

ηκουσας τον ονειδισµον αυτων παντας τους διαλογισµους αυτων κατ' εµου

62

χειλη επανιστανοµενων µοι και µελετας αυτων κατ' εµου ολην την ηµεραν

63

καθεδραν αυτων και αναστασιν αυτων επιβλεψον επι τους οφθαλµους αυτων

64

αποδωσεις αυτοις ανταποδοµα κυριε κατα τα εργα των χειρων αυτων

65

αποδωσεις αυτοις υπερασπισµον καρδιας µοχθον σου αυτοις

66

καταδιωξεις εν οργη και εξαναλωσεις αυτους υποκατω του ουρανου κυριε

1

πως αµαυρωθησεται χρυσιον αλλοιωθησεται το αργυριον το αγαθον εξεχυθησαν λιθοι αγιοι επ' αρχης πασων εξοδων

2

υιοι σιων οι τιµιοι οι επηρµενοι εν χρυσιω πως ελογισθησαν εις αγγεια οστρακινα εργα χειρων κεραµεως

3

και γε δρακοντες εξεδυσαν µαστους εθηλασαν σκυµνοι αυτων θυγατερες λαου µου εις ανιατον ως στρουθιον εν ερηµω

4

εκολληθη η γλωσσα θηλαζοντος προς τον φαρυγγα αυτου εν διψει νηπια ητησαν αρτον ο διακλων ουκ εστιν αυτοις

5

οι εσθοντες τας τρυφας ηφανισθησαν εν ταις εξοδοις οι τιθηνουµενοι επι κοκκων περιεβαλοντο κοπριας

6

και εµεγαλυνθη ανοµια θυγατρος λαου µου υπερ ανοµιας σοδοµων της κατεστραµµενης ωσπερ σπουδη και ουκ επονεσαν εν αυτη χειρας

7

εκαθαριωθησαν ναζιραιοι αυτης υπερ χιονα ελαµψαν υπερ γαλα επυρρωθησαν υπερ λιθους σαπφειρου το αποσπασµα αυτων

8

εσκοτασεν υπερ ασβολην το ειδος αυτων ουκ επεγνωσθησαν εν ταις εξοδοις επαγη δερµα αυτων επι τα οστεα αυτων εξηρανθησαν εγενηθησαν ωσπερ ξυλον

9

καλοι ησαν οι τραυµατιαι ροµφαιας η οι τραυµατιαι λιµου επορευθησαν εκκεκεντηµενοι απο γενηµατων αγρων

10

χειρες γυναικων οικτιρµονων ηψησαν τα παιδια αυτων εγενηθησαν εις βρωσιν αυταις εν τω συντριµµατι της θυγατρος λαου µου

11

συνετελεσεν κυριος θυµον αυτου εξεχεεν θυµον οργης αυτου και ανηψεν πυρ εν σιων και κατεφαγεν τα θεµελια αυτης

12

ουκ επιστευσαν βασιλεις γης παντες οι κατοικουντες την οικουµενην οτι εισελευσεται εχθρος και εκθλιβων δια των πυλων ιερουσαληµ

13

εξ αµαρτιων προφητων αυτης αδικιων ιερεων αυτης των εκχεοντων αιµα δικαιον εν µεσω αυτης

14

εσαλευθησαν εγρηγοροι αυτης εν ταις εξοδοις εµολυνθησαν εν αιµατι εν τω µη δυνασθαι αυτους ηψαντο ενδυµατων αυτων

15

αποστητε ακαθαρτων καλεσατε αυτους αποστητε αποστητε µη απτεσθε οτι ανηφθησαν και γε εσαλευθησαν ειπατε εν τοις εθνεσιν ου µη προσθωσιν του παροικειν

16

προσωπον κυριου µερις αυτων ου προσθησει επιβλεψαι αυτοις προσωπον ιερεων ουκ ελαβον πρεσβυτας ουκ ηλεησαν

17

ετι οντων ηµων εξελιπον οι οφθαλµοι ηµων εις την βοηθειαν ηµων µαταια αποσκοπευοντων ηµων απεσκοπευσαµεν εις εθνος ου σωζον

18

εθηρευσαµεν µικρους ηµων του µη πορευεσθαι εν ταις πλατειαις ηµων ηγγικεν ο καιρος ηµων επληρωθησαν αι ηµεραι ηµων παρεστιν ο καιρος ηµων

19

κουφοι εγενοντο οι διωκοντες ηµας υπερ αετους ουρανου επι των ορεων εξηφθησαν εν ερηµω ενηδρευσαν ηµας
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20

πνευµα προσωπου ηµων χριστος κυριου συνεληµφθη εν ταις διαφθοραις αυτων ου ειπαµεν εν τη σκια αυτου ζησοµεθα εν τοις εθνεσιν

21

χαιρε και ευφραινου θυγατερ ιδουµαιας η κατοικουσα επι γης και γε επι σε διελευσεται το ποτηριον κυριου και µεθυσθηση και αποχεεις

22

εξελιπεν η ανοµια σου θυγατερ σιων ου προσθησει ετι αποικισαι σε επεσκεψατο ανοµιας σου θυγατερ εδωµ απεκαλυψεν επι τα ασεβηµατα σου

1

µνησθητι κυριε ο τι εγενηθη ηµιν επιβλεψον και ιδε τον ονειδισµον ηµων

2

κληρονοµια ηµων µετεστραφη αλλοτριοις οι οικοι ηµων ξενοις

3

ορφανοι εγενηθηµεν ουχ υπαρχει πατηρ µητερες ηµων ως αι χηραι

4

εξ ηµερων ηµων ξυλα ηµων εν αλλαγµατι ηλθεν

5

επι τον τραχηλον ηµων εδιωχθηµεν εκοπιασαµεν ουκ ανεπαυθηµεν

6

αιγυπτος εδωκεν χειρα ασσουρ εις πλησµονην αυτων

7

οι πατερες ηµων ηµαρτον ουχ υπαρχουσιν ηµεις τα ανοµηµατα αυτων υπεσχοµεν

8

δουλοι εκυριευσαν ηµων λυτρουµενος ουκ εστιν εκ της χειρος αυτων

9

εν ταις ψυχαις ηµων εισοισοµεν αρτον ηµων απο προσωπου ροµφαιας της ερηµου

10

το δερµα ηµων ως κλιβανος επελειωθη συνεσπασθησαν απο προσωπου καταιγιδων λιµου

11

γυναικας εν σιων εταπεινωσαν παρθενους εν πολεσιν ιουδα

12

αρχοντες εν χερσιν αυτων εκρεµασθησαν πρεσβυτεροι ουκ εδοξασθησαν

13

εκλεκτοι κλαυθµον ανελαβον και νεανισκοι εν ξυλω ησθενησαν

14

και πρεσβυται απο πυλης κατεπαυσαν εκλεκτοι εκ ψαλµων αυτων κατεπαυσαν

15

κατελυσεν χαρα καρδιας ηµων εστραφη εις πενθος ο χορος ηµων

16

επεσεν ο στεφανος της κεφαλης ηµων ουαι δη ηµιν οτι ηµαρτοµεν

17

περι τουτου εγενηθη οδυνηρα η καρδια ηµων περι τουτου εσκοτασαν οι οφθαλµοι ηµων

18

επ' ορος σιων οτι ηφανισθη αλωπεκες διηλθον εν αυτη

19

συ δε κυριε εις τον αιωνα κατοικησεις ο θρονος σου εις γενεαν και γενεαν

20

ινα τι εις νεικος επιληση ηµων καταλειψεις ηµας εις µακροτητα ηµερων

21

επιστρεψον ηµας κυριε προς σε και επιστραφησοµεθα και ανακαινισον ηµερας ηµων καθως εµπροσθεν

22

οτι απωθουµενος απωσω ηµας ωργισθης εφ' ηµας εως σφοδρα .

1

και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνος και εγω ηµην εν µεσω της αιχµαλωσιας επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ει
δον ορασεις θεου

2

πεµπτη του µηνος τουτο το ετος το πεµπτον της αιχµαλωσιας του βασιλεως ιωακιµ

3

και εγενετο λογος κυριου προς ιεζεκιηλ υιον βουζι τον ιερεα εν γη χαλδαιων επι του ποταµου του χοβαρ και εγενετο επ' εµε χειρ κυριου

4

και ειδον και ιδου πνευµα εξαιρον ηρχετο απο βορρα και νεφελη µεγαλη εν αυτω και φεγγος κυκλω αυτου και πυρ εξαστραπτον και εν τω µεσω αυτου ως ορασις ηλεκτρου ε
ν µεσω του πυρος και φεγγος εν αυτω

5

και εν τω µεσω ως οµοιωµα τεσσαρων ζωων και αυτη η ορασις αυτων οµοιωµα ανθρωπου επ' αυτοις

6

και τεσσαρα προσωπα τω ενι και τεσσαρες πτερυγες τω ενι

7

και τα σκελη αυτων ορθα και πτερωτοι οι ποδες αυτων και σπινθηρες ως εξαστραπτων χαλκος και ελαφραι αι πτερυγες αυτων
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8

και χειρ ανθρωπου υποκατωθεν των πτερυγων αυτων επι τα τεσσαρα µερη αυτων και τα προσωπα αυτων των τεσσαρων

9

ουκ επεστρεφοντο εν τω βαδιζειν αυτα εκαστον κατεναντι του προσωπου αυτων επορευοντο

10

και οµοιωσις των προσωπων αυτων προσωπον ανθρωπου και προσωπον λεοντος εκ δεξιων τοις τεσσαρσιν και προσωπον µοσχου εξ αριστερων τοις τεσσαρσιν και προσωπον
αετου τοις τεσσαρσιν

11

και αι πτερυγες αυτων εκτεταµεναι ανωθεν τοις τεσσαρσιν εκατερω δυο συνεζευγµεναι προς αλληλας και δυο επεκαλυπτον επανω του σωµατος αυτων

12

και εκατερον κατα προσωπον αυτου επορευετο ου αν ην το πνευµα πορευοµενον επορευοντο και ουκ επεστρεφον

13

και εν µεσω των ζωων ορασις ως ανθρακων πυρος καιοµενων ως οψις λαµπαδων συστρεφοµενων ανα µεσον των ζωων και φεγγος του πυρος και εκ του πυρος εξεπορευετο α
στραπη

15

και ειδον και ιδου τροχος εις επι της γης εχοµενος των ζωων τοις τεσσαρσιν

16

και το ειδος των τροχων ως ειδος θαρσις και οµοιωµα εν τοις τεσσαρσιν και το εργον αυτων ην καθως αν ειη τροχος εν τροχω

17

επι τα τεσσαρα µερη αυτων επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα

18

ουδ' οι νωτοι αυτων και υψος ην αυτοις και ειδον αυτα και οι νωτοι αυτων πληρεις οφθαλµων κυκλοθεν τοις τεσσαρσιν

19

και εν τω πορευεσθαι τα ζωα επορευοντο οι τροχοι εχοµενοι αυτων και εν τω εξαιρειν τα ζωα απο της γης εξηροντο οι τροχοι

20

ου αν ην η νεφελη εκει το πνευµα του πορευεσθαι επορευοντο τα ζωα και οι τροχοι και εξηροντο συν αυτοις διοτι πνευµα ζωης ην εν τοις τροχοις

21

εν τω πορευεσθαι αυτα επορευοντο και εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν τω εξαιρειν αυτα απο της γης εξηροντο συν αυτοις οτι πνευµα ζωης ην εν τοις τροχοις

22

και οµοιωµα υπερ κεφαλης αυτοις των ζωων ωσει στερεωµα ως ορασις κρυσταλλου εκτεταµενον επι των πτερυγων αυτων επανωθεν

23

και υποκατω του στερεωµατος αι πτερυγες αυτων εκτεταµεναι πτερυσσοµεναι ετερα τη ετερα εκαστω δυο συνεζευγµεναι επικαλυπτουσαι τα σωµατα αυτων

24

και ηκουον την φωνην των πτερυγων αυτων εν τω πορευεσθαι αυτα ως φωνην υδατος πολλου και εν τω εσταναι αυτα κατεπαυον αι πτερυγες αυτων

25

και ιδου φωνη υπερανωθεν του στερεωµατος του οντος υπερ κεφαλης αυτων

26

ως ορασις λιθου σαπφειρου οµοιωµα θρονου επ' αυτου και επι του οµοιωµατος του θρονου οµοιωµα ως ειδος ανθρωπου ανωθεν

27

και ειδον ως οψιν ηλεκτρου απο ορασεως οσφυος και επανω και απο ορασεως οσφυος και εως κατω ειδον ως ορασιν πυρος και το φεγγος αυτου κυκλω

28

ως ορασις τοξου οταν η εν τη νεφελη εν ηµερα υετου ουτως η στασις του φεγγους κυκλοθεν αυτη η ορασις οµοιωµατος δοξης κυριου και ειδον και πιπτω επι προσωπον µου κ
αι ηκουσα φωνην λαλουντος

1

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου στηθι επι τους ποδας σου και λαλησω προς σε

2

και ηλθεν επ' εµε πνευµα και ανελαβεν µε και εξηρεν µε και εστησεν µε επι τους ποδας µου και ηκουον αυτου λαλουντος προς µε

3

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου εξαποστελλω εγω σε προς τον οικον του ισραηλ τους παραπικραινοντας µε οιτινες παρεπικραναν µε αυτοι και οι πατερες αυτων εως της σηµ
ερον ηµερας

4

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος

5

εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθωσιν διοτι οικος παραπικραινων εστιν και γνωσονται οτι προφητης ει συ εν µεσω αυτων

6

και συ υιε ανθρωπου µη φοβηθης αυτους µηδε εκστης απο προσωπου αυτων διοτι παροιστρησουσι και επισυστησονται επι σε κυκλω και εν µεσω σκορπιων συ κατοικεις του
ς λογους αυτων µη φοβηθης και απο προσωπου αυτων µη εκστης διοτι οικος παραπικραινων εστιν

7

και λαλησεις τους λογους µου προς αυτους εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθωσιν διοτι οικος παραπικραινων εστιν

8

και συ υιε ανθρωπου ακουε του λαλουντος προς σε µη γινου παραπικραινων καθως ο οικος ο παραπικραινων χανε το στοµα σου και φαγε α εγω διδωµι σοι

9

και ειδον και ιδου χειρ εκτεταµενη προς µε και εν αυτη κεφαλις βιβλιου

10

και ανειλησεν αυτην ενωπιον εµου και εν αυτη γεγραµµενα ην τα οπισθεν και τα εµπροσθεν και εγεγραπτο εις αυτην θρηνος και µελος και ουαι
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1

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου καταφαγε την κεφαλιδα ταυτην και πορευθητι και λαλησον τοις υιοις ισραηλ

2

και διηνοιξα το στοµα µου και εψωµισεν µε την κεφαλιδα

3

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου το στοµα σου φαγεται και η κοιλια σου πλησθησεται της κεφαλιδος ταυτης της δεδοµενης εις σε και εφαγον αυτην και εγενετο εν τω στοµατι
µου ως µελι γλυκαζον

4

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου βαδιζε εισελθε προς τον οικον του ισραηλ και λαλησον τους λογους µου προς αυτους

5

διοτι ου προς λαον βαθυχειλον και βαρυγλωσσον συ εξαποστελλη προς τον οικον του ισραηλ

6

ουδε προς λαους πολλους αλλοφωνους η αλλογλωσσους ουδε στιβαρους τη γλωσση οντας ων ουκ ακουση τους λογους αυτων και ει προς τοιουτους εξαπεστειλα σε ουτοι αν ει
σηκουσαν σου

7

ο δε οικος του ισραηλ ου µη θελησωσιν εισακουσαι σου διοτι ου βουλονται εισακουειν µου οτι πας ο οικος ισραηλ φιλονεικοι εισιν και σκληροκαρδιοι

8

και ιδου δεδωκα το προσωπον σου δυνατον κατεναντι των προσωπων αυτων και το νεικος σου κατισχυσω κατεναντι του νεικους αυτων

9

και εσται δια παντος κραταιοτερον πετρας µη φοβηθης απ' αυτων µηδε πτοηθης απο προσωπου αυτων διοτι οικος παραπικραινων εστιν

10

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου παντας τους λογους ους λελαληκα µετα σου λαβε εις την καρδιαν σου και τοις ωσιν σου ακουε

11

και βαδιζε εισελθε εις την αιχµαλωσιαν προς τους υιους του λαου σου και λαλησεις προς αυτους και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος εαν αρα ακουσωσιν εαν αρα ενδωσι
ν

12

και ανελαβεν µε πνευµα και ηκουσα κατοπισθεν µου φωνην σεισµου µεγαλου ευλογηµενη η δοξα κυριου εκ του τοπου αυτου

13

και ειδον φωνην πτερυγων των ζωων πτερυσσοµενων ετερα προς την ετεραν και φωνη των τροχων εχοµενη αυτων και φωνη του σεισµου

14

και το πνευµα εξηρεν µε και ανελαβεν µε και επορευθην εν ορµη του πνευµατος µου και χειρ κυριου εγενετο επ' εµε κραταια

15

και εισηλθον εις την αιχµαλωσιαν µετεωρος και περιηλθον τους κατοικουντας επι του ποταµου του χοβαρ τους οντας εκει και εκαθισα εκει επτα ηµερας αναστρεφοµενος εν
µεσω αυτων

16

και εγενετο µετα τας επτα ηµερας λογος κυριου προς µε λεγων

17

υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ και ακουση εκ στοµατος µου λογον και διαπειληση αυτοις παρ' εµου

18

εν τω λεγειν µε τω ανοµω θανατω θανατωθηση και ου διεστειλω αυτω ουδε ελαλησας του διαστειλασθαι τω ανοµω αποστρεψαι απο των οδων αυτου του ζησαι αυτον ο ανο
µος εκεινος τη αδικια αυτου αποθανειται και το αιµα αυτου εκ χειρος σου εκζητησω

19

και συ εαν διαστειλη τω ανοµω και µη αποστρεψη απο της ανοµιας αυτου και της οδου αυτου ο ανοµος εκεινος εν τη αδικια αυτου αποθανειται και συ την ψυχην σου ρυση

20

και εν τω αποστρεφειν δικαιον απο των δικαιοσυνων αυτου και ποιηση παραπτωµα και δωσω την βασανον εις προσωπον αυτου αυτος αποθανειται οτι ου διεστειλω αυτω κα
ι εν ταις αµαρτιαις αυτου αποθανειται διοτι ου µη µνησθωσιν αι δικαιοσυναι αυτου ας εποιησεν και το αιµα αυτου εκ της χειρος σου εκζητησω

21

συ δε εαν διαστειλη τω δικαιω του µη αµαρτειν και αυτος µη αµαρτη ο δικαιος ζωη ζησεται οτι διεστειλω αυτω και συ την σεαυτου ψυχην ρυση

22

και εγενετο επ' εµε χειρ κυριου και ειπεν προς µε αναστηθι και εξελθε εις το πεδιον και εκει λαληθησεται προς σε

23

και ανεστην και εξηλθον εις το πεδιον και ιδου εκει δοξα κυριου ειστηκει καθως η ορασις και καθως η δοξα ην ειδον επι του ποταµου του χοβαρ και πιπτω επι προσωπον µο
υ

24

και ηλθεν επ' εµε πνευµα και εστησεν µε επι ποδας µου και ελαλησεν προς µε και ειπεν µοι εισελθε και εγκλεισθητι εν µεσω του οικου σου

25

και συ υιε ανθρωπου ιδου δεδονται επι σε δεσµοι και δησουσιν σε εν αυτοις και ου µη εξελθης εκ µεσου αυτων

26

και την γλωσσαν σου συνδησω και αποκωφωθηση και ουκ εση αυτοις εις ανδρα ελεγχοντα διοτι οικος παραπικραινων εστιν

27

και εν τω λαλειν µε προς σε ανοιξω το στοµα σου και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ο ακουων ακουετω και ο απειθων απειθειτω διοτι οικος παραπικραινων εστιν

1

και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω πλινθον και θησεις αυτην προ προσωπου σου και διαγραψεις επ' αυτην πολιν την ιερουσαληµ
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2

και δωσεις επ' αυτην περιοχην και οικοδοµησεις επ' αυτην προµαχωνας και περιβαλεις επ' αυτην χαρακα και δωσεις επ' αυτην παρεµβολας και ταξεις τας βελοστασεις κυκλ
ω

3

και συ λαβε σεαυτω τηγανον σιδηρουν και θησεις αυτο τοιχον σιδηρουν ανα µεσον σου και ανα µεσον της πολεως και ετοιµασεις το προσωπον σου επ' αυτην και εσται εν συγ
κλεισµω και συγκλεισεις αυτην σηµειον εστιν τουτο τοις υιοις ισραηλ

4

και συ κοιµηθηση επι το πλευρον σου το αριστερον και θησεις τας αδικιας του οικου ισραηλ επ' αυτου κατα αριθµον των ηµερων πεντηκοντα και εκατον ας κοιµηθηση επ' α
υτου και ληµψη τας αδικιας αυτων

5

και εγω δεδωκα σοι τας δυο αδικιας αυτων εις αριθµον ηµερων ενενηκοντα και εκατον ηµερας και ληµψη τας αδικιας του οικου ισραηλ

6

και συντελεσεις ταυτα παντα και κοιµηθηση επι το πλευρον σου το δεξιον και ληµψη τας αδικιας του οικου ιουδα τεσσαρακοντα ηµερας ηµεραν εις ενιαυτον τεθεικα σοι

7

και εις τον συγκλεισµον ιερουσαληµ ετοιµασεις το προσωπον σου και τον βραχιονα σου στερεωσεις και προφητευσεις επ' αυτην

8

και εγω ιδου δεδωκα επι σε δεσµους και µη στραφης απο του πλευρου σου επι το πλευρον σου εως ου συντελεσθωσιν αι ηµεραι του συγκλεισµου σου

9

και συ λαβε σεαυτω πυρους και κριθας και κυαµον και φακον και κεγχρον και ολυραν και εµβαλεις αυτα εις αγγος εν οστρακινον και ποιησεις αυτα σαυτω εις αρτους και κα
τ' αριθµον των ηµερων ας συ καθευδεις επι του πλευρου σου ενενηκοντα και εκατον ηµερας φαγεσαι αυτα

10

και το βρωµα σου ο φαγεσαι εν σταθµω εικοσι σικλους την ηµεραν απο καιρου εως καιρου φαγεσαι αυτα

11

και υδωρ εν µετρω πιεσαι το εκτον του ιν απο καιρου εως καιρου πιεσαι

12

και εγκρυφιαν κριθινον φαγεσαι αυτα εν βολβιτοις κοπρου ανθρωπινης εγκρυψεις αυτα κατ' οφθαλµους αυτων

13

και ερεις ταδε λεγει κυριος ο θεος του ισραηλ ουτως φαγονται οι υιοι ισραηλ ακαθαρτα εν τοις εθνεσιν

14

και ειπα µηδαµως κυριε θεε του ισραηλ ιδου η ψυχη µου ου µεµιανται εν ακαθαρσια και θνησιµαιον και θηριαλωτον ου βεβρωκα απο γενεσεως µου εως του νυν ουδε εισελη
λυθεν εις το στοµα µου παν κρεας εωλον

15

και ειπεν προς µε ιδου δεδωκα σοι βολβιτα βοων αντι των βολβιτων των ανθρωπινων και ποιησεις τους αρτους σου επ' αυτων

16

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου ιδου εγω συντριβω στηριγµα αρτου εν ιερουσαληµ και φαγονται αρτον εν σταθµω και εν ενδεια και υδωρ εν µετρω και εν αφανισµω πιονται

17

οπως ενδεεις γενωνται αρτου και υδατος και αφανισθησεται ανθρωπος και αδελφος αυτου και τακησονται εν ταις αδικιαις αυτων

1

και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ροµφαιαν οξειαν υπερ ξυρον κουρεως κτηση αυτην σεαυτω και επαξεις αυτην επι την κεφαλην σου και επι τον πωγωνα σου και ληµψη ζυ
γον σταθµιων και διαστησεις αυτους

2

το τεταρτον εν πυρι ανακαυσεις εν µεση τη πολει κατα την πληρωσιν των ηµερων του συγκλεισµου και ληµψη το τεταρτον και κατακαυσεις αυτο εν µεσω αυτης και το τετα
ρτον κατακοψεις εν ροµφαια κυκλω αυτης και το τεταρτον διασκορπισεις τω πνευµατι και µαχαιραν εκκενωσω οπισω αυτων

3

και ληµψη εκειθεν ολιγους εν αριθµω και συµπεριληµψη αυτους τη αναβολη σου

4

και εκ τουτων ληµψη ετι και ριψεις αυτους εις µεσον του πυρος και κατακαυσεις αυτους εν πυρι εξ αυτης εξελευσεται πυρ και ερεις παντι οικω ισραηλ

5

ταδε λεγει κυριος αυτη η ιερουσαληµ εν µεσω των εθνων τεθεικα αυτην και τας κυκλω αυτης χωρας

6

και ερεις τα δικαιωµατα µου τη ανοµω εκ των εθνων και τα νοµιµα µου εκ των χωρων των κυκλω αυτης διοτι τα δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοις νοµιµοις µου ουκ επ
ορευθησαν εν αυτοις

7

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων η αφορµη υµων εκ των εθνων των κυκλω υµων και εν τοις νοµιµοις µου ουκ επορευθητε και τα δικαιωµατα µου ουκ εποιησατε αλλ' ουδ
ε κατα τα δικαιωµατα των εθνων των κυκλω υµων ου πεποιηκατε

8

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε και ποιησω εν µεσω σου κριµα ενωπιον των εθνων

9

και ποιησω εν σοι α ου πεποιηκα και α ου ποιησω οµοια αυτοις ετι κατα παντα τα βδελυγµατα σου

10

δια τουτο πατερες φαγονται τεκνα εν µεσω σου και τεκνα φαγονται πατερας και ποιησω εν σοι κριµατα και διασκορπιω παντας τους καταλοιπους σου εις παντα ανεµον

11

δια τουτο ζω εγω λεγει κυριος ει µη ανθ' ων τα αγια µου εµιανας εν πασιν τοις βδελυγµασιν σου καγω απωσοµαι σε ου φεισεται µου ο οφθαλµος καγω ουκ ελεησω
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12

το τεταρτον σου εν θανατω αναλωθησεται και το τεταρτον σου εν λιµω συντελεσθησεται εν µεσω σου και το τεταρτον σου εις παντα ανεµον σκορπιω αυτους και το τεταρτον
σου εν ροµφαια πεσουνται κυκλω σου και µαχαιραν εκκενωσω οπισω αυτων

13

και συντελεσθησεται ο θυµος µου και η οργη µου επ' αυτους και επιγνωση διοτι εγω κυριος λελαληκα εν ζηλω µου εν τω συντελεσαι µε την οργην µου επ' αυτους

14

και θησοµαι σε εις ερηµον και τας θυγατερας σου κυκλω σου ενωπιον παντος διοδευοντος

15

και εση στενακτη και δηλαιστη εν τοις εθνεσιν τοις κυκλω σου εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα εν εκδικησει θυµου µου εγω κυριος λελαληκα

16

εν τω εξαποστειλαι µε τας βολιδας µου του λιµου επ' αυτους και εσονται εις εκλειψιν και συντριψω στηριγµα αρτου σου

17

και εξαποστελω επι σε λιµον και θηρια πονηρα και τιµωρησοµαι σε και θανατος και αιµα διελευσονται επι σε και ροµφαιαν επαξω επι σε κυκλοθεν εγω κυριος λελαληκα

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τα ορη ισραηλ και προφητευσον επ' αυτα

3

και ερεις τα ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος τοις ορεσιν και τοις βουνοις και ταις φαραγξιν και ταις ναπαις ιδου εγω επαγω εφ' υµας ροµφαιαν και εξολ
εθρευθησεται τα υψηλα υµων

4

και συντριβησονται τα θυσιαστηρια υµων και τα τεµενη υµων και καταβαλω τραυµατιας υµων ενωπιον των ειδωλων υµων

5

και διασκορπιω τα οστα υµων κυκλω των θυσιαστηριων υµων

6

εν παση τη κατοικια υµων αι πολεις εξερηµωθησονται και τα υψηλα αφανισθησεται οπως εξολεθρευθη τα θυσιαστηρια υµων και συντριβησονται τα ειδωλα υµων και εξαρθ
ησεται τα τεµενη υµων

7

και πεσουνται τραυµατιαι εν µεσω υµων και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριος

8

εν τω γενεσθαι εξ υµων ανασωζοµενους εκ ροµφαιας εν τοις εθνεσιν και εν τω διασκορπισµω υµων εν ταις χωραις

9

και µνησθησονται µου οι ανασωζοµενοι εξ υµων εν τοις εθνεσιν ου ηχµαλωτευθησαν εκει οµωµοκα τη καρδια αυτων τη εκπορνευουση απ' εµου και τοις οφθαλµοις αυτων το
ις πορνευουσιν οπισω των επιτηδευµατων αυτων και κοψονται προσωπα αυτων εν πασι τοις βδελυγµασιν αυτων

10

και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος λελαληκα

11

ταδε λεγει κυριος κροτησον τη χειρι και ψοφησον τω ποδι και ειπον ευγε ευγε επι πασιν τοις βδελυγµασιν οικου ισραηλ εν ροµφαια και εν θανατω και εν λιµω πεσουνται

12

ο εγγυς εν ροµφαια πεσειται ο δε µακραν εν θανατω τελευτησει και ο περιεχοµενος εν λιµω συντελεσθησεται και συντελεσω την οργην µου επ' αυτους

13

και γνωσεσθε διοτι εγω κυριος εν τω ειναι τους τραυµατιας υµων εν µεσω των ειδωλων υµων κυκλω των θυσιαστηριων υµων επι παντα βουνον υψηλον και υποκατω δενδρο
υ συσκιου ου εδωκαν εκει οσµην ευωδιας πασι τοις ειδωλοις αυτων

14

και εκτενω την χειρα µου επ' αυτους και θησοµαι την γην εις αφανισµον και εις ολεθρον απο της ερηµου δεβλαθα εκ πασης της κατοικιας και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

και συ υιε ανθρωπου ειπον ταδε λεγει κυριος τη γη του ισραηλ περας ηκει το περας ηκει επι τας τεσσαρας πτερυγας της γης

3

ηκει το περας

4

επι σε τον κατοικουντα την γην ηκει ο καιρος ηγγικεν η ηµερα ου µετα θορυβων ουδε µετα ωδινων

5

νυν εγγυθεν εκχεω την οργην µου επι σε και συντελεσω τον θυµον µου εν σοι και κρινω σε εν ταις οδοις σου και δωσω επι σε παντα τα βδελυγµατα σου

6

ου φεισεται ο οφθαλµος µου ουδε µη ελεησω διοτι τας οδους σου επι σε δωσω και τα βδελυγµατα σου εν µεσω σου εσονται και επιγνωση διοτι εγω ειµι κυριος ο τυπτων

7

νυν το περας προς σε και αποστελω εγω επι σε και εκδικησω σε εν ταις οδοις σου και δωσω επι σε παντα τα βδελυγµατα σου

8

ου φεισεται ο οφθαλµος µου επι σε ουδε µη ελεησω διοτι την οδον σου επι σε δωσω και τα βδελυγµατα σου εν µεσω σου εσται και επιγνωση διοτι εγω κυριος

9

διοτι ταδε λεγει κυριος

10

ιδου το περας ηκει ιδου ηµερα κυριου ει και η ραβδος ηνθηκεν η υβρις εξανεστηκεν
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11

και συντριψει στηριγµα ανοµου και ου µετα θορυβου ουδε µετα σπουδης

12

ηκει ο καιρος ιδου η ηµερα ο κτωµενος µη χαιρετω και ο πωλων µη θρηνειτω

13

διοτι ο κτωµενος προς τον πωλουντα ουκετι µη επιστρεψη και ανθρωπος εν οφθαλµω ζωης αυτου ου κρατησει

14

σαλπισατε εν σαλπιγγι και κρινατε τα συµπαντα

15

ο πολεµος εν ροµφαια εξωθεν και ο λιµος και ο θανατος εσωθεν ο εν τω πεδιω εν ροµφαια τελευτησει τους δε εν τη πολει λιµος και θανατος συντελεσει

16

και ανασωθησονται οι ανασωζοµενοι εξ αυτων και εσονται επι των ορεων παντας αποκτενω εκαστον εν ταις αδικιαις αυτου

17

πασαι χειρες εκλυθησονται και παντες µηροι µολυνθησονται υγρασια

18

και περιζωσονται σακκους και καλυψει αυτους θαµβος και επι παν προσωπον αισχυνη επ' αυτους και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα

19

το αργυριον αυτων ριφησεται εν ταις πλατειαις και το χρυσιον αυτων υπεροφθησεται αι ψυχαι αυτων ου µη εµπλησθωσιν και αι κοιλιαι αυτων ου µη πληρωθωσιν διοτι βασ
ανος των αδικιων αυτων εγενετο

20

εκλεκτα κοσµου εις υπερηφανιαν εθεντο αυτα και εικονας των βδελυγµατων αυτων εποιησαν εξ αυτων ενεκεν τουτου δεδωκα αυτα αυτοις εις ακαθαρσιαν

21

και παραδωσω αυτα εις χειρας αλλοτριων του διαρπασαι αυτα και τοις λοιµοις της γης εις σκυλα και βεβηλωσουσιν αυτα

22

και αποστρεψω το προσωπον µου απ' αυτων και µιανουσιν την επισκοπην µου και εισελευσονται εις αυτα αφυλακτως και βεβηλωσουσιν αυτα

23

και ποιησουσι φυρµον διοτι η γη πληρης λαων και η πολις πληρης ανοµιας

24

και αποστρεψω το φρυαγµα της ισχυος αυτων και µιανθησεται τα αγια αυτων

25

εξιλασµος ηξει και ζητησει ειρηνην και ουκ εσται

26

ουαι επι ουαι εσται και αγγελια επ' αγγελιαν εσται και ζητηθησεται ορασις εκ προφητου και νοµος απολειται εξ ιερεως και βουλη εκ πρεσβυτερων

27

αρχων ενδυσεται αφανισµον και αι χειρες του λαου της γης παραλυθησονται κατα τας οδους αυτων ποιησω αυτοις και εν τοις κριµασιν αυτων εκδικησω αυτους και γνωσοντ
αι οτι εγω κυριος

1

και εγενετο εν τω εκτω ετει εν τω πεµπτω µηνι πεµπτη του µηνος εγω εκαθηµην εν τω οικω και οι πρεσβυτεροι ιουδα εκαθηντο ενωπιον µου και εγενετο επ' εµε χειρ κυριου

2

και ειδον και ιδου οµοιωµα ανδρος απο της οσφυος αυτου και εως κατω πυρ και απο της οσφυος αυτου υπερανω ως ορασις ηλεκτρου

3

και εξετεινεν οµοιωµα χειρος και ανελαβεν µε της κορυφης µου και ανελαβεν µε πνευµα ανα µεσον της γης και ανα µεσον του ουρανου και ηγαγεν µε εις ιερουσαληµ εν ορασ
ει θεου επι τα προθυρα της πυλης της εσωτερας της βλεπουσης προς βορραν ου ην η στηλη του κτωµενου

4

και ιδου εκει ην δοξα κυριου θεου ισραηλ κατα την ορασιν ην ειδον εν τω πεδιω

5

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου αναβλεψον τοις οφθαλµοις σου προς βορραν και ανεβλεψα τοις οφθαλµοις µου προς βορραν και ιδου απο βορρα επι την πυλην την προς ανατ
ολας

6

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου εωρακας τι ουτοι ποιουσιν ανοµιας µεγαλας ποιουσιν ωδε του απεχεσθαι απο των αγιων µου και ετι οψει ανοµιας µειζονας

7

και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα της αυλης

8

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου ορυξον και ωρυξα και ιδου θυρα µια

9

και ειπεν προς µε εισελθε και ιδε τας ανοµιας ας ουτοι ποιουσιν ωδε

10

και εισηλθον και ειδον και ιδου µαταια βδελυγµατα και παντα τα ειδωλα οικου ισραηλ διαγεγραµµενα επ' αυτου κυκλω

11

και εβδοµηκοντα ανδρες εκ των πρεσβυτερων οικου ισραηλ και ιεζονιας ο του σαφαν εν µεσω αυτων ειστηκει προ προσωπου αυτων και εκαστος θυµιατηριον αυτου ειχεν εν
τη χειρι και η ατµις του θυµιαµατος ανεβαινεν

12

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου εωρακας α οι πρεσβυτεροι του οικου ισραηλ ποιουσιν εκαστος αυτων εν τω κοιτωνι τω κρυπτω αυτων διοτι ειπαν ουχ ορα ο κυριος εγκαταλε
λοιπεν κυριος την γην
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13

και ειπεν προς µε ετι οψει ανοµιας µειζονας ας ουτοι ποιουσιν

14

και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα της πυλης οικου κυριου της βλεπουσης προς βορραν και ιδου εκει γυναικες καθηµεναι θρηνουσαι τον θαµµουζ

15

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου εωρακας και ετι οψει επιτηδευµατα µειζονα τουτων

16

και εισηγαγεν µε εις την αυλην οικου κυριου την εσωτεραν και ιδου επι των προθυρων του ναου κυριου ανα µεσον των αιλαµ και ανα µεσον του θυσιαστηριου ως εικοσι ανδ
ρες τα οπισθια αυτων προς τον ναον του κυριου και τα προσωπα αυτων απεναντι και ουτοι προσκυνουσιν τω ηλιω

17

και ειπεν προς µε εωρακας υιε ανθρωπου µη µικρα τω οικω ιουδα του ποιειν τας ανοµιας ας πεποιηκασιν ωδε διοτι επλησαν την γην ανοµιας και ιδου αυτοι ως µυκτηριζοντε
ς

18

και εγω ποιησω αυτοις µετα θυµου ου φεισεται ο οφθαλµος µου ουδε µη ελεησω

1

και ανεκραγεν εις τα ωτα µου φωνη µεγαλη λεγων ηγγικεν η εκδικησις της πολεως και εκαστος ειχεν τα σκευη της εξολεθρευσεως εν χειρι αυτου

2

και ιδου εξ ανδρες ηρχοντο απο της οδου της πυλης της υψηλης της βλεπουσης προς βορραν και εκαστου πελυξ εν τη χειρι αυτου και εις ανηρ εν µεσω αυτων ενδεδυκως ποδ
ηρη και ζωνη σαπφειρου επι της οσφυος αυτου και εισηλθοσαν και εστησαν εχοµενοι του θυσιαστηριου του χαλκου

3

και δοξα θεου του ισραηλ ανεβη απο των χερουβιν η ουσα επ' αυτων εις το αιθριον του οικου και εκαλεσεν τον ανδρα τον ενδεδυκοτα τον ποδηρη ος ειχεν επι της οσφυος αυτ
ου την ζωνην

4

και ειπεν προς αυτον διελθε µεσην την ιερουσαληµ και δος το σηµειον επι τα µετωπα των ανδρων των καταστεναζοντων και των κατωδυνωµενων επι πασαις ταις ανοµιαις τ
αις γινοµεναις εν µεσω αυτης

5

και τουτοις ειπεν ακουοντος µου πορευεσθε οπισω αυτου εις την πολιν και κοπτετε και µη φειδεσθε τοις οφθαλµοις υµων και µη ελεησητε

6

πρεσβυτερον και νεανισκον και παρθενον και νηπια και γυναικας αποκτεινατε εις εξαλειψιν επι δε παντας εφ' ους εστιν το σηµειον µη εγγισητε και απο των αγιων µου αρξασ
θε και ηρξαντο απο των ανδρων των πρεσβυτερων οι ησαν εσω εν τω οικω

7

και ειπεν προς αυτους µιανατε τον οικον και πλησατε τας οδους νεκρων εκπορευοµενοι και κοπτετε

8

και εγενετο εν τω κοπτειν αυτους και πιπτω επι προσωπον µου και ανεβοησα και ειπα οιµµοι κυριε εξαλειφεις συ τους καταλοιπους του ισραηλ εν τω εκχεαι σε τον θυµον σο
υ επι ιερουσαληµ

9

και ειπεν προς µε αδικια του οικου ισραηλ και ιουδα µεµεγαλυνται σφοδρα σφοδρα οτι επλησθη η γη λαων πολλων και η πολις επλησθη αδικιας και ακαθαρσιας οτι ειπαν εγ
καταλελοιπεν κυριος την γην ουκ εφορα ο κυριος

10

και ου φεισεται µου ο οφθαλµος ουδε µη ελεησω τας οδους αυτων εις κεφαλας αυτων δεδωκα

11

και ιδου ο ανηρ ο ενδεδυκως τον ποδηρη και εζωσµενος τη ζωνη την οσφυν αυτου και απεκρινατο λεγων πεποιηκα καθως ενετειλω µοι

1

και ειδον και ιδου επανω του στερεωµατος του υπερ κεφαλης των χερουβιν ως λιθος σαπφειρου οµοιωµα θρονου επ' αυτων

2

και ειπεν προς τον ανδρα τον ενδεδυκοτα την στολην εισελθε εις το µεσον των τροχων των υποκατω των χερουβιν και πλησον τας δρακας σου ανθρακων πυρος εκ µεσου των
χερουβιν και διασκορπισον επι την πολιν και εισηλθεν ενωπιον µου

3

και τα χερουβιν ειστηκει εκ δεξιων του οικου εν τω εισπορευεσθαι τον ανδρα και η νεφελη επλησεν την αυλην την εσωτεραν

4

και απηρεν η δοξα κυριου απο των χερουβιν εις το αιθριον του οικου και επλησεν τον οικον η νεφελη και η αυλη επλησθη του φεγγους της δοξης κυριου

5

και φωνη των πτερυγων των χερουβιν ηκουετο εως της αυλης της εξωτερας ως φωνη θεου σαδδαι λαλουντος

6

και εγενετο εν τω εντελλεσθαι αυτον τω ανδρι τω ενδεδυκοτι την στολην την αγιαν λεγων λαβε πυρ εκ µεσου των τροχων εκ µεσου των χερουβιν και εισηλθεν και εστη εχοµε
νος των τροχων

7

και εξετεινεν την χειρα αυτου εις µεσον του πυρος του οντος εν µεσω των χερουβιν και ελαβεν και εδωκεν εις τας χειρας του ενδεδυκοτος την στολην την αγιαν και ελαβεν κ
αι εξηλθεν

8

και ειδον τα χερουβιν οµοιωµα χειρων ανθρωπων υποκατωθεν των πτερυγων αυτων

9

και ειδον και ιδου τροχοι τεσσαρες ειστηκεισαν εχοµενοι των χερουβιν τροχος εις εχοµενος χερουβ ενος και η οψις των τροχων ως οψις λιθου ανθρακος
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10

και η οψις αυτων οµοιωµα εν τοις τεσσαρσιν ον τροπον οταν η τροχος εν µεσω τροχου

11

εν τω πορευεσθαι αυτα εις τα τεσσαρα µερη αυτων επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα οτι εις ον αν τοπον επεβλεψεν η αρχη η µια επορευοντο και ουκ επεστ
ρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα

12

και οι νωτοι αυτων και αι χειρες αυτων και αι πτερυγες αυτων και οι τροχοι πληρεις οφθαλµων κυκλοθεν τοις τεσσαρσιν τροχοις αυτων

13

τοις δε τροχοις τουτοις επεκληθη γελγελ ακουοντος µου

15

και ηραν τα χερουβιν τουτο το ζωον ο ειδον επι του ποταµου του χοβαρ

16

και εν τω πορευεσθαι τα χερουβιν επορευοντο οι τροχοι και ουτοι εχοµενοι αυτων και εν τω εξαιρειν τα χερουβιν τας πτερυγας αυτων του µετεωριζεσθαι απο της γης ουκ επε
στρεφον οι τροχοι αυτων

17

εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν τω µετεωριζεσθαι αυτα εµετεωριζοντο µετ' αυτων διοτι πνευµα ζωης εν αυτοις ην

18

και εξηλθεν δοξα κυριου απο του οικου και επεβη επι τα χερουβιν

19

και ανελαβον τα χερουβιν τας πτερυγας αυτων και εµετεωρισθησαν απο της γης ενωπιον εµου εν τω εξελθειν αυτα και οι τροχοι εχοµενοι αυτων και εστησαν επι τα προθυρα
της πυλης οικου κυριου της απεναντι και δοξα θεου ισραηλ ην επ' αυτων υπερανω

20

τουτο το ζωον εστιν ο ειδον υποκατω θεου ισραηλ επι του ποταµου του χοβαρ και εγνων οτι χερουβιν εστιν

21

τεσσαρα προσωπα τω ενι και οκτω πτερυγες τω ενι και οµοιωµα χειρων ανθρωπου υποκατωθεν των πτερυγων αυτων

22

και οµοιωσις των προσωπων αυτων ταυτα τα προσωπα εστιν α ειδον υποκατω της δοξης θεου ισραηλ επι του ποταµου του χοβαρ και αυτα εκαστον κατα προσωπον αυτων ε
πορευοντο

1

και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε επι την πυλην του οικου κυριου την κατεναντι την βλεπουσαν κατα ανατολας και ιδου επι των προθυρων της πυλης ως εικοσι και πεντ
ε ανδρες και ειδον εν µεσω αυτων τον ιεζονιαν τον του εζερ και φαλτιαν τον του βαναιου τους αφηγουµενους του λαου

2

και ειπεν κυριος προς µε υιε ανθρωπου ουτοι οι ανδρες οι λογιζοµενοι µαταια και βουλευοµενοι βουλην πονηραν εν τη πολει ταυτη

3

οι λεγοντες ουχι προσφατως ωκοδοµηνται αι οικιαι αυτη εστιν ο λεβης ηµεις δε τα κρεα

4

δια τουτο προφητευσον επ' αυτους προφητευσον υιε ανθρωπου

5

και επεσεν επ' εµε πνευµα κυριου και ειπεν προς µε λεγε ταδε λεγει κυριος ουτως ειπατε οικος ισραηλ και τα διαβουλια του πνευµατος υµων εγω επισταµαι

6

επληθυνατε νεκρους υµων εν τη πολει ταυτη και ενεπλησατε τας οδους αυτης τραυµατιων

7

δια τουτο ταδε λεγει κυριος τους νεκρους υµων ους επαταξατε εν µεσω αυτης ουτοι εισιν τα κρεα αυτη δε ο λεβης εστιν και υµας εξαξω εκ µεσου αυτης

8

ροµφαιαν φοβεισθε και ροµφαιαν επαξω εφ' υµας λεγει κυριος

9

και εξαξω υµας εκ µεσου αυτης και παραδωσω υµας εις χειρας αλλοτριων και ποιησω εν υµιν κριµατα

10

εν ροµφαια πεσεισθε επι των οριων του ισραηλ κρινω υµας και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριος

11

αυτη υµιν ουκ εσται εις λεβητα και υµεις ου µη γενησθε εν µεσω αυτης εις κρεα επι των οριων του ισραηλ κρινω υµας

12

και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος

13

και εγενετο εν τω προφητευειν µε και φαλτιας ο του βαναιου απεθανεν και πιπτω επι προσωπον µου και ανεβοησα φωνη µεγαλη και ειπα οιµµοι οιµµοι κυριε εις συντελειαν
συ ποιεις τους καταλοιπους του ισραηλ

14

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

15

υιε ανθρωπου οι αδελφοι σου και οι ανδρες της αιχµαλωσιας σου και πας ο οικος του ισραηλ συντετελεσται οις ειπαν αυτοις οι κατοικουντες ιερουσαληµ µακραν απεχετε απ
ο του κυριου ηµιν δεδοται η γη εις κληρονοµιαν

16

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος οτι απωσοµαι αυτους εις τα εθνη και διασκορπιω αυτους εις πασαν την γην και εσοµαι αυτοις εις αγιασµα µικρον εν ταις χωραις ου αν εισε
λθωσιν εκει
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17

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος και εισδεξοµαι αυτους εκ των εθνων και συναξω αυτους εκ των χωρων ου διεσπειρα αυτους εν αυταις και δωσω αυτοις την γην του ισραηλ

18

και εισελευσονται εκει και εξαρουσιν παντα τα βδελυγµατα αυτης και πασας τας ανοµιας αυτης εξ αυτης

19

και δωσω αυτοις καρδιαν ετεραν και πνευµα καινον δωσω εν αυτοις και εκσπασω την καρδιαν την λιθινην εκ της σαρκος αυτων και δωσω αυτοις καρδιαν σαρκινην

20

οπως εν τοις προσταγµασιν µου πορευωνται και τα δικαιωµατα µου φυλασσωνται και ποιωσιν αυτα και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις θεον

21

και εις την καρδιαν των βδελυγµατων αυτων και των ανοµιων αυτων ως η καρδια αυτων επορευετο τας οδους αυτων εις κεφαλας αυτων δεδωκα λεγει κυριος

22

και εξηραν τα χερουβιν τας πτερυγας αυτων και οι τροχοι εχοµενοι αυτων και η δοξα θεου ισραηλ επ' αυτα υπερανω αυτων

23

και ανεβη η δοξα κυριου εκ µεσης της πολεως και εστη επι του ορους ο ην απεναντι της πολεως

24

και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε εις γην χαλδαιων εις την αιχµαλωσιαν εν ορασει εν πνευµατι θεου και ανεβην απο της ορασεως ης ειδον

25

και ελαλησα προς την αιχµαλωσιαν παντας τους λογους του κυριου ους εδειξεν µοι

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου εν µεσω των αδικιων αυτων συ κατοικεις οι εχουσιν οφθαλµους του βλεπειν και ου βλεπουσιν και ωτα εχουσιν του ακουειν και ουκ ακουουσιν διοτι οικος παρα
πικραινων εστιν

3

και συ υιε ανθρωπου ποιησον σεαυτω σκευη αιχµαλωσιας ηµερας ενωπιον αυτων και αιχµαλωτευθηση εκ του τοπου σου εις ετερον τοπον ενωπιον αυτων οπως ιδωσιν διοτι ο
ικος παραπικραινων εστιν

4

και εξοισεις τα σκευη σου ως σκευη αιχµαλωσιας ηµερας κατ' οφθαλµους αυτων και συ εξελευση εσπερας ως εκπορευεται αιχµαλωτος

5

ενωπιον αυτων διορυξον σεαυτω εις τον τοιχον και διεξελευση δι' αυτου

6

ενωπιον αυτων επ' ωµων αναληµφθηση και κεκρυµµενος εξελευση το προσωπον σου συγκαλυψεις και ου µη ιδης την γην διοτι τερας δεδωκα σε τω οικω ισραηλ

7

και εποιησα ουτως κατα παντα οσα ενετειλατο µοι και σκευη εξηνεγκα ως σκευη αιχµαλωσιας ηµερας και εσπερας διωρυξα εµαυτω τον τοιχον και κεκρυµµενος εξηλθον επ'
ωµων ανεληµφθην ενωπιον αυτων

8

και εγενετο λογος κυριου προς µε το πρωι λεγων

9

υιε ανθρωπου ουκ ειπαν προς σε ο οικος του ισραηλ οικος ο παραπικραινων τι συ ποιεις

10

ειπον προς αυτους ταδε λεγει κυριος κυριος ο αρχων και ο αφηγουµενος εν ιερουσαληµ και παντι οικω ισραηλ οι εισιν εν µεσω αυτων

11

ειπον οτι εγω τερατα ποιω εν µεσω αυτης ον τροπον πεποιηκα ουτως εσται αυτοις εν µετοικεσια και εν αιχµαλωσια πορευσονται

12

και ο αρχων εν µεσω αυτων επ' ωµων αρθησεται και κεκρυµµενος εξελευσεται δια του τοιχου και διορυξει του εξελθειν αυτον δι' αυτου το προσωπον αυτου συγκαλυψει οπω
ς µη οραθη οφθαλµω και αυτος την γην ουκ οψεται

13

και εκπετασω το δικτυον µου επ' αυτον και συλληµφθησεται εν τη περιοχη µου και αξω αυτον εις βαβυλωνα εις γην χαλδαιων και αυτην ουκ οψεται και εκει τελευτησει

14

και παντας τους κυκλω αυτου τους βοηθους αυτου και παντας τους αντιλαµβανοµενους αυτου διασπερω εις παντα ανεµον και ροµφαιαν εκκενωσω οπισω αυτων

15

και γνωσονται διοτι εγω κυριος εν τω διασκορπισαι µε αυτους εν τοις εθνεσιν και διασπερω αυτους εν ταις χωραις

16

και υπολειψοµαι εξ αυτων ανδρας αριθµω εκ ροµφαιας και εκ λιµου και εκ θανατου οπως εκδιηγωνται πασας τας ανοµιας αυτων εν τοις εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει και γνω
σονται οτι εγω κυριος

17

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18

υιε ανθρωπου τον αρτον σου µετ' οδυνης φαγεσαι και το υδωρ σου µετα βασανου και θλιψεως πιεσαι

19

και ερεις προς τον λαον της γης ταδε λεγει κυριος τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ επι της γης του ισραηλ τους αρτους αυτων µετ' ενδειας φαγονται και το υδωρ αυτων µετα αφ
ανισµου πιονται οπως αφανισθη η γη συν πληρωµατι αυτης εν ασεβεια γαρ παντες οι κατοικουντες εν αυτη

20

και αι πολεις αυτων αι κατοικουµεναι εξερηµωθησονται και η γη εις αφανισµον εσται και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος
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21

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

22

υιε ανθρωπου τις υµιν η παραβολη αυτη επι της γης του ισραηλ λεγοντες µακραν αι ηµεραι απολωλεν ορασις

23

δια τουτο ειπον προς αυτους ταδε λεγει κυριος αποστρεψω την παραβολην ταυτην και ουκετι µη ειπωσιν την παραβολην ταυτην οικος του ισραηλ οτι λαλησεις προς αυτους
ηγγικασιν αι ηµεραι και λογος πασης ορασεως

24

οτι ουκ εσται ετι πασα ορασις ψευδης και µαντευοµενος τα προς χαριν εν µεσω των υιων ισραηλ

25

διοτι εγω κυριος λαλησω τους λογους µου λαλησω και ποιησω και ου µη µηκυνω ετι οτι εν ταις ηµεραις υµων οικος ο παραπικραινων λαλησω λογον και ποιησω λεγει κυριο
ς

26

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

27

υιε ανθρωπου ιδου οικος ισραηλ ο παραπικραινων λεγοντες λεγουσιν η ορασις ην ουτος ορα εις ηµερας πολλας και εις καιρους µακρους ουτος προφητευει

28

δια τουτο ειπον προς αυτους ταδε λεγει κυριος ου µη µηκυνωσιν ουκετι παντες οι λογοι µου ους αν λαλησω λαλησω και ποιησω λεγει κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου προφητευσον επι τους προφητας του ισραηλ και προφητευσεις και ερεις προς αυτους ακουσατε λογον κυριου

3

ταδε λεγει κυριος ουαι τοις προφητευουσιν απο καρδιας αυτων και το καθολου µη βλεπουσιν

4

οι προφηται σου ισραηλ ως αλωπεκες εν ταις ερηµοις

5

ουκ εστησαν εν στερεωµατι και συνηγαγον ποιµνια επι τον οικον του ισραηλ ουκ ανεστησαν οι λεγοντες εν ηµερα κυριου

6

βλεποντες ψευδη µαντευοµενοι µαταια οι λεγοντες λεγει κυριος και κυριος ουκ απεσταλκεν αυτους και ηρξαντο του αναστησαι λογον

7

ουχ ορασιν ψευδη εωρακατε και µαντειας µαταιας ειρηκατε

8

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ανθ' ων οι λογοι υµων ψευδεις και αι µαντειαι υµων µαταιαι δια τουτο ιδου εγω εφ' υµας λεγει κυριος

9

και εκτενω την χειρα µου επι τους προφητας τους ορωντας ψευδη και τους αποφθεγγοµενους µαταια εν παιδεια του λαου µου ουκ εσονται ουδε εν γραφη οικου ισραηλ ου γρ
αφησονται και εις την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται και γνωσονται διοτι εγω κυριος

10

ανθ' ων τον λαον µου επλανησαν λεγοντες ειρηνη ειρηνη και ουκ ην ειρηνη και ουτος οικοδοµει τοιχον και αυτοι αλειφουσιν αυτον ει πεσειται

11

ειπον προς τους αλειφοντας πεσειται και εσται υετος κατακλυζων και δωσω λιθους πετροβολους εις τους ενδεσµους αυτων και πεσουνται και πνευµα εξαιρον και ραγησεται

12

και ιδου πεπτωκεν ο τοιχος και ουκ ερουσιν προς υµας που εστιν η αλοιφη υµων ην ηλειψατε

13

δια τουτο ταδε λεγει κυριος και ρηξω πνοην εξαιρουσαν µετα θυµου και υετος κατακλυζων εν οργη µου εσται και τους λιθους τους πετροβολους εν θυµω επαξω εις συντελεια
ν

14

και κατασκαψω τον τοιχον ον ηλειψατε και πεσειται και θησω αυτον επι την γην και αποκαλυφθησεται τα θεµελια αυτου και πεσειται και συντελεσθησεσθε µετ' ελεγχων κα
ι επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος

15

και συντελεσω τον θυµον µου επι τον τοιχον και επι τους αλειφοντας αυτον και πεσειται και ειπα προς υµας ουκ εστιν ο τοιχος ουδε οι αλειφοντες αυτον

16

προφηται του ισραηλ οι προφητευοντες επι ιερουσαληµ και οι ορωντες αυτη ειρηνην και ειρηνη ουκ εστιν λεγει κυριος

17

και συ υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τας θυγατερας του λαου σου τας προφητευουσας απο καρδιας αυτων και προφητευσον επ' αυτας

18

και ερεις ταδε λεγει κυριος ουαι ταις συρραπτουσαις προσκεφαλαια επι παντα αγκωνα χειρος και ποιουσαις επιβολαια επι πασαν κεφαλην πασης ηλικιας του διαστρεφειν ψυ
χας αι ψυχαι διεστραφησαν του λαου µου και ψυχας περιεποιουντο

19

και εβεβηλουν µε προς τον λαον µου ενεκεν δρακος κριθων και ενεκεν κλασµατων αρτου του αποκτειναι ψυχας ας ουκ εδει αποθανειν και του περιποιησασθαι ψυχας ας ουκ
εδει ζησαι εν τω αποφθεγγεσθαι υµας λαω εισακουοντι µαταια αποφθεγµατα

20

δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι τα προσκεφαλαια υµων εφ' α υµεις συστρεφετε εκει ψυχας και διαρρηξω αυτα απο των βραχιονων υµων και εξαποστελω τα
ς ψυχας ας υµεις εκστρεφετε τας ψυχας αυτων εις διασκορπισµον
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21

και διαρρηξω τα επιβολαια υµων και ρυσοµαι τον λαον µου εκ χειρος υµων και ουκετι εσονται εν χερσιν υµων εις συστροφην και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος

22

ανθ' ων διεστρεφετε καρδιαν δικαιου αδικως και εγω ου διεστρεφον αυτον και του κατισχυσαι χειρας ανοµου το καθολου µη αποστρεψαι απο της οδου αυτου της πονηρας κ
αι ζησαι αυτον

23

δια τουτο ψευδη ου µη ιδητε και µαντειας ου µη µαντευσησθε ετι και ρυσοµαι τον λαον µου εκ χειρος υµων και γνωσεσθε οτι εγω κυριος

1

και ηλθον προς µε ανδρες εκ των πρεσβυτερων του ισραηλ και εκαθισαν προ προσωπου µου

2

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

3

υιε ανθρωπου οι ανδρες ουτοι εθεντο τα διανοηµατα αυτων επι τας καρδιας αυτων και την κολασιν των αδικιων αυτων εθηκαν προ προσωπου αυτων ει αποκρινοµενος αποκ
ριθω αυτοις

4

δια τουτο λαλησον αυτοις και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ανθρωπος ανθρωπος εκ του οικου ισραηλ ος αν θη τα διανοηµατα αυτου επι την καρδιαν αυτου και την κο
λασιν της αδικιας αυτου ταξη προ προσωπου αυτου και ελθη προς τον προφητην εγω κυριος αποκριθησοµαι αυτω εν οις ενεχεται η διανοια αυτου

5

οπως πλαγιαση τον οικον του ισραηλ κατα τας καρδιας αυτων τας απηλλοτριωµενας απ' εµου εν τοις ενθυµηµασιν αυτων

6

δια τουτο ειπον προς τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριος κυριος επιστραφητε και αποστρεψατε απο των επιτηδευµατων υµων και απο πασων των ασεβειων υµων και επι
στρεψατε τα προσωπα υµων

7

διοτι ανθρωπος ανθρωπος εκ του οικου ισραηλ και εκ των προσηλυτων των προσηλυτευοντων εν τω ισραηλ ος αν απαλλοτριωθη απ' εµου και θηται τα ενθυµηµατα αυτου ε
πι την καρδιαν αυτου και την κολασιν της αδικιας αυτου ταξη προ προσωπου αυτου και ελθη προς τον προφητην του επερωτησαι αυτον εν εµοι εγω κυριος αποκριθησοµαι α
υτω εν ω ενεχεται εν αυτω

8

και στηριω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και θησοµαι αυτον εις ερηµον και εις αφανισµον και εξαρω αυτον εκ µεσου του λαου µου και επιγνωσεσθε οτι εγω κυ
ριος

9

και ο προφητης εαν πλανηθη και λαληση εγω κυριος πεπλανηκα τον προφητην εκεινον και εκτενω την χειρα µου επ' αυτον και αφανιω αυτον εκ µεσου του λαου µου ισραηλ

10

και ληµψονται την αδικιαν αυτων κατα το αδικηµα του επερωτωντος και κατα το αδικηµα οµοιως τω προφητη εσται

11

οπως µη πλαναται ετι ο οικος του ισραηλ απ' εµου και ινα µη µιαινωνται ετι εν πασιν τοις παραπτωµασιν αυτων και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις θεον λεγε
ι κυριος

12

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

13

υιε ανθρωπου γη εαν αµαρτη µοι του παραπεσειν παραπτωµα και εκτενω την χειρα µου επ' αυτην και συντριψω αυτης στηριγµα αρτου και εξαποστελω επ' αυτην λιµον και
εξαρω εξ αυτης ανθρωπον και κτηνη

14

και εαν ωσιν οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω αυτης νωε και δανιηλ και ιωβ αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων σωθησονται λεγει κυριος

15

εαν και θηρια πονηρα επαγω επι την γην και τιµωρησοµαι αυτην και εσται εις αφανισµον και ουκ εσται ο διοδευων απο προσωπου των θηριων

16

και οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω αυτης ωσι ζω εγω λεγει κυριος ει υιοι η θυγατερες σωθησονται αλλ' η αυτοι µονοι σωθησονται η δε γη εσται εις ολεθρον

17

η και ροµφαιαν εαν επαγω επι την γην εκεινην και ειπω ροµφαια διελθατω δια της γης και εξαρω εξ αυτης ανθρωπον και κτηνος

18

και οι τρεις ανδρες ουτοι εν µεσω αυτης ζω εγω λεγει κυριος ου µη ρυσωνται υιους ουδε θυγατερας αυτοι µονοι σωθησονται

19

η και θανατον επαποστειλω επι την γην εκεινην και εκχεω τον θυµον µου επ' αυτην εν αιµατι του εξολεθρευσαι εξ αυτης ανθρωπον και κτηνος

20

και νωε και δανιηλ και ιωβ εν µεσω αυτης ζω εγω λεγει κυριος εαν υιοι η θυγατερες υπολειφθωσιν αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων ρυσονται τας ψυχας αυτων

21

ταδε λεγει κυριος εαν δε και τας τεσσαρας εκδικησεις µου τας πονηρας ροµφαιαν και λιµον και θηρια πονηρα και θανατον εξαποστειλω επι ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι εξ
αυτης ανθρωπον και κτηνος

22

και ιδου υπολελειµµενοι εν αυτη οι ανασεσωσµενοι αυτης οι εξαγουσιν εξ αυτης υιους και θυγατερας ιδου αυτοι εκπορευονται προς υµας και οψεσθε τας οδους αυτων και τα
ενθυµηµατα αυτων και µεταµεληθησεσθε επι τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ παντα τα κακα α επηγαγον επ' αυτην

23

και παρακαλεσουσιν υµας διοτι οψεσθε τας οδους αυτων και τα ενθυµηµατα αυτων και επιγνωσεσθε διοτι ου µατην πεποιηκα παντα οσα εποιησα εν αυτη λεγει κυριος
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1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

και συ υιε ανθρωπου τι αν γενοιτο το ξυλον της αµπελου εκ παντων των ξυλων των κληµατων των οντων εν τοις ξυλοις του δρυµου

3

ει ληµψονται εξ αυτης ξυλον του ποιησαι εις εργασιαν ει ληµψονται εξ αυτης πασσαλον του κρεµασαι επ' αυτον παν σκευος

4

παρεξ πυρι δεδοται εις αναλωσιν την κατ' ενιαυτον καθαρσιν απ' αυτης αναλισκει το πυρ και εκλειπει εις τελος µη χρησιµον εσται εις εργασιαν

5

ουδε ετι αυτου οντος ολοκληρου ουκ εσται εις εργασιαν µη οτι εαν και πυρ αυτο αναλωση εις τελος ει εσται ετι εις εργασιαν

6

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ον τροπον το ξυλον της αµπελου εν τοις ξυλοις του δρυµου ο δεδωκα αυτο τω πυρι εις αναλωσιν ουτως δεδωκα τους κατοικουντας ιερουσα
ληµ

7

και δωσω το προσωπον µου επ' αυτους εκ του πυρος εξελευσονται και πυρ αυτους καταφαγεται και επιγνωσονται οτι εγω κυριος εν τω στηρισαι µε το προσωπον µου επ' αυτ
ους

8

και δωσω την γην εις αφανισµον ανθ' ων παρεπεσον παραπτωµατι λεγει κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου διαµαρτυραι τη ιερουσαληµ τας ανοµιας αυτης

3

και ερεις ταδε λεγει κυριος τη ιερουσαληµ η ριζα σου και η γενεσις σου εκ γης χανααν ο πατηρ σου αµορραιος και η µητηρ σου χετταια

4

και η γενεσις σου εν η ηµερα ετεχθης ουκ εδησαν τους µαστους σου και εν υδατι ουκ ελουσθης ουδε αλι ηλισθης και σπαργανοις ουκ εσπαργανωθης

5

ουδε εφεισατο ο οφθαλµος µου επι σοι του ποιησαι σοι εν εκ παντων τουτων του παθειν τι επι σοι και απερριφης επι προσωπον του πεδιου τη σκολιοτητι της ψυχης σου εν η
ηµερα ετεχθης

6

και διηλθον επι σε και ειδον σε πεφυρµενην εν τω αιµατι σου και ειπα σοι εκ του αιµατος σου ζωη

7

πληθυνου καθως η ανατολη του αγρου δεδωκα σε και επληθυνθης και εµεγαλυνθης και εισηλθες εις πολεις πολεων οι µαστοι σου ανωρθωθησαν και η θριξ σου ανετειλεν συ
δε ησθα γυµνη και ασχηµονουσα

8

και διηλθον δια σου και ειδον σε και ιδου καιρος σου καιρος καταλυοντων και διεπετασα τας πτερυγας µου επι σε και εκαλυψα την ασχηµοσυνην σου και ωµοσα σοι και εισ
ηλθον εν διαθηκη µετα σου λεγει κυριος και εγενου µοι

9

και ελουσα σε εν υδατι και απεπλυνα το αιµα σου απο σου και εχρισα σε εν ελαιω

10

και ενεδυσα σε ποικιλα και υπεδησα σε υακινθον και εζωσα σε βυσσω και περιεβαλον σε τριχαπτω

11

και εκοσµησα σε κοσµω και περιεθηκα ψελια περι τας χειρας σου και καθεµα περι τον τραχηλον σου

12

και εδωκα ενωτιον περι τον µυκτηρα σου και τροχισκους επι τα ωτα σου και στεφανον καυχησεως επι την κεφαλην σου

13

και εκοσµηθης χρυσιω και αργυριω και τα περιβολαια σου βυσσινα και τριχαπτα και ποικιλα σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εφαγες και εγενου καλη σφοδρα

14

και εξηλθεν σου ονοµα εν τοις εθνεσιν εν τω καλλει σου διοτι συντετελεσµενον ην εν ευπρεπεια εν τη ωραιοτητι η εταξα επι σε λεγει κυριος

15

και επεποιθεις εν τω καλλει σου και επορνευσας επι τω ονοµατι σου και εξεχεας την πορνειαν σου επι παντα παροδον ο ουκ εσται

16

και ελαβες εκ των ιµατιων σου και εποιησας σεαυτη ειδωλα ραπτα και εξεπορνευσας επ' αυτα και ου µη εισελθης ουδε µη γενηται

17

και ελαβες τα σκευη της καυχησεως σου εκ του χρυσιου µου και εκ του αργυριου µου εξ ων εδωκα σοι και εποιησας σεαυτη εικονας αρσενικας και εξεπορνευσας εν αυταις

18

και ελαβες τον ιµατισµον τον ποικιλον σου και περιεβαλες αυτα και το ελαιον µου και το θυµιαµα µου εθηκας προ προσωπου αυτων

19

και τους αρτους µου ους εδωκα σοι σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εψωµισα σε και εθηκας αυτα προ προσωπου αυτων εις οσµην ευωδιας και εγενετο λεγει κυριος

20

και ελαβες τους υιους σου και τας θυγατερας σου ας εγεννησας και εθυσας αυτα αυτοις εις αναλωσιν ως µικρα εξεπορνευσας

21

και εσφαξας τα τεκνα σου και εδωκας αυτα εν τω αποτροπιαζεσθαι σε εν αυτοις

22

τουτο παρα πασαν την πορνειαν σου και ουκ εµνησθης τας ηµερας της νηπιοτητος σου οτε ησθα γυµνη και ασχηµονουσα και πεφυρµενη εν τω αιµατι σου εζησας
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23

και εγενετο µετα πασας τας κακιας σου λεγει κυριος

24

και ωκοδοµησας σεαυτη οικηµα πορνικον και εποιησας σεαυτη εκθεµα εν παση πλατεια

25

και επ' αρχης πασης οδου ωκοδοµησας τα πορνεια σου και ελυµηνω το καλλος σου και διηγαγες τα σκελη σου παντι παροδω και επληθυνας την πορνειαν σου

26

και εξεπορνευσας επι τους υιους αιγυπτου τους οµορουντας σοι τους µεγαλοσαρκους και πολλαχως εξεπορνευσας του παροργισαι µε

27

εαν δε εκτεινω την χειρα µου επι σε και εξαρω τα νοµιµα σου και παραδωσω σε εις ψυχας µισουντων σε θυγατερας αλλοφυλων τας εκκλινουσας σε εκ της οδου σου ης ησεβη
σας

28

και εξεπορνευσας επι τας θυγατερας ασσουρ και ουδ' ουτως ενεπλησθης και εξεπορνευσας και ουκ ενεπιπλω

29

και επληθυνας τας διαθηκας σου προς γην χαλδαιων και ουδε εν τουτοις ενεπλησθης

30

τι διαθω την θυγατερα σου λεγει κυριος εν τω ποιησαι σε ταυτα παντα εργα γυναικος πορνης και εξεπορνευσας τρισσως

31

εν ταις θυγατρασιν σου το πορνειον σου ωκοδοµησας επι πασης αρχης οδου και την βασιν σου εποιησας εν παση πλατεια και εγενου ως πορνη συναγουσα µισθωµατα

32

η γυνη η µοιχωµενη οµοια σοι παρα του ανδρος αυτης λαµβανουσα µισθωµατα

33

πασι τοις εκπορνευσασιν αυτην προσεδιδου µισθωµατα και συ δεδωκας µισθωµατα πασι τοις ερασταις σου και εφορτιζες αυτους του ερχεσθαι προς σε κυκλοθεν εν τη πορνει
α σου

34

και εγενετο εν σοι διεστραµµενον παρα τας γυναικας εν τη πορνεια σου και µετα σου πεπορνευκασιν εν τω προσδιδοναι σε µισθωµατα και σοι µισθωµατα ουκ εδοθη και εγεν
ετο εν σοι διεστραµµενα

35

δια τουτο πορνη ακουε λογον κυριου

36

ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εξεχεας τον χαλκον σου και αποκαλυφθησεται η αισχυνη σου εν τη πορνεια σου προς τους εραστας σου και εις παντα τα ενθυµηµατα των ανοµιων
σου και εν τοις αιµασιν των τεκνων σου ων εδωκας αυτοις

37

δια τουτο ιδου εγω επι σε συναγω παντας τους εραστας σου εν οις επεµιγης εν αυτοις και παντας ους ηγαπησας συν πασιν οις εµισεις και συναξω αυτους επι σε κυκλοθεν και
αποκαλυψω τας κακιας σου προς αυτους και οψονται πασαν την αισχυνην σου

38

και εκδικησω σε εκδικησει µοιχαλιδος και εκχεουσης αιµα και θησω σε εν αιµατι θυµου και ζηλου

39

και παραδωσω σε εις χειρας αυτων και κατασκαψουσιν το πορνειον σου και καθελουσιν την βασιν σου και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και ληµψονται τα σκευη της κα
υχησεως σου και αφησουσιν σε γυµνην και ασχηµονουσαν

40

και αξουσιν επι σε οχλους και λιθοβολησουσιν σε εν λιθοις και κατασφαξουσιν σε εν τοις ξιφεσιν αυτων

41

και εµπρησουσιν τους οικους σου πυρι και ποιησουσιν εν σοι εκδικησεις ενωπιον γυναικων πολλων και αποστρεψω σε εκ της πορνειας σου και µισθωµατα ου µη δως ουκετι

42

και επαφησω τον θυµον µου επι σε και εξαρθησεται ο ζηλος µου εκ σου και αναπαυσοµαι και ου µη µεριµνησω ουκετι

43

ανθ' ων ουκ εµνησθης την ηµεραν της νηπιοτητος σου και ελυπεις µε εν πασι τουτοις και εγω ιδου τας οδους σου εις κεφαλην σου δεδωκα λεγει κυριος και ουτως εποιησας τ
ην ασεβειαν επι πασαις ταις ανοµιαις σου

44

ταυτα εστιν παντα οσα ειπαν κατα σου εν παραβολη λεγοντες καθως η µητηρ και η θυγατηρ

45

θυγατηρ της µητρος σου συ ει η απωσαµενη τον ανδρα αυτης και τα τεκνα αυτης και αδελφη των αδελφων σου των απωσαµενων τους ανδρας αυτων και τα τεκνα αυτων η
µητηρ υµων χετταια και ο πατηρ υµων αµορραιος

46

η αδελφη υµων η πρεσβυτερα σαµαρεια αυτη και αι θυγατερες αυτης η κατοικουσα εξ ευωνυµων σου και η αδελφη σου η νεωτερα σου η κατοικουσα εκ δεξιων σου σοδοµα
και αι θυγατερες αυτης

47

και ουδ' ως εν ταις οδοις αυτων επορευθης ουδε κατα τας ανοµιας αυτων εποιησας παρα µικρον και υπερκεισαι αυτας εν πασαις ταις οδοις σου

48

ζω εγω λεγει κυριος ει πεποιηκεν σοδοµα η αδελφη σου αυτη και αι θυγατερες αυτης ον τροπον εποιησας συ και αι θυγατερες σου

49

πλην τουτο το ανοµηµα σοδοµων της αδελφης σου υπερηφανια εν πλησµονη αρτων και εν ευθηνια οινου εσπαταλων αυτη και αι θυγατερες αυτης τουτο υπηρχεν αυτη και τα
ις θυγατρασιν αυτης και χειρα πτωχου και πενητος ουκ αντελαµβανοντο
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50

και εµεγαλαυχουν και εποιησαν ανοµηµατα ενωπιον µου και εξηρα αυτας καθως ειδον

51

και σαµαρεια κατα τας ηµισεις των αµαρτιων σου ουχ ηµαρτεν και επληθυνας τας ανοµιας σου υπερ αυτας και εδικαιωσας τας αδελφας σου εν πασαις ταις ανοµιαις σου αις
εποιησας

52

και συ κοµισαι βασανον σου εν η εφθειρας τας αδελφας σου εν ταις αµαρτιαις σου αις ηνοµησας υπερ αυτας και εδικαιωσας αυτας υπερ σεαυτην και συ αισχυνθητι και λαβε
την ατιµιαν σου εν τω δικαιωσαι σε τας αδελφας σου

53

και αποστρεψω τας αποστροφας αυτων την αποστροφην σοδοµων και των θυγατερων αυτης και αποστρεψω την αποστροφην σαµαρειας και των θυγατερων αυτης και αποσ
τρεψω την αποστροφην σου εν µεσω αυτων

54

οπως κοµιση την βασανον σου και ατιµωθηση εκ παντων ων εποιησας εν τω σε παροργισαι µε

55

και η αδελφη σου σοδοµα και αι θυγατερες αυτης αποκατασταθησονται καθως ησαν απ' αρχης και σαµαρεια και αι θυγατερες αυτης αποκατασταθησονται καθως ησαν απ'
αρχης και συ και αι θυγατερες σου αποκατασταθησεσθε καθως απ' αρχης ητε

56

και ει µη ην σοδοµα η αδελφη σου εις ακοην εν τω στοµατι σου εν ταις ηµεραις υπερηφανιας σου

57

προ του αποκαλυφθηναι τας κακιας σου ον τροπον νυν ονειδος ει θυγατερων συριας και παντων των κυκλω αυτης θυγατερων αλλοφυλων των περιεχουσων σε κυκλω

58

τας ασεβειας σου και τας ανοµιας σου συ κεκοµισαι αυτας λεγει κυριος

59

ταδε λεγει κυριος και ποιησω εν σοι καθως εποιησας ως ητιµωσας ταυτα του παραβηναι την διαθηκην µου

60

και µνησθησοµαι εγω της διαθηκης µου της µετα σου εν ηµεραις νηπιοτητος σου και αναστησω σοι διαθηκην αιωνιον

61

και µνησθηση την οδον σου και εξατιµωθηση εν τω αναλαβειν σε τας αδελφας σου τας πρεσβυτερας σου συν ταις νεωτεραις σου και δωσω αυτας σοι εις οικοδοµην και ουκ ε
κ διαθηκης σου

62

και αναστησω εγω την διαθηκην µου µετα σου και επιγνωση οτι εγω κυριος

63

οπως µνησθης και αισχυνθης και µη η σοι ετι ανοιξαι το στοµα σου απο προσωπου της ατιµιας σου εν τω εξιλασκεσθαι µε σοι κατα παντα οσα εποιησας λεγει κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου διηγησαι διηγηµα και ειπον παραβολην προς τον οικον του ισραηλ

3

και ερεις ταδε λεγει κυριος ο αετος ο µεγας ο µεγαλοπτερυγος ο µακρος τη εκτασει πληρης ονυχων ος εχει το ηγηµα εισελθειν εις τον λιβανον και ελαβε τα επιλεκτα της κεδρ
ου

4

τα ακρα της απαλοτητος απεκνισεν και ηνεγκεν αυτα εις γην χανααν εις πολιν τετειχισµενην εθετο αυτα

5

και ελαβεν απο του σπερµατος της γης και εδωκεν αυτο εις το πεδιον φυτον εφ' υδατι πολλω επιβλεποµενον εταξεν αυτο

6

και ανετειλεν και εγενετο εις αµπελον ασθενουσαν και µικραν τω µεγεθει του επιφαινεσθαι αυτην τα κληµατα αυτης επ' αυτην και αι ριζαι αυτης υποκατω αυτης ησαν και ε
γενετο εις αµπελον και εποιησεν απωρυγας και εξετεινεν την αναδενδραδα αυτης

7

και εγενετο αετος ετερος µεγας µεγαλοπτερυγος πολυς ονυξιν και ιδου η αµπελος αυτη περιπεπλεγµενη προς αυτον και αι ριζαι αυτης προς αυτον και τα κληµατα αυτης εξαπ
εστειλεν αυτω του ποτισαι αυτην συν τω βωλω της φυτειας αυτης

8

εις πεδιον καλον εφ' υδατι πολλω αυτη πιαινεται του ποιειν βλαστους και φερειν καρπον του ειναι εις αµπελον µεγαλην

9

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ει κατευθυνει ουχι αι ριζαι της απαλοτητος αυτης και ο καρπος σαπησεται και ξηρανθησεται παντα τα προανατελλοντα αυτης και ουκ εν β
ραχιονι µεγαλω ουδ' εν λαω πολλω του εκσπασαι αυτην εκ ριζων αυτης

10

και ιδου πιαινεται µη κατευθυνει ουχ αµα τω αψασθαι αυτης ανεµον τον καυσωνα ξηρανθησεται ξηρασια συν τω βωλω ανατολης αυτης ξηρανθησεται

11

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

12

υιε ανθρωπου ειπον δη προς τον οικον τον παραπικραινοντα ουκ επιστασθε τι ην ταυτα ειπον οταν ελθη βασιλευς βαβυλωνος επι ιερουσαληµ και ληµψεται τον βασιλεα αυτη
ς και τους αρχοντας αυτης και αξει αυτους προς εαυτον εις βαβυλωνα

13

και ληµψεται εκ του σπερµατος της βασιλειας και διαθησεται προς αυτον διαθηκην και εισαξει αυτον εν αρα και τους ηγουµενους της γης ληµψεται
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14

του γενεσθαι εις βασιλειαν ασθενη το καθολου µη επαιρεσθαι του φυλασσειν την διαθηκην αυτου και ιστανειν αυτην

15

και αποστησεται απ' αυτου του εξαποστελλειν αγγελους εαυτου εις αιγυπτον του δουναι αυτω ιππους και λαον πολυν ει κατευθυνει ει διασωθησεται ο ποιων εναντια και παρ
αβαινων διαθηκην ει σωθησεται

16

ζω εγω λεγει κυριος εαν µη εν ω τοπω ο βασιλευς ο βασιλευσας αυτον ος ητιµωσεν την αραν µου και ος παρεβη την διαθηκην µου µετ' αυτου εν µεσω βαβυλωνος τελευτησει

17

και ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδ' εν οχλω πολλω ποιησει προς αυτον φαραω πολεµον εν χαρακοβολια και εν οικοδοµη βελοστασεων του εξαραι ψυχας

18

και ητιµωσεν ορκωµοσιαν του παραβηναι διαθηκην και ιδου δεδωκεν την χειρα αυτου και παντα ταυτα εποιησεν αυτω µη σωθησεται

19

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ζω εγω εαν µη την διαθηκην µου ην παρεβη και την ορκωµοσιαν µου ην ητιµωσεν και δωσω αυτα εις κεφαλην αυτου

20

και εκπετασω επ' αυτον το δικτυον µου και αλωσεται εν τη περιοχη αυτου

21

εν παση παραταξει αυτου εν ροµφαια πεσουνται και τους καταλοιπους εις παντα ανεµον διασπερω και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος λελαληκα

22

διοτι ταδε λεγει κυριος και ληµψοµαι εγω εκ των επιλεκτων της κεδρου εκ κορυφης καρδιας αυτων αποκνιω και καταφυτευσω εγω επ' ορος υψηλον και κρεµασω αυτον

23

εν ορει µετεωρω του ισραηλ και καταφυτευσω και εξοισει βλαστον και ποιησει καρπον και εσται εις κεδρον µεγαλην και αναπαυσεται υποκατω αυτου παν θηριον και παν πε
τεινον υπο την σκιαν αυτου αναπαυσεται τα κληµατα αυτου αποκατασταθησεται

24

και γνωσονται παντα τα ξυλα του πεδιου διοτι εγω κυριος ο ταπεινων ξυλον υψηλον και υψων ξυλον ταπεινον και ξηραινων ξυλον χλωρον και αναθαλλων ξυλον ξηρον εγω κ
υριος λελαληκα και ποιησω

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου τι υµιν η παραβολη αυτη εν τοις υιοις ισραηλ λεγοντες οι πατερες εφαγον οµφακα και οι οδοντες των τεκνων εγοµφιασαν

3

ζω εγω λεγει κυριος εαν γενηται ετι λεγοµενη η παραβολη αυτη εν τω ισραηλ

4

οτι πασαι αι ψυχαι εµαι εισιν ον τροπον η ψυχη του πατρος ουτως και η ψυχη του υιου εµαι εισιν η ψυχη η αµαρτανουσα αυτη αποθανειται

5

ο δε ανθρωπος ος εσται δικαιος ο ποιων κριµα και δικαιοσυνην

6

επι των ορεων ου φαγεται και τους οφθαλµους αυτου ου µη επαρη προς τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον αυτου ου µη µιανη και προς γυναικα εν αφ
εδρω ουσαν ου προσεγγιει

7

και ανθρωπον ου µη καταδυναστευση ενεχυρασµον οφειλοντος αποδωσει και αρπαγµα ουχ αρπαται τον αρτον αυτου τω πεινωντι δωσει και γυµνον περιβαλει

8

και το αργυριον αυτου επι τοκω ου δωσει και πλεονασµον ου ληµψεται και εξ αδικιας αποστρεψει την χειρα αυτου κριµα δικαιον ποιησει ανα µεσον ανδρος και ανα µεσον το
υ πλησιον αυτου

9

και τοις προσταγµασιν µου πεπορευται και τα δικαιωµατα µου πεφυλακται του ποιησαι αυτα δικαιος ουτος εστιν ζωη ζησεται λεγει κυριος

10

και εαν γεννηση υιον λοιµον εκχεοντα αιµα και ποιουντα αµαρτηµατα

11

εν τη οδω του πατρος αυτου του δικαιου ουκ επορευθη αλλα και επι των ορεων εφαγεν και την γυναικα του πλησιον αυτου εµιανεν

12

και πτωχον και πενητα κατεδυναστευσεν και αρπαγµα ηρπασεν και ενεχυρασµον ουκ απεδωκεν και εις τα ειδωλα εθετο τους οφθαλµους αυτου ανοµιαν πεποιηκεν

13

µετα τοκου εδωκε και πλεονασµον ελαβεν ουτος ζωη ου ζησεται πασας τας ανοµιας ταυτας εποιησεν θανατω θανατωθησεται το αιµα αυτου επ' αυτον εσται

14

εαν δε γεννηση υιον και ιδη πασας τας αµαρτιας του πατρος αυτου ας εποιησεν και φοβηθη και µη ποιηση κατα ταυτας

15

επι των ορεων ου βεβρωκεν και τους οφθαλµους αυτου ουκ εθετο εις τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον αυτου ουκ εµιανεν

16

και ανθρωπον ου κατεδυναστευσεν και ενεχυρασµον ουκ ενεχυρασεν και αρπαγµα ουχ ηρπασεν τον αρτον αυτου τω πεινωντι εδωκεν και γυµνον περιεβαλεν

17

και απ' αδικιας απεστρεψε την χειρα αυτου τοκον ουδε πλεονασµον ουκ ελαβεν δικαιοσυνην εποιησεν και εν τοις προσταγµασιν µου επορευθη ου τελευτησει εν αδικιαις πατρ
ος αυτου ζωη ζησεται

18

ο δε πατηρ αυτου εαν θλιψει θλιψη και αρπαση αρπαγµα εναντια εποιησεν εν µεσω του λαου µου και αποθανειται εν τη αδικια αυτου
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19

και ερειτε τι οτι ουκ ελαβεν την αδικιαν ο υιος του πατρος αυτου οτι ο υιος δικαιοσυνην και ελεος εποιησεν παντα τα νοµιµα µου συνετηρησεν και εποιησεν αυτα ζωη ζησετα
ι

20

η δε ψυχη η αµαρτανουσα αποθανειται ο δε υιος ου ληµψεται την αδικιαν του πατρος αυτου ουδε ο πατηρ ληµψεται την αδικιαν του υιου αυτου δικαιοσυνη δικαιου επ' αυτο
ν εσται και ανοµια ανοµου επ' αυτον εσται

21

και ο ανοµος εαν αποστρεψη εκ πασων των ανοµιων αυτου ων εποιησεν και φυλαξηται πασας τας εντολας µου και ποιηση δικαιοσυνην και ελεος ζωη ζησεται ου µη αποθανη

22

παντα τα παραπτωµατα αυτου οσα εποιησεν ου µνησθησεται εν τη δικαιοσυνη αυτου η εποιησεν ζησεται

23

µη θελησει θελησω τον θανατον του ανοµου λεγει κυριος ως το αποστρεψαι αυτον εκ της οδου της πονηρας και ζην αυτον

24

εν δε τω αποστρεψαι δικαιον εκ της δικαιοσυνης αυτου και ποιηση αδικιαν κατα πασας τας ανοµιας ας εποιησεν ο ανοµος πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ας εποιησεν ου µη µνη
σθωσιν εν τω παραπτωµατι αυτου ω παρεπεσεν και εν ταις αµαρτιαις αυτου αις ηµαρτεν εν αυταις αποθανειται

25

και ειπατε ου κατευθυνει η οδος κυριου ακουσατε δη πας οικος ισραηλ µη η οδος µου ου κατευθυνει ουχι η οδος υµων ου κατευθυνει

26

εν τω αποστρεψαι τον δικαιον εκ της δικαιοσυνης αυτου και ποιηση παραπτωµα και αποθανη εν τω παραπτωµατι ω εποιησεν εν αυτω αποθανειται

27

και εν τω αποστρεψαι ανοµον απο της ανοµιας αυτου ης εποιησεν και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην ουτος την ψυχην αυτου εφυλαξεν

28

και απεστρεψεν εκ πασων των ασεβειων αυτου ων εποιησεν ζωη ζησεται ου µη αποθανη

29

και λεγουσιν ο οικος του ισραηλ ου κατορθοι η οδος κυριου µη η οδος µου ου κατορθοι οικος ισραηλ ουχι η οδος υµων ου κατορθοι

30

εκαστον κατα την οδον αυτου κρινω υµας οικος ισραηλ λεγει κυριος επιστραφητε και αποστρεψατε εκ πασων των ασεβειων υµων και ουκ εσονται υµιν εις κολασιν αδικιας

31

απορριψατε απο εαυτων πασας τας ασεβειας υµων ας ησεβησατε εις εµε και ποιησατε εαυτοις καρδιαν καινην και πνευµα καινον και ινα τι αποθνησκετε οικος ισραηλ

32

διοτι ου θελω τον θανατον του αποθνησκοντος λεγει κυριος

1

και συ λαβε θρηνον επι τον αρχοντα του ισραηλ

2

και ερεις τι η µητηρ σου σκυµνος εν µεσω λεοντων εγενηθη εν µεσω λεοντων επληθυνεν σκυµνους αυτης

3

και απεπηδησεν εις των σκυµνων αυτης λεων εγενετο και εµαθεν του αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπους εφαγεν

4

και ηκουσαν κατ' αυτου εθνη εν τη διαφθορα αυτων συνεληµφθη και ηγαγον αυτον εν κηµω εις γην αιγυπτου

5

και ειδεν οτι απωσται απ' αυτης και απωλετο η υποστασις αυτης και ελαβεν αλλον εκ των σκυµνων αυτης λεοντα εταξεν αυτον

6

και ανεστρεφετο εν µεσω λεοντων λεων εγενετο και εµαθεν αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπους εφαγεν

7

και ενεµετο τω θρασει αυτου και τας πολεις αυτων εξηρηµωσεν και ηφανισεν γην και το πληρωµα αυτης απο φωνης ωρυµατος αυτου

8

και εδωκαν επ' αυτον εθνη εκ χωρων κυκλοθεν και εξεπετασαν επ' αυτον δικτυα αυτων εν διαφθορα αυτων συνεληµφθη

9

και εθεντο αυτον εν κηµω και εν γαλεαγρα ηλθεν προς βασιλεα βαβυλωνος και εισηγαγεν αυτον εις φυλακην οπως µη ακουσθη η φωνη αυτου επι τα ορη του ισραηλ

10

η µητηρ σου ως αµπελος ως ανθος εν ροα εν υδατι πεφυτευµενη ο καρπος αυτης και ο βλαστος αυτης εγενετο εξ υδατος πολλου

11

και εγενετο αυτη ραβδος ισχυος επι φυλην ηγουµενων και υψωθη τω µεγεθει αυτης εν µεσω στελεχων και ειδεν το µεγεθος αυτης εν πληθει κληµατων αυτης

12

και κατεκλασθη εν θυµω επι γην ερριφη και ανεµος ο καυσων εξηρανεν τα εκλεκτα αυτης εξεδικηθη και εξηρανθη η ραβδος ισχυος αυτης πυρ ανηλωσεν αυτην

13

και νυν πεφυτευκαν αυτην εν τη ερηµω εν γη ανυδρω

14

και εξηλθεν πυρ εκ ραβδου εκλεκτων αυτης και κατεφαγεν αυτην και ουκ ην εν αυτη ραβδος ισχυος φυλη εις παραβολην θρηνου εστιν και εσται εις θρηνον

1

και εγενετο εν τω ετει τω εβδοµω εν τω πεµπτω µηνι δεκατη του µηνος ηλθον ανδρες εκ των πρεσβυτερων οικου ισραηλ επερωτησαι τον κυριον και εκαθισαν προ προσωπου
µου

2

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων
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3

υιε ανθρωπου λαλησον προς τους πρεσβυτερους του ισραηλ και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ει επερωτησαι µε υµεις ερχεσθε ζω εγω ει αποκριθησοµαι υµιν λεγει κυρ
ιος

4

ει εκδικησω αυτους εκδικησει υιε ανθρωπου τας ανοµιας των πατερων αυτων διαµαρτυραι αυτοις

5

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος αφ' ης ηµερας ηρετισα τον οικον ισραηλ και εγνωρισθην τω σπερµατι οικου ιακωβ και εγνωσθην αυτοις εν γη αιγυπτου και αντελαβ
οµην τη χειρι µου αυτων λεγων εγω κυριος ο θεος υµων

6

εν εκεινη τη ηµερα αντελαβοµην τη χειρι µου αυτων του εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου εις την γην ην ητοιµασα αυτοις γην ρεουσαν γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασ
αν την γην

7

και ειπα προς αυτους εκαστος τα βδελυγµατα των οφθαλµων αυτου απορριψατω και εν τοις επιτηδευµασιν αιγυπτου µη µιαινεσθε εγω κυριος ο θεος υµων

8

και απεστησαν απ' εµου και ουκ ηθελησαν εισακουσαι µου τα βδελυγµατα των οφθαλµων αυτων ουκ απερριψαν και τα επιτηδευµατα αιγυπτου ουκ εγκατελιπον και ειπα το
υ εκχεαι τον θυµον µου επ' αυτους του συντελεσαι την οργην µου εν αυτοις εν µεσω γης αιγυπτου

9

και εποιησα οπως το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων αυτοι εισιν εν µεσω αυτων εν οις εγνωσθην προς αυτους ενωπιον αυτων του εξαγαγειν αυτο
υς εκ γης αιγυπτου

10

και εξηγαγον αυτους εκ γης αιγυπτου και ηγαγον αυτους εις την ερηµον

11

και εδωκα αυτοις τα προσταγµατα µου και τα δικαιωµατα µου εγνωρισα αυτοις οσα ποιησει αυτα ανθρωπος και ζησεται εν αυτοις

12

και τα σαββατα µου εδωκα αυτοις του ειναι εις σηµειον ανα µεσον εµου και ανα µεσον αυτων του γνωναι αυτους διοτι εγω κυριος ο αγιαζων αυτους

13

και ειπα προς τον οικον του ισραηλ εν τη ερηµω εν τοις προσταγµασιν µου πορευεσθε και ουκ επορευθησαν και τα δικαιωµατα µου απωσαντο α ποιησει αυτα ανθρωπος και
ζησεται εν αυτοις και τα σαββατα µου εβεβηλωσαν σφοδρα και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ' αυτους εν τη ερηµω του εξαναλωσαι αυτους

14

και εποιησα οπως το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτους κατ' οφθαλµους αυτων

15

και εγω εξηρα την χειρα µου επ' αυτους εν τη ερηµω το παραπαν του µη εισαγαγειν αυτους εις την γην ην εδωκα αυτοις γην ρεουσαν γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασαν
την γην

16

ανθ' ων τα δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοις προσταγµασιν µου ουκ επορευθησαν εν αυτοις και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενθυµηµατων των καρδιων α
υτων επορευοντο

17

και εφεισατο ο οφθαλµος µου επ' αυτους του εξαλειψαι αυτους και ουκ εποιησα αυτους εις συντελειαν εν τη ερηµω

18

και ειπα προς τα τεκνα αυτων εν τη ερηµω εν τοις νοµιµοις των πατερων υµων µη πορευεσθε και τα δικαιωµατα αυτων µη φυλασσεσθε και εν τοις επιτηδευµασιν αυτων µη
συναναµισγεσθε και µη µιαινεσθε

19

εγω κυριος ο θεος υµων εν τοις προσταγµασιν µου πορευεσθε και τα δικαιωµατα µου φυλασσεσθε και ποιειτε αυτα

20

και τα σαββατα µου αγιαζετε και εστω εις σηµειον ανα µεσον εµου και υµων του γινωσκειν διοτι εγω κυριος ο θεος υµων

21

και παρεπικραναν µε και τα τεκνα αυτων εν τοις προσταγµασιν µου ουκ επορευθησαν και τα δικαιωµατα µου ουκ εφυλαξαντο του ποιειν αυτα α ποιησει ανθρωπος και ζησετ
αι εν αυτοις και τα σαββατα µου εβεβηλουν και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ' αυτους εν τη ερηµω του συντελεσαι την οργην µου επ' αυτους

22

και εποιησα οπως το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτους κατ' οφθαλµους αυτων

23

και εξηρα την χειρα µου επ' αυτους εν τη ερηµω του διασκορπισαι αυτους εν τοις εθνεσιν και διασπειραι αυτους εν ταις χωραις

24

ανθ' ων τα δικαιωµατα µου ουκ εποιησαν και τα προσταγµατα µου απωσαντο και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενθυµηµατων των πατερων αυτων ησαν οι οφθ
αλµοι αυτων

25

και εγω εδωκα αυτοις προσταγµατα ου καλα και δικαιωµατα εν οις ου ζησονται εν αυτοις

26

και µιανω αυτους εν τοις δοµασιν αυτων εν τω διαπορευεσθαι µε παν διανοιγον µητραν οπως αφανισω αυτους

27

δια τουτο λαλησον προς τον οικον του ισραηλ υιε ανθρωπου και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος εως τουτου παρωργισαν µε οι πατερες υµων εν τοις παραπτωµασιν αυτ
ων εν οις παρεπεσον εις εµε
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28

και εισηγαγον αυτους εις την γην ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτοις και ειδον παν βουνον υψηλον και παν ξυλον κατασκιον και εθυσαν εκει τοις θεοις αυτων και εταξα
ν εκει οσµην ευωδιας και εσπεισαν εκει σπονδας αυτων

29

και ειπον προς αυτους τι εστιν αβαµα οτι υµεις εισπορευεσθε εκει και επεκαλεσαν το ονοµα αυτου αβαµα εως της σηµερον ηµερας

30

δια τουτο ειπον προς τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριος ει εν ταις ανοµιαις των πατερων υµων υµεις µιαινεσθε και οπισω των βδελυγµατων αυτων υµεις εκπορνευετε

31

και εν ταις απαρχαις των δοµατων υµων εν τοις αφορισµοις υµεις µιαινεσθε εν πασιν τοις ενθυµηµασιν υµων εως της σηµερον ηµερας και εγω αποκριθω υµιν οικος του ισρα
ηλ ζω εγω λεγει κυριος ει αποκριθησοµαι υµιν και ει αναβησεται επι το πνευµα υµων τουτο

32

και ουκ εσται ον τροπον υµεις λεγετε εσοµεθα ως τα εθνη και ως αι φυλαι της γης του λατρευειν ξυλοις και λιθοις

33

δια τουτο ζω εγω λεγει κυριος εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν θυµω κεχυµενω βασιλευσω εφ' υµας

34

και εξαξω υµας εκ των λαων και εισδεξοµαι υµας εκ των χωρων ου διεσκορπισθητε εν αυταις εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν θυµω κεχυµενω

35

και αξω υµας εις την ερηµον των λαων και διακριθησοµαι προς υµας εκει προσωπον κατα προσωπον

36

ον τροπον διεκριθην προς τους πατερας υµων εν τη ερηµω γης αιγυπτου ουτως κρινω υµας λεγει κυριος

37

και διαξω υµας υπο την ραβδον µου και εισαξω υµας εν αριθµω

38

και εκλεξω εξ υµων τους ασεβεις και τους αφεστηκοτας διοτι εκ της παροικεσιας αυτων εξαξω αυτους και εις την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται και επιγνωσεσθε διοτι ε
γω κυριος

39

και υµεις οικος ισραηλ ταδε λεγει κυριος κυριος εκαστος τα επιτηδευµατα αυτου εξαρατε και µετα ταυτα ει µη υµεις εισακουετε µου και το ονοµα µου το αγιον ου βεβηλωσε
τε ουκετι εν τοις δωροις υµων και εν τοις επιτηδευµασιν υµων

40

διοτι επι του ορους του αγιου µου επ' ορους υψηλου λεγει κυριος κυριος εκει δουλευσουσιν µοι πας οικος ισραηλ εις τελος και εκει προσδεξοµαι και εκει επισκεψοµαι τας απ
αρχας υµων και τας απαρχας των αφορισµων υµων εν πασιν τοις αγιασµασιν υµων

41

εν οσµη ευωδιας προσδεξοµαι υµας εν τω εξαγαγειν µε υµας εκ των λαων και εισδεχεσθαι υµας εκ των χωρων εν αις διεσκορπισθητε εν αυταις και αγιασθησοµαι εν υµιν κατ
' οφθαλµους των λαων

42

και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος εν τω εισαγαγειν µε υµας εις την γην του ισραηλ εις την γην εις ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην τοις πατρασιν υµων

43

και µνησθησεσθε εκει τας οδους υµων και τα επιτηδευµατα υµων εν οις εµιαινεσθε εν αυτοις και κοψεσθε τα προσωπα υµων εν πασαις ταις κακιαις υµων

44

και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος εν τω ποιησαι µε ουτως υµιν οπως το ονοµα µου µη βεβηλωθη κατα τας οδους υµων τας κακας και κατα τα επιτηδευµατα υµων τα διεφθα
ρµενα λεγει κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι θαιµαν και επιβλεψον επι δαρωµ και προφητευσον επι δρυµον ηγουµενον ναγεβ

3

και ερεις τω δρυµω ναγεβ ακουε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω αναπτω εν σοι πυρ και καταφαγεται εν σοι παν ξυλον χλωρον και παν ξυλον ξηρον ου σβεσθ
ησεται η φλοξ η εξαφθεισα και κατακαυθησεται εν αυτη παν προσωπον απο απηλιωτου εως βορρα

4

και επιγνωσονται πασα σαρξ οτι εγω κυριος εξεκαυσα αυτο και ου σβεσθησεται

5

και ειπα µηδαµως κυριε κυριε αυτοι λεγουσιν προς µε ουχι παραβολη εστιν λεγοµενη αυτη

6

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

7

δια τουτο προφητευσον υιε ανθρωπου και στηρισον το προσωπον σου επι ιερουσαληµ και επιβλεψον επι τα αγια αυτων και προφητευσεις επι την γην του ισραηλ

8

και ερεις προς την γην του ισραηλ ιδου εγω προς σε και εκσπασω το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου και εξολεθρευσω εκ σου αδικον και ανοµον

9

ανθ' ων εξολεθρευσω εκ σου αδικον και ανοµον ουτως εξελευσεται το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου επι πασαν σαρκα απο απηλιωτου εως βορρα

10

και επιγνωσεται πασα σαρξ διοτι εγω κυριος εξεσπασα το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου και ουκ αποστρεψει ουκετι

11

και συ υιε ανθρωπου καταστεναξον εν συντριβη οσφυος σου και εν οδυναις στεναξεις κατ' οφθαλµους αυτων
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12

και εσται εαν ειπωσιν προς σε ενεκα τινος συ στεναζεις και ερεις επι τη αγγελια διοτι ερχεται και θραυσθησεται πασα καρδια και πασαι χειρες παραλυθησονται και εκψυξει
πασα σαρξ και παν πνευµα και παντες µηροι µολυνθησονται υγρασια ιδου ερχεται και εσται λεγει κυριος κυριος

13

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

14

υιε ανθρωπου προφητευσον και ερεις ταδε λεγει κυριος ειπον ροµφαια ροµφαια οξυνου και θυµωθητι

15

οπως σφαξης σφαγια οξυνου οπως γενη εις στιλβωσιν ετοιµη εις παραλυσιν σφαζε εξουδενει απωθου παν ξυλον

16

και εδωκεν αυτην ετοιµην του κρατειν χειρα αυτου εξηκονηθη ροµφαια εστιν ετοιµη του δουναι αυτην εις χειρα αποκεντουντος

17

ανακραγε και ολολυξον υιε ανθρωπου οτι αυτη εγενετο εν τω λαω µου αυτη εν πασιν τοις αφηγουµενοις του ισραηλ παροικησουσιν επι ροµφαια εγενετο εν τω λαω µου δια το
υτο κροτησον επι την χειρα σου

18

οτι δεδικαιωται και τι ει και φυλη απωσθη ουκ εσται λεγει κυριος κυριος

19

και συ υιε ανθρωπου προφητευσον και κροτησον χειρα επι χειρα και διπλασιασον ροµφαιαν η τριτη ροµφαια τραυµατιων εστιν ροµφαια τραυµατιων η µεγαλη και εκστησει
αυτους

20

οπως θραυσθη η καρδια και πληθυνθωσιν οι ασθενουντες επι πασαν πυλην αυτων παραδεδονται εις σφαγια ροµφαιας ευ γεγονεν εις σφαγην ευ γεγονεν εις στιλβωσιν

21

διαπορευου οξυνου εκ δεξιων και εξ ευωνυµων ου αν το προσωπον σου εξεγειρηται

22

και εγω δε κροτησω χειρα µου προς χειρα µου και εναφησω τον θυµον µου εγω κυριος λελαληκα

23

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

24

και συ υιε ανθρωπου διαταξον σεαυτω δυο οδους του εισελθειν ροµφαιαν βασιλεως βαβυλωνος εκ χωρας µιας εξελευσονται αι δυο και χειρ εν αρχη οδου πολεως επ' αρχης

25

οδου διαταξεις του εισελθειν ροµφαιαν επι ραββαθ υιων αµµων και επι την ιουδαιαν και επι ιερουσαληµ εν µεσω αυτης

26

διοτι στησεται βασιλευς βαβυλωνος επι την αρχαιαν οδον επ' αρχης των δυο οδων του µαντευσασθαι µαντειαν του αναβρασαι ραβδον και επερωτησαι εν τοις γλυπτοις και η
πατοσκοπησασθαι εκ δεξιων αυτου

27

εγενετο το µαντειον επι ιερουσαληµ του βαλειν χαρακα του διανοιξαι στοµα εν βοη υψωσαι φωνην µετα κραυγης του βαλειν χαρακα επι τας πυλας αυτης και βαλειν χωµα κα
ι οικοδοµησαι βελοστασεις

28

και αυτος αυτοις ως µαντευοµενος µαντειαν ενωπιον αυτων και αυτος αναµιµνησκων αδικιας αυτου µνησθηναι

29

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων ανεµνησατε τας αδικιας υµων εν τω αποκαλυφθηναι τας ασεβειας υµων του οραθηναι αµαρτιας υµων εν πασαις ταις ασεβειαις υµων και
εν τοις επιτηδευµασιν υµων ανθ' ων ανεµνησατε εν τουτοις αλωσεσθε

30

και συ βεβηλε ανοµε αφηγουµενε του ισραηλ ου ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιας περας

31

ταδε λεγει κυριος αφειλου την κιδαριν και επεθου τον στεφανον αυτη ου τοιαυτη εσται εταπεινωσας το υψηλον και το ταπεινον υψωσας

32

αδικιαν αδικιαν θησοµαι αυτην ουδ' αυτη τοιαυτη εσται εως ου ελθη ω καθηκει και παραδωσω αυτω

33

και συ υιε ανθρωπου προφητευσον και ερεις ταδε λεγει κυριος προς τους υιους αµµων και προς τον ονειδισµον αυτων και ερεις ροµφαια ροµφαια εσπασµενη εις σφαγια και ε
σπασµενη εις συντελειαν εγειρου οπως στιλβης

34

εν τη ορασει σου τη µαταια και εν τω µαντευεσθαι σε ψευδη του παραδουναι σε επι τραχηλους τραυµατιων ανοµων ων ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιας περας

35

αποστρεφε µη καταλυσης εν τω τοπω τουτω ω γεγεννησαι εν τη γη τη ιδια σου κρινω σε

36

και εκχεω επι σε οργην µου εν πυρι οργης µου εµφυσησω επι σε και παραδωσω σε εις χειρας ανδρων βαρβαρων τεκταινοντων διαφθοραν

37

εν πυρι εση καταβρωµα το αιµα σου εσται εν µεσω της γης σου ου µη γενηται σου µνεια διοτι εγω κυριος λελαληκα

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

και συ υιε ανθρωπου ει κρινεις την πολιν των αιµατων και παραδειξον αυτη πασας τας ανοµιας αυτης

3

και ερεις ταδε λεγει κυριος κυριος ω πολις εκχεουσα αιµατα εν µεσω αυτης του ελθειν καιρον αυτης και ποιουσα ενθυµηµατα καθ' αυτης του µιαινειν αυτην
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4

εν τοις αιµασιν αυτων οις εξεχεας παραπεπτωκας και εν τοις ενθυµηµασιν σου οις εποιεις εµιαινου και ηγγισας τας ηµερας σου και ηγαγες καιρον ετων σου δια τουτο δεδωκ
α σε εις ονειδος τοις εθνεσιν και εις εµπαιγµον πασαις ταις χωραις

5

ταις εγγιζουσαις προς σε και ταις µακραν απεχουσαις απο σου και εµπαιξονται εν σοι ακαθαρτος η ονοµαστη και πολλη εν ταις ανοµιαις

6

ιδου οι αφηγουµενοι οικου ισραηλ εκαστος προς τους συγγενεις αυτου συνανεφυροντο εν σοι οπως εκχεωσιν αιµα

7

πατερα και µητερα εκακολογουν εν σοι και προς τον προσηλυτον ανεστρεφοντο εν αδικιαις εν σοι ορφανον και χηραν κατεδυναστευον εν σοι

8

και τα αγια µου εξουδενουν και τα σαββατα µου εβεβηλουν εν σοι

9

ανδρες λησται εν σοι οπως εκχεωσιν εν σοι αιµα και επι των ορεων ησθοσαν εν σοι ανοσια εποιουν εν µεσω σου

10

αισχυνην πατρος απεκαλυψαν εν σοι και εν ακαθαρσιαις αποκαθηµενην εταπεινουν εν σοι

11

εκαστος την γυναικα του πλησιον αυτου ηνοµουσαν και εκαστος την νυµφην αυτου εµιαινεν εν ασεβεια και εκαστος την αδελφην αυτου θυγατερα του πατρος αυτου εταπεινο
υν εν σοι

12

δωρα ελαµβανοσαν εν σοι οπως εκχεωσιν αιµα τοκον και πλεονασµον ελαµβανοσαν εν σοι και συνετελεσω συντελειαν κακιας σου την εν καταδυναστεια εµου δε επελαθου λε
γει κυριος

13

εαν δε παταξω χειρα µου προς χειρα µου εφ' οις συντετελεσαι οις εποιησας και επι τοις αιµασιν σου τοις γεγενηµενοις εν µεσω σου

14

ει υποστησεται η καρδια σου ει κρατησουσιν αι χειρες σου εν ταις ηµεραις αις εγω ποιω εν σοι εγω κυριος λελαληκα και ποιησω

15

και διασκορπιω σε εν τοις εθνεσιν και διασπερω σε εν ταις χωραις και εκλειψει η ακαθαρσια σου εκ σου

16

και κατακληρονοµησω εν σοι κατ' οφθαλµους των εθνων και γνωσεσθε διοτι εγω κυριος

17

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18

υιε ανθρωπου ιδου γεγονασι µοι ο οικος ισραηλ αναµεµειγµενοι παντες χαλκω και σιδηρω και κασσιτερω και µολιβω εν µεσω αργυριου αναµεµειγµενος εστιν

19

δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εγενεσθε παντες εις συγκρασιν µιαν δια τουτο εγω εισδεχοµαι υµας εις µεσον ιερουσαληµ

20

καθως εισδεχεται αργυρος και χαλκος και σιδηρος και κασσιτερος και µολιβος εις µεσον καµινου του εκφυσησαι εις αυτο πυρ του χωνευθηναι ουτως εισδεξοµαι υµας εν οργ
η µου και συναξω και χωνευσω υµας

21

και εκφυσησω εφ' υµας εν πυρι οργης µου και χωνευθησεσθε εν µεσω αυτης

22

ον τροπον χωνευεται αργυριον εν µεσω καµινου ουτως χωνευθησεσθε εν µεσω αυτης και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος εξεχεα τον θυµον µου εφ' υµας

23

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

24

υιε ανθρωπου ειπον αυτη συ ει γη η ου βρεχοµενη ουδε υετος εγενετο επι σε εν ηµερα οργης

25

ης οι αφηγουµενοι εν µεσω αυτης ως λεοντες ωρυοµενοι αρπαζοντες αρπαγµατα ψυχας κατεσθιοντες εν δυναστεια τιµας λαµβανοντες εν αδικια και αι χηραι σου επληθυνθησ
αν εν µεσω σου

26

και οι ιερεις αυτης ηθετησαν νοµον µου και εβεβηλουν τα αγια µου ανα µεσον αγιου και βεβηλου ου διεστελλον και ανα µεσον ακαθαρτου και του καθαρου ου διεστελλον και
απο των σαββατων µου παρεκαλυπτον τους οφθαλµους αυτων και εβεβηλουµην εν µεσω αυτων

27

οι αρχοντες αυτης εν µεσω αυτης ως λυκοι αρπαζοντες αρπαγµατα του εκχεαι αιµα οπως πλεονεξια πλεονεκτωσιν

28

και οι προφηται αυτης αλειφοντες αυτους πεσουνται ορωντες µαταια µαντευοµενοι ψευδη λεγοντες ταδε λεγει κυριος και κυριος ου λελαληκεν

29

λαον της γης εκπιεζουντες αδικια και διαρπαζοντες αρπαγµατα πτωχον και πενητα καταδυναστευοντες και προς τον προσηλυτον ουκ αναστρεφοµενοι µετα κριµατος

30

και εζητουν εξ αυτων ανδρα αναστρεφοµενον ορθως και εστωτα προ προσωπου µου ολοσχερως εν καιρω της γης του µη εις τελος εξαλειψαι αυτην και ουχ ευρον

31

και εξεχεα επ' αυτην θυµον µου εν πυρι οργης µου του συντελεσαι τας οδους αυτων εις κεφαλας αυτων δεδωκα λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων
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2

υιε ανθρωπου δυο γυναικες ησαν θυγατερες µητρος µιας

3

και εξεπορνευσαν εν αιγυπτω εν τη νεοτητι αυτων εκει επεσον οι µαστοι αυτων εκει διεπαρθενευθησαν

4

και τα ονοµατα αυτων ην οολα η πρεσβυτερα και οολιβα η αδελφη αυτης και εγενοντο µοι και ετεκον υιους και θυγατερας και τα ονοµατα αυτων σαµαρεια η οολα και ιερου
σαληµ η οολιβα

5

και εξεπορνευσεν η οολα απ' εµου και επεθετο επι τους εραστας αυτης επι τους ασσυριους τους εγγιζοντας αυτη

6

ενδεδυκοτας υακινθινα ηγουµενους και στρατηγους νεανισκοι επιλεκτοι παντες ιππεις ιππαζοµενοι εφ' ιππων

7

και εδωκεν την πορνειαν αυτης επ' αυτους επιλεκτοι υιοι ασσυριων παντες και επι παντας ους επεθετο εν πασι τοις ενθυµηµασιν αυτης εµιαινετο

8

και την πορνειαν αυτης εξ αιγυπτου ουκ εγκατελιπεν οτι µετ' αυτης εκοιµωντο εν νεοτητι αυτης και αυτοι διεπαρθενευσαν αυτην και εξεχεαν την πορνειαν αυτων επ' αυτην

9

δια τουτο παρεδωκα αυτην εις χειρας των εραστων αυτης εις χειρας υιων ασσυριων εφ' ους επετιθετο

10

αυτοι απεκαλυψαν την αισχυνην αυτης υιους και θυγατερας αυτης ελαβον και αυτην εν ροµφαια απεκτειναν και εγενετο λαληµα εις γυναικας και εποιησαν εκδικησεις εν αυτ
η εις τας θυγατερας

11

και ειδεν η αδελφη αυτης οολιβα και διεφθειρε την επιθεσιν αυτης υπερ αυτην και την πορνειαν αυτης υπερ την πορνειαν της αδελφης αυτης

12

επι τους υιους των ασσυριων επεθετο ηγουµενους και στρατηγους τους εγγυς αυτης ενδεδυκοτας ευπαρυφα ιππεις ιππαζοµενους εφ' ιππων νεανισκοι επιλεκτοι παντες

13

και ειδον οτι µεµιανται οδος µια των δυο

14

και προσεθετο προς την πορνειαν αυτης και ειδεν ανδρας εζωγραφηµενους επι του τοιχου εικονας χαλδαιων εζωγραφηµενους εν γραφιδι

15

εζωσµενους ποικιλµατα επι τας οσφυας αυτων και τιαραι βαπται επι των κεφαλων αυτων οψις τρισση παντων οµοιωµα υιων χαλδαιων γης πατριδος αυτων

16

και επεθετο επ' αυτους τη ορασει οφθαλµων αυτης και εξαπεστειλεν αγγελους προς αυτους εις γην χαλδαιων

17

και ηλθοσαν προς αυτην υιοι βαβυλωνος εις κοιτην καταλυοντων και εµιαινον αυτην εν τη πορνεια αυτης και εµιανθη εν αυτοις και απεστη η ψυχη αυτης απ' αυτων

18

και απεκαλυψεν την πορνειαν αυτης και απεκαλυψεν την αισχυνην αυτης και απεστη η ψυχη µου απ' αυτης ον τροπον απεστη η ψυχη µου απο της αδελφης αυτης

19

και επληθυνας την πορνειαν σου του αναµνησαι ηµερας νεοτητος σου εν αις επορνευσας εν αιγυπτω

20

και επεθου επι τους χαλδαιους ων ησαν ως ονων αι σαρκες αυτων και αιδοια ιππων τα αιδοια αυτων

21

και επεσκεψω την ανοµιαν νεοτητος σου α εποιεις εν αιγυπτω εν τω καταλυµατι σου ου οι µαστοι νεοτητος σου

22

δια τουτο οολιβα ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εξεγειρω τους εραστας σου επι σε αφ' ων απεστη η ψυχη σου απ' αυτων και επαξω αυτους επι σε κυκλοθεν

23

υιους βαβυλωνος και παντας τους χαλδαιους φακουδ και σουε και κουε και παντας υιους ασσυριων µετ' αυτων νεανισκους επιλεκτους ηγεµονας και στρατηγους παντας τρισ
σους και ονοµαστους ιππευοντας εφ' ιππων

24

και παντες ηξουσιν επι σε απο βορρα αρµατα και τροχοι µετ' οχλου λαων θυρεοι και πελται και βαλουσιν φυλακην επι σε κυκλω και δωσω προ προσωπου αυτων κριµα και ε
κδικησουσιν σε εν τοις κριµασιν αυτων

25

και δωσω τον ζηλον µου εν σοι και ποιησουσιν µετα σου εν οργη θυµου µυκτηρα σου και ωτα σου αφελουσιν και τους καταλοιπους σου εν ροµφαια καταβαλουσιν αυτοι υιου
ς σου και θυγατερας σου ληµψονται και τους καταλοιπους σου πυρ καταφαγεται

26

και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και ληµψονται τα σκευη της καυχησεως σου

27

και αποστρεψω τας ασεβειας σου εκ σου και την πορνειαν σου εκ γης αιγυπτου και ου µη αρης τους οφθαλµους σου επ' αυτους και αιγυπτου ου µη µνησθης ουκετι

28

διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω παραδιδωµι σε εις χειρας ων µισεις αφ' ων απεστη η ψυχη σου απ' αυτων

29

και ποιησουσιν εν σοι εν µισει και ληµψονται παντας τους πονους σου και τους µοχθους σου και εση γυµνη και ασχηµονουσα και αποκαλυφθησεται αισχυνη πορνειας σου και
ασεβεια σου και η πορνεια σου

30

εποιησεν ταυτα σοι εν τω εκπορνευσαι σε οπισω εθνων και εµιαινου εν τοις ενθυµηµασιν αυτων
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31

εν τη οδω της αδελφης σου επορευθης και δωσω το ποτηριον αυτης εις χειρας σου

32

ταδε λεγει κυριος το ποτηριον της αδελφης σου πιεσαι το βαθυ και το πλατυ το πλεοναζον του συντελεσαι

33

µεθην και εκλυσεως πλησθηση και το ποτηριον αφανισµου ποτηριον αδελφης σου σαµαρειας

34

και πιεσαι αυτο και τας εορτας και τας νεοµηνιας αυτης αποστρεψω διοτι εγω λελαληκα λεγει κυριος

35

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων επελαθου µου και απερριψας µε οπισω του σωµατος σου και συ λαβε την ασεβειαν σου και την πορνειαν σου

36

και ειπεν κυριος προς µε υιε ανθρωπου ου κρινεις την οολαν και την οολιβαν και απαγγελεις αυταις τας ανοµιας αυτων

37

οτι εµοιχωντο και αιµα εν χερσιν αυτων τα ενθυµηµατα αυτων εµοιχωντο και τα τεκνα αυτων α εγεννησαν µοι διηγαγον αυτοις δι' εµπυρων

38

εως και ταυτα εποιησαν µοι τα αγια µου εµιαινον και τα σαββατα µου εβεβηλουν

39

και εν τω σφαζειν αυτους τα τεκνα αυτων τοις ειδωλοις αυτων και εισεπορευοντο εις τα αγια µου του βεβηλουν αυτα και οτι ουτως εποιουν εν µεσω του οικου µου

40

και οτι τοις ανδρασιν τοις ερχοµενοις µακροθεν οις αγγελους εξαπεστελλοσαν προς αυτους και αµα τω ερχεσθαι αυτους ευθυς ελουου και εστιβιζου τους οφθαλµους σου και ε
κοσµου κοσµω

41

και εκαθου επι κλινης εστρωµενης και τραπεζα κεκοσµηµενη προ προσωπου αυτης και το θυµιαµα µου και το ελαιον µου ευφραινοντο εν αυτοις

42

και φωνην αρµονιας ανεκρουοντο και προς ανδρας εκ πληθους ανθρωπων ηκοντας εκ της ερηµου και εδιδοσαν ψελια επι τας χειρας αυτων και στεφανον καυχησεως επι τας
κεφαλας αυτων

43

και ειπα ουκ εν τουτοις µοιχευουσιν και εργα πορνης και αυτη εξεπορνευσεν

44

και εισεπορευοντο προς αυτην ον τροπον εισπορευονται προς γυναικα πορνην ουτως εισεπορευοντο προς οολαν και προς οολιβαν του ποιησαι ανοµιαν

45

και ανδρες δικαιοι αυτοι εκδικησουσιν αυτας εκδικησει µοιχαλιδος και εκδικησει αιµατος οτι µοιχαλιδες εισιν και αιµα εν χερσιν αυτων

46

ταδε λεγει κυριος κυριος αναγαγε επ' αυτας οχλον και δος εν αυταις ταραχην και διαρπαγην

47

και λιθοβολησον επ' αυτας λιθοις οχλων και κατακεντει αυτας εν τοις ξιφεσιν αυτων υιους αυτων και θυγατερας αυτων αποκτενουσι και τους οικους αυτων εµπρησουσιν

48

και αποστρεψω ασεβειαν εκ της γης και παιδευθησονται πασαι αι γυναικες και ου µη ποιησουσιν κατα τας ασεβειας αυτων

49

και δοθησεται η ασεβεια υµων εφ' υµας και τας αµαρτιας των ενθυµηµατων υµων ληµψεσθε και γνωσεσθε διοτι εγω κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε εν τω ετει τω ενατω εν τω µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνος λεγων

2

υιε ανθρωπου γραψον σεαυτω εις ηµεραν απο της ηµερας ταυτης αφ' ης απηρεισατο βασιλευς βαβυλωνος επι ιερουσαληµ απο της ηµερας της σηµερον

3

και ειπον επι τον οικον τον παραπικραινοντα παραβολην και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος επιστησον τον λεβητα και εκχεον εις αυτον υδωρ

4

και εµβαλε εις αυτον τα διχοτοµηµατα παν διχοτοµηµα καλον σκελος και ωµον εκσεσαρκισµενα απο των οστων

5

εξ επιλεκτων κτηνων ειληµµενων και υποκαιε τα οστα υποκατω αυτων εζεσεν εζεσεν και ηψηται τα οστα αυτης εν µεσω αυτης

6

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ω πολις αιµατων λεβης εν ω εστιν ιος εν αυτω και ο ιος ουκ εξηλθεν εξ αυτης κατα µελος αυτης εξηνεγκεν ουκ επεσεν επ' αυτην κληρος

7

οτι αιµα αυτης εν µεσω αυτης εστιν επι λεωπετριαν τεταχα αυτο ουκ εκκεχυκα αυτο επι την γην του καλυψαι επ' αυτο γην

8

του αναβηναι θυµον εις εκδικησιν εκδικηθηναι δεδωκα το αιµα αυτης επι λεωπετριαν του µη καλυψαι αυτο

9

δια τουτο ταδε λεγει κυριος καγω µεγαλυνω τον δαλον

10

και πληθυνω τα ξυλα και ανακαυσω το πυρ οπως τακη τα κρεα και ελαττωθη ο ζωµος

11

και στη επι τους ανθρακας οπως προσκαυθη και θερµανθη ο χαλκος αυτης και τακη εν µεσω ακαθαρσιας αυτης και εκλιπη ο ιος αυτης

12

και ου µη εξελθη εξ αυτης πολυς ο ιος αυτης καταισχυνθησεται ο ιος αυτης

13

ανθ' ων εµιαινου συ και τι εαν µη καθαρισθης ετι εως ου εµπλησω τον θυµον µου
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14

εγω κυριος λελαληκα και ηξει και ποιησω ου διαστελω ουδε µη ελεησω κατα τας οδους σου και κατα τα ενθυµηµατα σου κρινω σε λεγει κυριος δια τουτο εγω κρινω σε κατ
α τα αιµατα σου και κατα τα ενθυµηµατα σου κρινω σε η ακαθαρτος η ονοµαστη και πολλη του παραπικραινειν

15

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

16

υιε ανθρωπου ιδου εγω λαµβανω εκ σου τα επιθυµηµατα των οφθαλµων σου εν παραταξει ου µη κοπης ουδε µη κλαυσθης

17

στεναγµος αιµατος οσφυος πενθους εστιν ουκ εσται το τριχωµα σου συµπεπλεγµενον επι σε και τα υποδηµατα σου εν τοις ποσιν σου ου µη παρακληθης εν χειλεσιν αυτων και
αρτον ανδρων ου µη φαγης

18

και ελαλησα προς τον λαον το πρωι ον τροπον ενετειλατο µοι και απεθανεν η γυνη µου εσπερας και εποιησα το πρωι ον τροπον επεταγη µοι

19

και ειπεν προς µε ο λαος ουκ αναγγελεις ηµιν τι εστιν ταυτα α συ ποιεις

20

και ειπα προς αυτους λογος κυριου προς µε εγενετο λεγων

21

ειπον προς τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριος ιδου εγω βεβηλω τα αγια µου φρυαγµα ισχυος υµων επιθυµηµατα οφθαλµων υµων και υπερ ων φειδονται αι ψυχαι υµων
και οι υιοι υµων και αι θυγατερες υµων ους εγκατελιπετε εν ροµφαια πεσουνται

22

και ποιησετε ον τροπον πεποιηκα απο στοµατος αυτων ου παρακληθησεσθε και αρτον ανδρων ου φαγεσθε

23

και αι κοµαι υµων επι της κεφαλης υµων και τα υποδηµατα υµων εν τοις ποσιν υµων ουτε µη κοψησθε ουτε µη κλαυσητε και εντακησεσθε εν ταις αδικιαις υµων και παρακ
αλεσετε εκαστος τον αδελφον αυτου

24

και εσται ιεζεκιηλ υµιν εις τερας κατα παντα οσα εποιησεν ποιησετε οταν ελθη ταυτα και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος

25

και συ υιε ανθρωπου ουχι εν τη ηµερα οταν λαµβανω την ισχυν παρ' αυτων την επαρσιν της καυχησεως αυτων τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων και την επαρσιν ψυχης αυτ
ων υιους αυτων και θυγατερας αυτων

26

εν εκεινη τη ηµερα ηξει ο ανασωζοµενος προς σε του αναγγειλαι σοι εις τα ωτα

27

εν εκεινη τη ηµερα διανοιχθησεται το στοµα σου προς τον ανασωζοµενον και λαλησεις και ου µη αποκωφωθης ουκετι και εση αυτοις εις τερας και επιγνωσονται διοτι εγω κ
υριος .

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τους υιους αµµων και προφητευσον επ' αυτους

3

και ερεις τοις υιοις αµµων ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος ανθ' ων επεχαρητε επι τα αγια µου οτι εβεβηλωθη και επι την γην του ισραηλ οτι ηφανισθη και επι τον
οικον του ιουδα οτι επορευθησαν εν αιχµαλωσια

4

δια τουτο ιδου εγω παραδιδωµι υµας τοις υιοις κεδεµ εις κληρονοµιαν και κατασκηνωσουσιν εν τη απαρτια αυτων εν σοι και δωσουσιν εν σοι τα σκηνωµατα αυτων αυτοι φ
αγονται τους καρπους σου και αυτοι πιονται την πιοτητα σου

5

και δωσω την πολιν του αµµων εις νοµας καµηλων και τους υιους αµµων εις νοµην προβατων και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος

6

διοτι ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εκροτησας την χειρα σου και επεψοφησας τω ποδι σου και επεχαρας εκ ψυχης σου επι την γην του ισραηλ

7

δια τουτο εκτενω την χειρα µου επι σε και δωσω σε εις διαρπαγην εν τοις εθνεσιν και εξολεθρευσω σε εκ των λαων και απολω σε εκ των χωρων απωλεια και επιγνωση διοτι
εγω κυριος

8

ταδε λεγει κυριος ανθ' ων ειπεν µωαβ ιδου ον τροπον παντα τα εθνη οικος ισραηλ και ιουδα

9

δια τουτο ιδου εγω παραλυω τον ωµον µωαβ απο πολεων ακρωτηριων αυτου εκλεκτην γην οικον ασιµουθ επανω πηγης πολεως παραθαλασσιας

10

τοις υιοις κεδεµ επι τους υιους αµµων δεδωκα αυτους εις κληρονοµιαν οπως µη µνεια γενηται των υιων αµµων

11

και εις µωαβ ποιησω εκδικησιν και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος

12

ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εποιησεν η ιδουµαια εν τω εκδικησαι αυτους εκδικησιν εις τον οικον ιουδα και εµνησικακησαν και εξεδικησαν δικην

13

δια τουτο ταδε λεγει κυριος και εκτενω την χειρα µου επι την ιδουµαιαν και εξολεθρευσω εξ αυτης ανθρωπον και κτηνος και θησοµαι αυτην ερηµον και εκ θαιµαν διωκοµεν
οι εν ροµφαια πεσουνται
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14

και δωσω εκδικησιν µου επι την ιδουµαιαν εν χειρι λαου µου ισραηλ και ποιησουσιν εν τη ιδουµαια κατα την οργην µου και κατα τον θυµον µου και επιγνωσονται την εκδικ
ησιν µου λεγει κυριος

15

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εποιησαν οι αλλοφυλοι εν εκδικησει και εξανεστησαν εκδικησιν επιχαιροντες εκ ψυχης του εξαλειψαι εως αιωνος

16

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκτενω την χειρα µου επι τους αλλοφυλους και εξολεθρευσω κρητας και απολω τους καταλοιπους τους κατοικουντας την παραλιαν

17

και ποιησω εν αυτοις εκδικησεις µεγαλας και επιγνωσονται διοτι εγω κυριος εν τω δουναι την εκδικησιν µου επ' αυτους

1

και εγενηθη εν τω ενδεκατω ετει µια του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου ανθ' ων ειπεν σορ επι ιερουσαληµ ευγε συνετριβη απολωλεν τα εθνη επεστραφη προς µε η πληρης ηρηµωται

3

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε σορ και αναξω επι σε εθνη πολλα ως αναβαινει η θαλασσα τοις κυµασιν αυτης

4

και καταβαλουσιν τα τειχη σορ και καταβαλουσι τους πυργους σου και λικµησω τον χουν αυτης απ' αυτης και δωσω αυτην εις λεωπετριαν

5

ψυγµος σαγηνων εσται εν µεσω θαλασσης οτι εγω λελαληκα λεγει κυριος και εσται εις προνοµην τοις εθνεσιν

6

και αι θυγατερες αυτης αι εν τω πεδιω µαχαιρα αναιρεθησονται και γνωσονται οτι εγω κυριος

7

οτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι σε σορ τον ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνος απο του βορρα βασιλευς βασιλεων εστιν µεθ' ιππων και αρµατων και ιππεων και σ
υναγωγης εθνων πολλων σφοδρα

8

ουτος τας θυγατερας σου τας εν τω πεδιω µαχαιρα ανελει και δωσει επι σε προφυλακην και περιοικοδοµησει και ποιησει επι σε κυκλω χαρακα και περιστασιν οπλων και τας
λογχας αυτου απεναντι σου δωσει

9

τα τειχη σου και τους πυργους σου καταβαλει εν ταις µαχαιραις αυτου

10

απο του πληθους των ιππων αυτου κατακαλυψει σε ο κονιορτος αυτων και απο της φωνης των ιππεων αυτου και των τροχων των αρµατων αυτου σεισθησεται τα τειχη σου
εισπορευοµενου αυτου τας πυλας σου ως εισπορευοµενος εις πολιν εκ πεδιου

11

εν ταις οπλαις των ιππων αυτου καταπατησουσιν σου πασας τας πλατειας τον λαον σου µαχαιρα ανελει και την υποστασιν σου της ισχυος επι την γην καταξει

12

και προνοµευσει την δυναµιν σου και σκυλευσει τα υπαρχοντα σου και καταβαλει σου τα τειχη και τους οικους σου τους επιθυµητους καθελει και τους λιθους σου και τα ξυλ
α σου και τον χουν σου εις µεσον της θαλασσης εµβαλει

13

και καταλυσει το πληθος των µουσικων σου και η φωνη των ψαλτηριων σου ου µη ακουσθη ετι

14

και δωσω σε εις λεωπετριαν ψυγµος σαγηνων εση ου µη οικοδοµηθης ετι οτι εγω ελαλησα λεγει κυριος

15

διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος τη σορ ουκ απο φωνης της πτωσεως σου εν τω στεναξαι τραυµατιας εν τω σπασαι µαχαιραν εν µεσω σου σεισθησονται αι νησοι

16

και καταβησονται απο των θρονων αυτων παντες οι αρχοντες εκ των εθνων της θαλασσης και αφελουνται τας µιτρας απο των κεφαλων αυτων και τον ιµατισµον τον ποικιλο
ν αυτων εκδυσονται εκστασει εκστησονται επι γην καθεδουνται και φοβηθησονται την απωλειαν αυτων και στεναξουσιν επι σε

17

και ληµψονται επι σε θρηνον και ερουσιν σοι πως κατελυθης εκ θαλασσης η πολις η επαινεστη η δουσα τον φοβον αυτης πασι τοις κατοικουσιν αυτην

18

και φοβηθησονται αι νησοι αφ' ηµερας πτωσεως σου

19

οτι ταδε λεγει κυριος κυριος οταν δω σε πολιν ηρηµωµενην ως τας πολεις τας µη κατοικηθησοµενας εν τω αναγαγειν µε επι σε την αβυσσον και κατακαλυψη σε υδωρ πολυ

20

και καταβιβασω σε προς τους καταβαινοντας εις βοθρον προς λαον αιωνος και κατοικιω σε εις βαθη της γης ως ερηµον αιωνιον µετα καταβαινοντων εις βοθρον οπως µη κα
τοικηθης µηδε ανασταθης επι γης ζωης

21

απωλειαν σε δωσω και ουχ υπαρξεις ετι εις τον αιωνα λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου λαβε επι σορ θρηνον

3

και ερεις τη σορ τη κατοικουση επι της εισοδου της θαλασσης τω εµποριω των λαων απο νησων πολλων ταδε λεγει κυριος τη σορ συ ειπας εγω περιεθηκα εµαυτη καλλος µο
υ
Ezekiel

Chapter

27

LXX / 1550 Stephanos

Page 735 of 1057

4

εν καρδια θαλασσης τω βεελιµ υιοι σου περιεθηκαν σοι καλλος

5

κεδρος εκ σανιρ ωκοδοµηθη σοι ταινιαι σανιδων κυπαρισσου εκ του λιβανου εληµφθησαν του ποιησαι σοι ιστους ελατινους

6

εκ της βασανιτιδος εποιησαν τας κωπας σου τα ιερα σου εποιησαν εξ ελεφαντος οικους αλσωδεις απο νησων των χεττιιν

7

βυσσος µετα ποικιλιας εξ αιγυπτου εγενετο σοι στρωµνη του περιθειναι σοι δοξαν και περιβαλειν σε υακινθον και πορφυραν εκ των νησων ελισαι και εγενετο περιβολαια σου

8

και οι αρχοντες σου οι κατοικουντες σιδωνα και αραδιοι εγενοντο κωπηλαται σου οι σοφοι σου σορ οι ησαν εν σοι ουτοι κυβερνηται σου

9

οι πρεσβυτεροι βυβλιων και οι σοφοι αυτων ησαν εν σοι ουτοι ενισχυον την βουλην σου και παντα τα πλοια της θαλασσης και οι κωπηλαται αυτων εγενοντο σοι επι δυσµας δ
υσµων

10

περσαι και λυδοι και λιβυες ησαν εν τη δυναµει σου ανδρες πολεµισται σου πελτας και περικεφαλαιας εκρεµασαν εν σοι ουτοι εδωκαν την δοξαν σου

11

υιοι αραδιων και η δυναµις σου επι των τειχεων σου φυλακες εν τοις πυργοις σου ησαν τας φαρετρας αυτων εκρεµασαν επι των ορµων σου κυκλω ουτοι ετελειωσαν σου το κ
αλλος

12

καρχηδονιοι εµποροι σου απο πληθους πασης ισχυος σου αργυριον και χρυσιον και σιδηρον και κασσιτερον και µολυβον εδωκαν την αγοραν σου

13

η ελλας και η συµπασα και τα παρατεινοντα ουτοι ενεπορευοντο σοι εν ψυχαις ανθρωπων και σκευη χαλκα εδωκαν την εµποριαν σου

14

εξ οικου θεργαµα ιππους και ιππεις εδωκαν αγοραν σου

15

υιοι ροδιων εµποροι σου απο νησων επληθυναν την εµποριαν σου οδοντας ελεφαντινους και τοις εισαγοµενοις αντεδιδους τους µισθους σου

16

ανθρωπους εµποριαν σου απο πληθους του συµµικτου σου στακτην και ποικιλµατα εκ θαρσις και ραµωθ και χορχορ εδωκαν την αγοραν σου

17

ιουδας και οι υιοι του ισραηλ ουτοι εµποροι σου εν σιτου πρασει και µυρων και κασιας και πρωτον µελι και ελαιον και ρητινην εδωκαν εις τον συµµικτον σου

18

δαµασκος εµπορος σου εκ πληθους πασης δυναµεως σου οινος εκ χελβων και ερια εκ µιλητου

19

και οινον εις την αγοραν σου εδωκαν εξ ασηλ σιδηρος ειργασµενος και τροχος εν τω συµµικτω σου εστιν

20

δαιδαν εµποροι σου µετα κτηνων εκλεκτων εις αρµατα

21

η αραβια και παντες οι αρχοντες κηδαρ ουτοι εµποροι σου δια χειρος σου καµηλους και κριους και αµνους εν οις εµπορευονται σε

22

εµποροι σαβα και ραγµα ουτοι εµποροι σου µετα πρωτων ηδυσµατων και λιθων χρηστων και χρυσιον εδωκαν την αγοραν σου

23

χαρραν και χαννα ουτοι εµποροι σου ασσουρ και χαρµαν εµποροι σου

24

φεροντες εµποριαν υακινθον και θησαυρους εκλεκτους δεδεµενους σχοινιοις και κυπαρισσινα

25

πλοια εν αυτοις καρχηδονιοι εµποροι σου εν τω πληθει εν τω συµµικτω σου και ενεπλησθης και εβαρυνθης σφοδρα εν καρδια θαλασσης

26

εν υδατι πολλω ηγον σε οι κωπηλαται σου το πνευµα του νοτου συνετριψεν σε εν καρδια θαλασσης

27

ησαν δυναµεις σου και ο µισθος σου και των συµµικτων σου και οι κωπηλαται σου και οι κυβερνηται σου και οι συµβουλοι σου και οι συµµικτοι σου εκ των συµµικτων σου
και παντες οι ανδρες οι πολεµισται σου οι εν σοι και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου πεσουνται εν καρδια θαλασσης εν τη ηµερα της πτωσεως σου

28

προς την φωνην της κραυγης σου οι κυβερνηται σου φοβω φοβηθησονται

29

και καταβησονται απο των πλοιων παντες οι κωπηλαται σου και οι επιβαται και οι πρωρεις της θαλασσης επι την γην στησονται

30

και αλαλαξουσιν επι σε τη φωνη αυτων και κεκραξονται πικρον και επιθησουσιν επι την κεφαλην αυτων γην και σποδον υποστρωσονται

32

και ληµψονται οι υιοι αυτων επι σε θρηνον και θρηνηµα σοι

33

ποσον τινα ευρες µισθον απο της θαλασσης ενεπλησας εθνη απο του πληθους σου και απο του συµµικτου σου επλουτισας παντας βασιλεις της γης

34

νυν συνετριβης εν θαλασση εν βαθει υδατος ο συµµικτος σου και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου επεσον παντες οι κωπηλαται σου

35

παντες οι κατοικουντες τας νησους εστυγνασαν επι σε και οι βασιλεις αυτων εκστασει εξεστησαν και εδακρυσεν το προσωπον αυτων
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36

εµποροι απο εθνων εσυρισαν σε απωλεια εγενου και ουκετι εση εις τον αιωνα

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

και συ υιε ανθρωπου ειπον τω αρχοντι τυρου ταδε λεγει κυριος ανθ' ων υψωθη σου η καρδια και ειπας θεος ειµι εγω κατοικιαν θεου κατωκηκα εν καρδια θαλασσης συ δε ει
ανθρωπος και ου θεος και εδωκας την καρδιαν σου ως καρδιαν θεου

3

µη σοφωτερος ει συ του δανιηλ σοφοι ουκ επαιδευσαν σε τη επιστηµη αυτων

4

µη εν τη επιστηµη σου η εν τη φρονησει σου εποιησας σεαυτω δυναµιν και χρυσιον και αργυριον εν τοις θησαυροις σου

5

εν τη πολλη επιστηµη σου και εµπορια σου επληθυνας δυναµιν σου υψωθη η καρδια σου εν τη δυναµει σου

6

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επειδη δεδωκας την καρδιαν σου ως καρδιαν θεου

7

αντι τουτου ιδου εγω επαγω επι σε αλλοτριους λοιµους απο εθνων και εκκενωσουσιν τας µαχαιρας αυτων επι σε και επι το καλλος της επιστηµης σου και στρωσουσιν το καλ
λος σου εις απωλειαν

8

και καταβιβασουσιν σε και αποθανη θανατω τραυµατιων εν καρδια θαλασσης

9

µη λεγων ερεις θεος ειµι εγω ενωπιον των αναιρουντων σε συ δε ει ανθρωπος και ου θεος εν πληθει

10

απεριτµητων απολη εν χερσιν αλλοτριων οτι εγω ελαλησα λεγει κυριος

11

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

12

υιε ανθρωπου λαβε θρηνον επι τον αρχοντα τυρου και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριος κυριος συ αποσφραγισµα οµοιωσεως και στεφανος καλλους

13

εν τη τρυφη του παραδεισου του θεου εγενηθης παν λιθον χρηστον ενδεδεσαι σαρδιον και τοπαζιον και σµαραγδον και ανθρακα και σαπφειρον και ιασπιν και αργυριον και χ
ρυσιον και λιγυριον και αχατην και αµεθυστον και χρυσολιθον και βηρυλλιον και ονυχιον και χρυσιου ενεπλησας τους θησαυρους σου και τας αποθηκας σου εν σοι αφ' ης ηµ
ερας εκτισθης συ

14

µετα του χερουβ εθηκα σε εν ορει αγιω θεου εγενηθης εν µεσω λιθων πυρινων

15

εγενηθης αµωµος συ εν ταις ηµεραις σου αφ' ης ηµερας συ εκτισθης εως ευρεθη τα αδικηµατα εν σοι

16

απο πληθους της εµποριας σου επλησας τα ταµιεια σου ανοµιας και ηµαρτες και ετραυµατισθης απο ορους του θεου και ηγαγεν σε το χερουβ εκ µεσου λιθων πυρινων

17

υψωθη η καρδια σου επι τω καλλει σου διεφθαρη η επιστηµη σου µετα του καλλους σου δια πληθος αµαρτιων σου επι την γην ερριψα σε εναντιον βασιλεων εδωκα σε παραδ
ειγµατισθηναι

18

δια το πληθος των αµαρτιων σου και των αδικιων της εµποριας σου εβεβηλωσας τα ιερα σου και εξαξω πυρ εκ µεσου σου τουτο καταφαγεται σε και δωσω σε εις σποδον επι
της γης σου εναντιον παντων των ορωντων σε

19

και παντες οι επισταµενοι σε εν τοις εθνεσιν στυγνασουσιν επι σε απωλεια εγενου και ουχ υπαρξεις ετι εις τον αιωνα

20

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

21

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι σιδωνα και προφητευσον επ' αυτην

22

και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε σιδων και ενδοξασθησοµαι εν σοι και γνωση οτι εγω ειµι κυριος εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα και αγιασθησοµαι εν σοι

23

αιµα και θανατος εν ταις πλατειαις σου και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν µαχαιραις εν σοι περικυκλω σου και γνωσονται διοτι εγω ειµι κυριος

24

και ουκ εσονται ουκετι τω οικω του ισραηλ σκολοψ πικριας και ακανθα οδυνης απο παντων των περικυκλω αυτων των ατιµασαντων αυτους και γνωσονται οτι εγω ειµι κυρ
ιος

25

ταδε λεγει κυριος κυριος και συναξω τον ισραηλ εκ των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει και αγιασθησοµαι εν αυτοις ενωπιον των λαων και των εθνων και κατοικησουσιν επ
ι της γης αυτων ην δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ

26

και κατοικησουσιν επ' αυτης εν ελπιδι και οικοδοµησουσιν οικιας και φυτευσουσιν αµπελωνας και κατοικησουσιν εν ελπιδι οταν ποιησω κριµα εν πασιν τοις ατιµασασιν αυτ
ους εν τοις κυκλω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων και ο θεος των πατερων αυτων
Ezekiel

Chapter

28

LXX / 1550 Stephanos

Page 737 of 1057

1

εν τω ετει τω δεκατω εν τω δεκατω µηνι µια του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και προφητευσον επ' αυτον και επ' αιγυπτον ολην

3

και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι φαραω τον δρακοντα τον µεγαν τον εγκαθηµενον εν µεσω ποταµων αυτου τον λεγοντα εµοι εισιν οι ποταµοι και εγω εποιησα αυτους

4

και εγω δωσω παγιδας εις τας σιαγονας σου και προσκολλησω τους ιχθυς του ποταµου σου προς τας πτερυγας σου και αναξω σε εκ µεσου του ποταµου σου και παντας τους ι
χθυας του ποταµου σου

5

και καταβαλω σε εν ταχει και παντας τους ιχθυας του ποταµου σου επι προσωπον του πεδιου πεση και ου µη συναχθης και ου µη περισταλης τοις θηριοις της γης και τοις πε
τεινοις του ουρανου δεδωκα σε εις καταβρωµα

6

και γνωσονται παντες οι κατοικουντες αιγυπτον οτι εγω ειµι κυριος ανθ' ων εγενηθης ραβδος καλαµινη τω οικω ισραηλ

7

οτε επελαβοντο σου τη χειρι αυτων εθλασθης και οτε επεκρατησεν επ' αυτους πασα χειρ και οτε επανεπαυσαντο επι σε συνετριβης και συνεκλασας αυτων πασαν οσφυν

8

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επαγω επι σε ροµφαιαν και απολω ανθρωπους απο σου και κτηνη

9

και εσται η γη αιγυπτου απωλεια και ερηµος και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος αντι του λεγειν σε οι ποταµοι εµοι εισιν και εγω εποιησα αυτους

10

δια τουτο ιδου εγω επι σε και επι παντας τους ποταµους σου και δωσω γην αιγυπτου εις ερηµον και ροµφαιαν και απωλειαν απο µαγδωλου και συηνης και εως οριων αιθιοπ
ων

11

ου µη διελθη εν αυτη πους ανθρωπου και πους κτηνους ου µη διελθη αυτην και ου κατοικηθησεται τεσσαρακοντα ετη

12

και δωσω την γην αυτης απωλειαν εν µεσω γης ηρηµωµενης και αι πολεις αυτης εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται τεσσαρακοντα ετη και διασπερω αιγυπτον εν τοις εθν
εσιν και λικµησω αυτους εις τας χωρας

13

ταδε λεγει κυριος µετα τεσσαρακοντα ετη συναξω τους αιγυπτιους απο των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει

14

και αποστρεψω την αιχµαλωσιαν των αιγυπτιων και κατοικισω αυτους εν γη παθουρης εν τη γη οθεν εληµφθησαν και εσται αρχη ταπεινη

15

παρα πασας τας αρχας ου µη υψωθη ετι επι τα εθνη και ολιγοστους αυτους ποιησω του µη ειναι αυτους πλειονας εν τοις εθνεσιν

16

και ουκετι εσονται τω οικω ισραηλ εις ελπιδα αναµιµνησκουσαν ανοµιαν εν τω αυτους ακολουθησαι οπισω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

17

και εγενετο εν τω εβδοµω και εικοστω ετει µια του µηνος του πρωτου εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18

υιε ανθρωπου ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος κατεδουλωσατο αυτου την δυναµιν δουλεια µεγαλη επι τυρου πασα κεφαλη φαλακρα και πας ωµος µαδων και µισθος ου
κ εγενηθη αυτω και τη δυναµει αυτου επι τυρου και της δουλειας ης εδουλευσαν επ' αυτην

19

ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου διδωµι τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνος γην αιγυπτου και προνοµευσει την προνοµην αυτης και σκυλευσει τα σκυλα αυτης και εσται µι
σθος τη δυναµει αυτου

20

αντι της λειτουργιας αυτου ης εδουλευσεν επι τυρον δεδωκα αυτω γην αιγυπτου ταδε λεγει κυριος κυριος

21

εν τη ηµερα εκεινη ανατελει κερας παντι τω οικω ισραηλ και σοι δωσω στοµα ανεωγµενον εν µεσω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριος ω ω η ηµερα

3

οτι εγγυς η ηµερα του κυριου ηµερα περας εθνων εσται

4

και ηξει µαχαιρα επ' αιγυπτιους και εσται ταραχη εν τη αιθιοπια και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν αιγυπτω και συµπεσειται αυτης τα θεµελια

5

περσαι και κρητες και λυδοι και λιβυες και παντες οι επιµικτοι και των υιων της διαθηκης µου µαχαιρα πεσουνται εν αυτη

6

και πεσουνται τα αντιστηριγµατα αιγυπτου και καταβησεται η υβρις της ισχυος αυτης απο µαγδωλου εως συηνης µαχαιρα πεσουνται εν αυτη λεγει κυριος

7

και ερηµωθησεται εν µεσω χωρων ηρηµωµενων και αι πολεις αυτων εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται

8

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος οταν δω πυρ επ' αιγυπτον και συντριβωσι παντες οι βοηθουντες αυτη
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9

εν τη ηµερα εκεινη εξελευσονται αγγελοι σπευδοντες αφανισαι την αιθιοπιαν και εσται ταραχη εν αυτοις εν τη ηµερα αιγυπτου οτι ιδου ηκει

10

ταδε λεγει κυριος κυριος και απολω πληθος αιγυπτιων δια χειρος ναβουχοδονοσορ βασιλεως βαβυλωνος

11

αυτου και του λαου αυτου λοιµοι απο εθνων απεσταλµενοι απολεσαι την γην και εκκενωσουσιν παντες τας µαχαιρας αυτων επ' αιγυπτον και πλησθησεται η γη τραυµατιων

12

και δωσω τους ποταµους αυτων ερηµους και απολω την γην και το πληρωµα αυτης εν χερσιν αλλοτριων εγω κυριος λελαληκα

13

οτι ταδε λεγει κυριος κυριος και απολω µεγιστανας απο µεµφεως και αρχοντας εκ γης αιγυπτου και ουκ εσονται ετι

14

και απολω γην παθουρης και δωσω πυρ επι τανιν και ποιησω εκδικησιν εν διοσπολει

15

και εκχεω τον θυµον µου επι σαιν την ισχυν αιγυπτου και απολω το πληθος µεµφεως

16

και δωσω πυρ επ' αιγυπτον και ταραχην ταραχθησεται συηνη και εν διοσπολει εσται εκρηγµα και διαχυθησεται υδατα

17

νεανισκοι ηλιου πολεως και βουβαστου εν µαχαιρα πεσουνται και αι γυναικες εν αιχµαλωσια πορευσονται

18

και εν ταφνας συσκοτασει η ηµερα εν τω συντριψαι µε εκει τα σκηπτρα αιγυπτου και απολειται εκει η υβρις της ισχυος αυτης και αυτην νεφελη καλυψει και αι θυγατερες α
υτης αιχµαλωτοι αχθησονται

19

και ποιησω κριµα εν αιγυπτω και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

20

και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω πρωτω µηνι εβδοµη του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

21

υιε ανθρωπου τους βραχιονας φαραω βασιλεως αιγυπτου συνετριψα και ιδου ου κατεδεθη του δοθηναι ιασιν του δοθηναι επ' αυτον µαλαγµα του δοθηναι ισχυν επιλαβεσθαι
µαχαιρας

22

δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και συντριψω τους βραχιονας αυτου τους ισχυρους και τους τεταµενους και καταβαλω την µαχαιρ
αν αυτου εκ της χειρος αυτου

23

και διασπερω αιγυπτον εις τα εθνη και λικµησω αυτους εις τας χωρας

24

και κατισχυσω τους βραχιονας βασιλεως βαβυλωνος και δωσω την ροµφαιαν µου εις την χειρα αυτου και επαξει αυτην επ' αιγυπτον και προνοµευσει την προνοµην αυτης κα
ι σκυλευσει τα σκυλα αυτης

25

και ενισχυσω τους βραχιονας βασιλεως βαβυλωνος οι δε βραχιονες φαραω πεσουνται και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος εν τω δουναι την ροµφαιαν µου εις χειρας βασιλεως
βαβυλωνος και εκτενει αυτην επι γην αιγυπτου

26

και διασπερω αιγυπτον εις τα εθνη και λικµησω αυτους εις τας χωρας και γνωσονται παντες οτι εγω ειµι κυριος

1

και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω τριτω µηνι µια του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου ειπον προς φαραω βασιλεα αιγυπτου και τω πληθει αυτου τινι ωµοιωσας σεαυτον εν τω υψει σου

3

ιδου ασσουρ κυπαρισσος εν τω λιβανω και καλος ταις παραφυασιν και υψηλος τω µεγεθει εις µεσον νεφελων εγενετο η αρχη αυτου

4

υδωρ εξεθρεψεν αυτον η αβυσσος υψωσεν αυτον τους ποταµους αυτης ηγαγεν κυκλω των φυτων αυτου και τα συστεµατα αυτης εξαπεστειλεν εις παντα τα ξυλα του πεδιου

5

ενεκεν τουτου υψωθη το µεγεθος αυτου παρα παντα τα ξυλα του πεδιου και επλατυνθησαν οι κλαδοι αυτου αφ' υδατος πολλου

6

εν ταις παραφυασιν αυτου ενοσσευσαν παντα τα πετεινα του ουρανου και υποκατω των κλαδων αυτου εγεννωσαν παντα τα θηρια του πεδιου εν τη σκια αυτου κατωκησεν π
αν πληθος εθνων

7

και εγενετο καλος εν τω υψει αυτου δια το πληθος των κλαδων αυτου οτι εγενηθησαν αι ριζαι αυτου εις υδωρ πολυ

8

κυπαρισσοι τοιαυται ουκ εγενηθησαν εν τω παραδεισω του θεου και πιτυες ουχ οµοιαι ταις παραφυασιν αυτου και ελαται ουκ εγενοντο οµοιαι τοις κλαδοις αυτου παν ξυλον
εν τω παραδεισω του θεου ουχ ωµοιωθη αυτω εν τω καλλει αυτου

9

δια το πληθος των κλαδων αυτου και εζηλωσεν αυτον τα ξυλα του παραδεισου της τρυφης του θεου

10

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ανθ' ων εγενου µεγας τω µεγεθει και εδωκας την αρχην σου εις µεσον νεφελων και ειδον εν τω υψωθηναι αυτον

11

και παρεδωκα αυτον εις χειρας αρχοντος εθνων και εποιησεν την απωλειαν αυτου
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12

και εξωλεθρευσαν αυτον αλλοτριοι λοιµοι απο εθνων και κατεβαλον αυτον επι των ορεων εν πασαις ταις φαραγξιν επεσαν οι κλαδοι αυτου και συνετριβη τα στελεχη αυτου ε
ν παντι πεδιω της γης και κατεβησαν απο της σκεπης αυτων παντες οι λαοι των εθνων και ηδαφισαν αυτον

13

επι την πτωσιν αυτου ανεπαυσαντο παντα τα πετεινα του ουρανου και επι τα στελεχη αυτου εγενοντο παντα τα θηρια του αγρου

14

οπως µη υψωθωσιν εν τω µεγεθει αυτων παντα τα ξυλα τα εν τω υδατι και ουκ εδωκαν την αρχην αυτων εις µεσον νεφελων και ουκ εστησαν εν τω υψει αυτων προς αυτα πα
ντες οι πινοντες υδωρ παντες εδοθησαν εις θανατον εις γης βαθος εν µεσω υιων ανθρωπων προς καταβαινοντας εις βοθρον

15

ταδε λεγει κυριος κυριος εν η ηµερα κατεβη εις αδου επενθησεν αυτον η αβυσσος και επεστησα τους ποταµους αυτης και εκωλυσα πληθος υδατος και εσκοτασεν επ' αυτον ο
λιβανος παντα τα ξυλα του πεδιου επ' αυτω εξελυθησαν

16

απο της φωνης της πτωσεως αυτου εσεισθησαν τα εθνη οτε κατεβιβαζον αυτον εις αδου µετα των καταβαινοντων εις λακκον και παρεκαλουν αυτον εν γη παντα τα ξυλα της
τρυφης και τα εκλεκτα του λιβανου παντα τα πινοντα υδωρ

17

και γαρ αυτοι κατεβησαν µετ' αυτου εις αδου εν τοις τραυµατιαις απο µαχαιρας και το σπερµα αυτου οι κατοικουντες υπο την σκεπην αυτου εν µεσω της ζωης αυτων απωλο
ντο

18

τινι ωµοιωθης καταβηθι και καταβιβασθητι µετα των ξυλων της τρυφης εις γης βαθος εν µεσω απεριτµητων κοιµηθηση µετα τραυµατιων µαχαιρας ουτως φαραω και το πλ
ηθος της ισχυος αυτου λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω δωδεκατω µηνι µια του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου λαβε θρηνον επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και ερεις αυτω λεοντι εθνων ωµοιωθης και συ ως δρακων ο εν τη θαλασση και εκερατιζες τοις ποταµοις σου και ετα
ρασσες υδωρ τοις ποσιν σου και κατεπατεις τους ποταµους σου

3

ταδε λεγει κυριος και περιβαλω επι σε δικτυα λαων πολλων και αναξω σε εν τω αγκιστρω µου

4

και εκτενω σε επι την γην πεδια πλησθησεται σου και επικαθιω επι σε παντα τα πετεινα του ουρανου και εµπλησω εκ σου παντα τα θηρια πασης της γης

5

και δωσω τας σαρκας σου επι τα ορη και εµπλησω απο του αιµατος σου

6

και ποτισθησεται η γη απο των προχωρηµατων σου απο του πληθους σου επι των ορεων φαραγγας εµπλησω απο σου

7

και κατακαλυψω εν τω σβεσθηναι σε ουρανον και συσκοτασω τα αστρα αυτου ηλιον εν νεφελη καλυψω και σεληνη ου µη φανη το φως αυτης

8

παντα τα φαινοντα φως εν τω ουρανω συσκοτασουσιν επι σε και δωσω σκοτος επι την γην σου λεγει κυριος κυριος

9

και παροργιω καρδιαν λαων πολλων ηνικα αν αγω αιχµαλωσιαν σου εις τα εθνη εις γην ην ουκ εγνως

10

και στυγνασουσιν επι σε εθνη πολλα και οι βασιλεις αυτων εκστασει εκστησονται εν τω πετασθαι την ροµφαιαν µου επι προσωπα αυτων προσδεχοµενοι την πτωσιν αυτων α
φ' ηµερας πτωσεως σου

11

οτι ταδε λεγει κυριος ροµφαια βασιλεως βαβυλωνος ηξει σοι

12

εν µαχαιραις γιγαντων και καταβαλω την ισχυν σου λοιµοι απο εθνων παντες και απολουσι την υβριν αιγυπτου και συντριβησεται πασα η ισχυς αυτης

13

και απολω παντα τα κτηνη αυτης αφ' υδατος πολλου και ου µη ταραξη αυτο ετι πους ανθρωπου και ιχνος κτηνων ου µη καταπατηση αυτο

14

ουτως τοτε ησυχασει τα υδατα αυτων και οι ποταµοι αυτων ως ελαιον πορευσονται λεγει κυριος

15

οταν δω αιγυπτον εις απωλειαν και ερηµωθη η γη συν τη πληρωσει αυτης οταν διασπειρω παντας τους κατοικουντας εν αυτη και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

16

θρηνος εστιν και θρηνησεις αυτον και αι θυγατερες των εθνων θρηνησουσιν αυτον επ' αιγυπτον και επι πασαν την ισχυν αυτης θρηνησουσιν αυτην λεγει κυριος κυριος

17

και εγενηθη εν τω δωδεκατω ετει του πρωτου µηνος πεντεκαιδεκατη του µηνος εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

18

υιε ανθρωπου θρηνησον επι την ισχυν αιγυπτου και καταβιβασουσιν αυτης τας θυγατερας τα εθνη νεκρας εις το βαθος της γης προς τους καταβαινοντας εις βοθρον

20

εν µεσω τραυµατιων µαχαιρας πεσουνται µετ' αυτου και κοιµηθησεται πασα η ισχυς αυτου

21

και ερουσιν σοι οι γιγαντες εν βαθει βοθρου γινου τινος κρειττων ει καταβηθι και κοιµηθητι µετα απεριτµητων εν µεσω τραυµατιων µαχαιρας
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22

εκει ασσουρ και πασα η συναγωγη αυτου παντες τραυµατιαι εκει εδοθησαν και η ταφη αυτων εν βαθει βοθρου και εγενηθη η συναγωγη αυτου περικυκλω του µνηµατος αυτ
ου παντες οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτες µαχαιρα

23

οι δοντες τον φοβον αυτων επι γης ζωης

24

εκει αιλαµ και πασα η δυναµις αυτου περικυκλω του µνηµατος αυτου παντες οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτες µαχαιρα και οι καταβαινοντες απεριτµητοι εις γης βαθος οι δεδωκ
οτες αυτων φοβον επι γης ζωης και ελαβοσαν την βασανον αυτων µετα των καταβαινοντων εις βοθρον

25

εν µεσω τραυµατιων

26

εκει εδοθησαν µοσοχ και θοβελ και πασα η ισχυς αυτων περικυκλω του µνηµατος αυτου παντες τραυµατιαι αυτου παντες απεριτµητοι τραυµατιαι απο µαχαιρας οι δεδωκοτε
ς τον φοβον αυτων επι γης ζωης

27

και εκοιµηθησαν µετα των γιγαντων των πεπτωκοτων απο αιωνος οι κατεβησαν εις αδου εν οπλοις πολεµικοις και εθηκαν τας µαχαιρας αυτων υπο τας κεφαλας αυτων και ε
γενηθησαν αι ανοµιαι αυτων επι των οστων αυτων οτι εξεφοβησαν γιγαντας εν γη ζωης

28

και συ εν µεσω απεριτµητων κοιµηθηση µετα τετραυµατισµενων µαχαιρα

29

εκει εδοθησαν οι αρχοντες ασσουρ οι δοντες την ισχυν αυτου εις τραυµα µαχαιρας ουτοι µετα τραυµατιων εκοιµηθησαν µετα καταβαινοντων εις βοθρον

30

εκει οι αρχοντες του βορρα παντες στρατηγοι ασσουρ οι καταβαινοντες τραυµατιαι συν τω φοβω αυτων και τη ισχυι αυτων εκοιµηθησαν απεριτµητοι µετα τραυµατιων µαχ
αιρας και απηνεγκαν την βασανον αυτων µετα των καταβαινοντων εις βοθρον

31

εκεινους οψεται βασιλευς φαραω και παρακληθησεται επι πασαν την ισχυν αυτων λεγει κυριος κυριος

32

οτι δεδωκα τον φοβον αυτου επι γης ζωης και κοιµηθησεται εν µεσω απεριτµητων µετα τραυµατιων µαχαιρας φαραω και παν το πληθος αυτου λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου λαλησον τοις υιοις του λαου σου και ερεις προς αυτους γη εφ' ην αν επαγω ροµφαιαν και λαβη ο λαος της γης ανθρωπον ενα εξ αυτων και δωσιν αυτον εαυτοις
εις σκοπον

3

και ιδη την ροµφαιαν ερχοµενην επι την γην και σαλπιση τη σαλπιγγι και σηµανη τω λαω

4

και ακουση ο ακουσας την φωνην της σαλπιγγος και µη φυλαξηται και επελθη η ροµφαια και καταλαβη αυτον το αιµα αυτου επι της κεφαλης αυτου εσται

5

οτι την φωνην της σαλπιγγος ακουσας ουκ εφυλαξατο το αιµα αυτου επ' αυτου εσται και ουτος οτι εφυλαξατο την ψυχην αυτου εξειλατο

6

και ο σκοπος εαν ιδη την ροµφαιαν ερχοµενην και µη σηµανη τη σαλπιγγι και ο λαος µη φυλαξηται και ελθουσα η ροµφαια λαβη εξ αυτων ψυχην αυτη δια την αυτης ανοµια
ν εληµφθη και το αιµα εκ της χειρος του σκοπου εκζητησω

7

και συ υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ και ακουση εκ στοµατος µου λογον

8

εν τω ειπαι µε τω αµαρτωλω θανατω θανατωθηση και µη λαλησης του φυλαξασθαι τον ασεβη απο της οδου αυτου αυτος ο ανοµος τη ανοµια αυτου αποθανειται το δε αιµα α
υτου εκ της χειρος σου εκζητησω

9

συ δε εαν προαπαγγειλης τω ασεβει την οδον αυτου του αποστρεψαι απ' αυτης και µη αποστρεψη απο της οδου αυτου ουτος τη ασεβεια αυτου αποθανειται και συ την ψυχην
σαυτου εξηρησαι

10

και συ υιε ανθρωπου ειπον τω οικω ισραηλ ουτως ελαλησατε λεγοντες αι πλαναι ηµων και αι ανοµιαι ηµων εφ' ηµιν εισιν και εν αυταις ηµεις τηκοµεθα και πως ζησοµεθα

11

ειπον αυτοις ζω εγω ταδε λεγει κυριος ου βουλοµαι τον θανατον του ασεβους ως το αποστρεψαι τον ασεβη απο της οδου αυτου και ζην αυτον αποστροφη αποστρεψατε απο τ
ης οδου υµων και ινα τι αποθνησκετε οικος ισραηλ

12

ειπον προς τους υιους του λαου σου δικαιοσυνη δικαιου ου µη εξεληται αυτον εν η αν ηµερα πλανηθη και ανοµια ασεβους ου µη κακωση αυτον εν η αν ηµερα αποστρεψη απ
ο της ανοµιας αυτου και δικαιος ου µη δυνηται σωθηναι

13

εν τω ειπαι µε τω δικαιω ουτος πεποιθεν επι τη δικαιοσυνη αυτου και ποιηση ανοµιαν πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ου µη αναµνησθωσιν εν τη αδικια αυτου η εποιησεν εν αυ
τη αποθανειται

14

και εν τω ειπαι µε τω ασεβει θανατω θανατωθηση και αποστρεψη απο της αµαρτιας αυτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην
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15

και ενεχυρασµα αποδω και αρπαγµα αποτειση εν προσταγµασιν ζωης διαπορευηται του µη ποιησαι αδικον ζωη ζησεται και ου µη αποθανη

16

πασαι αι αµαρτιαι αυτου ας ηµαρτεν ου µη αναµνησθωσιν οτι κριµα και δικαιοσυνην εποιησεν εν αυτοις ζησεται

17

και ερουσιν οι υιοι του λαου σου ουκ ευθεια η οδος του κυριου και αυτη η οδος αυτων ουκ ευθεια

18

εν τω αποστρεψαι δικαιον απο της δικαιοσυνης αυτου και ποιηση ανοµιας και αποθανειται εν αυταις

19

και εν τω αποστρεψαι τον αµαρτωλον απο της ανοµιας αυτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην εν αυτοις αυτος ζησεται

20

και τουτο εστιν ο ειπατε ουκ ευθεια η οδος κυριου εκαστον εν ταις οδοις αυτου κρινω υµας οικος ισραηλ

21

και εγενηθη εν τω δωδεκατω ετει εν τω δωδεκατω µηνι πεµπτη του µηνος της αιχµαλωσιας ηµων ηλθεν ο ανασωθεις προς µε απο ιερουσαληµ λεγων εαλω η πολις

22

και εγενηθη επ' εµε χειρ κυριου εσπερας πριν ελθειν αυτον και ηνοιξεν µου το στοµα εως ηλθεν προς µε το πρωι και ανοιχθεν µου το στοµα ου συνεσχεθη ετι

23

και εγενηθη λογος κυριου προς µε λεγων

24

υιε ανθρωπου οι κατοικουντες τας ηρηµωµενας επι της γης του ισραηλ λεγουσιν εις ην αβρααµ και κατεσχεν την γην και ηµεις πλειους εσµεν ηµιν δεδοται η γη εις κατασχεσ
ιν

25

δια τουτο ειπον αυτοις ταδε λεγει κυριος κυριος

27

ζω εγω ει µην οι εν ταις ηρηµωµεναις µαχαιρα πεσουνται και οι επι προσωπου του πεδιου τοις θηριοις του αγρου δοθησονται εις καταβρωµα και τους εν ταις τετειχισµεναις
και τους εν τοις σπηλαιοις θανατω αποκτενω

28

και δωσω την γην ερηµον και απολειται η υβρις της ισχυος αυτης και ερηµωθησεται τα ορη του ισραηλ δια το µη ειναι διαπορευοµενον

29

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος και ποιησω την γην αυτων ερηµον και ερηµωθησεται δια παντα τα βδελυγµατα αυτων α εποιησαν

30

και συ υιε ανθρωπου οι υιοι του λαου σου οι λαλουντες περι σου παρα τα τειχη και εν τοις πυλωσι των οικιων και λαλουσιν ανθρωπος τω αδελφω αυτου λεγοντες συνελθωµε
ν και ακουσωµεν τα εκπορευοµενα παρα κυριου

31

ερχονται προς σε ως συµπορευεται λαος και καθηνται εναντιον σου και ακουουσιν τα ρηµατα σου και αυτα ου µη ποιησουσιν οτι ψευδος εν τω στοµατι αυτων και οπισω των
µιασµατων η καρδια αυτων

32

και γινη αυτοις ως φωνη ψαλτηριου ηδυφωνου ευαρµοστου και ακουσονται σου τα ρηµατα και ου µη ποιησουσιν αυτα

33

και ηνικα αν ελθη ερουσιν ιδου ηκει και γνωσονται οτι προφητης ην εν µεσω αυτων

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου προφητευσον επι τους ποιµενας του ισραηλ προφητευσον και ειπον τοις ποιµεσι ταδε λεγει κυριος κυριος ω ποιµενες ισραηλ µη βοσκουσιν ποιµενες εαυτους ου
τα προβατα βοσκουσιν οι ποιµενες

3

ιδου το γαλα κατεσθετε και τα ερια περιβαλλεσθε και το παχυ σφαζετε και τα προβατα µου ου βοσκετε

4

το ησθενηκος ουκ ενισχυσατε και το κακως εχον ουκ εσωµατοποιησατε και το συντετριµµενον ου κατεδησατε και το πλανωµενον ουκ επεστρεψατε και το απολωλος ουκ εζη
τησατε και το ισχυρον κατειργασασθε µοχθω

5

και διεσπαρη τα προβατα µου δια το µη ειναι ποιµενας και εγενηθη εις καταβρωµα πασι τοις θηριοις του αγρου

6

και διεσπαρη µου τα προβατα εν παντι ορει και επι παν βουνον υψηλον και επι προσωπου πασης της γης διεσπαρη και ουκ ην ο εκζητων ουδε ο αποστρεφων

7

δια τουτο ποιµενες ακουσατε λογον κυριου

8

ζω εγω λεγει κυριος κυριος ει µην αντι του γενεσθαι τα προβατα µου εις προνοµην και γενεσθαι τα προβατα µου εις καταβρωµα πασι τοις θηριοις του πεδιου παρα το µη εινα
ι ποιµενας και ουκ εξεζητησαν οι ποιµενες τα προβατα µου και εβοσκησαν οι ποιµενες εαυτους τα δε προβατα µου ουκ εβοσκησαν

9

αντι τουτου ποιµενες

10

ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι τους ποιµενας και εκζητησω τα προβατα µου εκ των χειρων αυτων και αποστρεψω αυτους του µη ποιµαινειν τα προβατα µου και ου β
οσκησουσιν ετι οι ποιµενες αυτα και εξελουµαι τα προβατα µου εκ του στοµατος αυτων και ουκ εσονται αυτοις ετι εις καταβρωµα
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11

διοτι ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εκζητησω τα προβατα µου και επισκεψοµαι αυτα

12

ωσπερ ζητει ο ποιµην το ποιµνιον αυτου εν ηµερα οταν η γνοφος και νεφελη εν µεσω προβατων διακεχωρισµενων ουτως εκζητησω τα προβατα µου και απελασω αυτα απο π
αντος τοπου ου διεσπαρησαν εκει εν ηµερα νεφελης και γνοφου

13

και εξαξω αυτους εκ των εθνων και συναξω αυτους απο των χωρων και εισαξω αυτους εις την γην αυτων και βοσκησω αυτους επι τα ορη ισραηλ και εν ταις φαραγξιν και εν
παση κατοικια της γης

14

εν νοµη αγαθη βοσκησω αυτους και εν τω ορει τω υψηλω ισραηλ εσονται αι µανδραι αυτων εκει κοιµηθησονται και εκει αναπαυσονται εν τρυφη αγαθη και εν νοµη πιονι βο
σκηθησονται επι των ορεων ισραηλ

15

εγω βοσκησω τα προβατα µου και εγω αναπαυσω αυτα και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ταδε λεγει κυριος κυριος

16

το απολωλος ζητησω και το πλανωµενον επιστρεψω και το συντετριµµενον καταδησω και το εκλειπον ενισχυσω και το ισχυρον φυλαξω και βοσκησω αυτα µετα κριµατος

17

και υµεις προβατα ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω διακρινω ανα µεσον προβατου και προβατου κριων και τραγων

18

και ουχ ικανον υµιν οτι την καλην νοµην ενεµεσθε και τα καταλοιπα της νοµης υµων κατεπατειτε τοις ποσιν υµων και το καθεστηκος υδωρ επινετε και το λοιπον τοις ποσιν
υµων εταρασσετε

19

και τα προβατα µου τα πατηµατα των ποδων υµων ενεµοντο και το τεταραγµενον υδωρ υπο των ποδων υµων επινον

20

δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω διακρινω ανα µεσον προβατου ισχυρου και ανα µεσον προβατου ασθενους

21

επι ταις πλευραις και τοις ωµοις υµων διωθεισθε και τοις κερασιν υµων εκερατιζετε και παν το εκλειπον εξεθλιβετε

22

και σωσω τα προβατα µου και ου µη ωσιν ετι εις προνοµην και κρινω ανα µεσον κριου προς κριον

23

και αναστησω επ' αυτους ποιµενα ενα και ποιµανει αυτους τον δουλον µου δαυιδ και εσται αυτων ποιµην

24

και εγω κυριος εσοµαι αυτοις εις θεον και δαυιδ εν µεσω αυτων αρχων εγω κυριος ελαλησα

25

και διαθησοµαι τω δαυιδ διαθηκην ειρηνης και αφανιω θηρια πονηρα απο της γης και κατοικησουσιν εν τη ερηµω και υπνωσουσιν εν τοις δρυµοις

26

και δωσω αυτους περικυκλω του ορους µου και δωσω τον υετον υµιν υετον ευλογιας

27

και τα ξυλα τα εν τω πεδιω δωσει τον καρπον αυτων και η γη δωσει την ισχυν αυτης και κατοικησουσιν επι της γης αυτων εν ελπιδι ειρηνης και γνωσονται οτι εγω ειµι κυρι
ος εν τω συντριψαι µε τον ζυγον αυτων και εξελουµαι αυτους εκ χειρος των καταδουλωσαµενων αυτους

28

και ουκ εσονται ετι εν προνοµη τοις εθνεσιν και τα θηρια της γης ουκετι µη φαγωσιν αυτους και κατοικησουσιν εν ελπιδι και ουκ εσται ο εκφοβων αυτους

29

και αναστησω αυτοις φυτον ειρηνης και ουκετι εσονται απολλυµενοι λιµω επι της γης και ου µη ενεγκωσιν ετι ονειδισµον εθνων

30

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων και αυτοι λαος µου οικος ισραηλ λεγει κυριος

31

προβατα µου και προβατα ποιµνιου µου εστε και εγω κυριος ο θεος υµων λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου επιστρεψον το προσωπον σου επ' ορος σηιρ και προφητευσον επ' αυτο

3

και ειπον ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι σε ορος σηιρ και εκτενω την χειρα µου επι σε και δωσω σε ερηµον και ερηµωθηση

4

και ταις πολεσιν σου ερηµιαν ποιησω και συ ερηµος εση και γνωση οτι εγω ειµι κυριος

5

αντι του γενεσθαι σε εχθραν αιωνιαν και ενεκαθισας τω οικω ισραηλ δολω εν χειρι εχθρων µαχαιρα εν καιρω αδικιας επ' εσχατω

6

δια τουτο ζω εγω λεγει κυριος κυριος ει µην εις αιµα ηµαρτες και αιµα σε διωξεται

7

και δωσω το ορος σηιρ εις ερηµον και ηρηµωµενον και απολω απ' αυτου ανθρωπους και κτηνη

8

και εµπλησω των τραυµατιων σου τους βουνους και τας φαραγγας σου και εν πασι τοις πεδιοις σου τετραυµατισµενοι µαχαιρα πεσουνται εν σοι

9

ερηµιαν αιωνιον θησοµαι σε και αι πολεις σου ου µη κατοικηθωσιν ετι και γνωση οτι εγω ειµι κυριος
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10

δια το ειπειν σε τα δυο εθνη και αι δυο χωραι εµαι εσονται και κληρονοµησω αυτας και κυριος εκει εστιν

11

δια τουτο ζω εγω λεγει κυριος και ποιησω σοι κατα την εχθραν σου και γνωσθησοµαι σοι ηνικα αν κρινω σε

12

και γνωση οτι εγω ειµι κυριος ηκουσα της φωνης των βλασφηµιων σου οτι ειπας τα ορη ισραηλ ερηµα ηµιν δεδοται εις καταβρωµα

13

και εµεγαλορηµονησας επ' εµε τω στοµατι σου εγω ηκουσα

14

ταδε λεγει κυριος εν τη ευφροσυνη πασης της γης ερηµον ποιησω σε

15

ερηµον εση ορος σηιρ και πασα η ιδουµαια εξαναλωθησεται και γνωση οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων

1

και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι τα ορη ισραηλ και ειπον τοις ορεσιν του ισραηλ ακουσατε λογον κυριου

2

ταδε λεγει κυριος κυριος ανθ' ων ειπεν ο εχθρος εφ' υµας ευγε ερηµα αιωνια εις κατασχεσιν ηµιν εγενηθη

3

δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριος κυριος αντι του ατιµασθηναι υµας και µισηθηναι υµας υπο των κυκλω υµων του ειναι υµας εις κατασχεσιν τοις καταλοιπ
οις εθνεσιν και ανεβητε λαληµα γλωσση και εις ονειδισµα εθνεσιν

4

δια τουτο ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριος τοις ορεσιν και τοις βουνοις και ταις φαραγξιν και τοις χειµαρροις και τοις εξηρηµωµενοις και ηφανισµενοις
και ταις πολεσιν ταις εγκαταλελειµµεναις αι εγενοντο εις προνοµην και εις καταπατηµα τοις καταλειφθεισιν εθνεσιν περικυκλω

5

δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος ει µην εν πυρι θυµου µου ελαλησα επι τα λοιπα εθνη και επι την ιδουµαιαν πασαν οτι εδωκαν την γην µου εαυτοις εις κατασχεσιν µετ' ευ
φροσυνης ατιµασαντες ψυχας του αφανισαι εν προνοµη

6

δια τουτο προφητευσον επι την γην του ισραηλ και ειπον τοις ορεσιν και τοις βουνοις και ταις φαραγξιν και ταις ναπαις ταδε λεγει κυριος ιδου εγω εν τω ζηλω µου και εν τω
θυµω µου ελαλησα αντι του ονειδισµους εθνων ενεγκαι υµας

7

δια τουτο εγω αρω την χειρα µου επι τα εθνη τα περικυκλω υµων ουτοι την ατιµιαν αυτων ληµψονται

8

υµων δε ορη ισραηλ την σταφυλην και τον καρπον υµων καταφαγεται ο λαος µου οτι εγγιζουσιν του ελθειν

9

οτι ιδου εγω εφ' υµας και επιβλεψω εφ' υµας και κατεργασθησεσθε και σπαρησεσθε

10

και πληθυνω εφ' υµας ανθρωπους παν οικον ισραηλ εις τελος και κατοικηθησονται αι πολεις και η ηρηµωµενη οικοδοµηθησεται

11

και πληθυνω εφ' υµας ανθρωπους και κτηνη και κατοικιω υµας ως το εν αρχη υµων και ευ ποιησω υµας ωσπερ τα εµπροσθεν υµων και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριος

12

και γεννησω εφ' υµας ανθρωπους τον λαον µου ισραηλ και κληρονοµησουσιν υµας και εσεσθε αυτοις εις κατασχεσιν και ου µη προστεθητε ετι ατεκνωθηναι απ' αυτων

13

ταδε λεγει κυριος κυριος ανθ' ων ειπαν σοι κατεσθουσα ανθρωπους ει και ητεκνωµενη υπο του εθνους σου εγενου

14

δια τουτο ανθρωπους ουκετι φαγεσαι και το εθνος σου ουκ ατεκνωσεις ετι λεγει κυριος κυριος

15

και ουκ ακουσθησεται ουκετι εφ' υµας ατιµια εθνων και ονειδισµους λαων ου µη ανενεγκητε λεγει κυριος κυριος

16

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

17

υιε ανθρωπου οικος ισραηλ κατωκησεν επι της γης αυτων και εµιαναν αυτην εν τη οδω αυτων και εν τοις ειδωλοις αυτων και εν ταις ακαθαρσιαις αυτων κατα την ακαθαρσ
ιαν της αποκαθηµενης εγενηθη η οδος αυτων προ προσωπου µου

18

και εξεχεα τον θυµον µου επ' αυτους

19

και διεσπειρα αυτους εις τα εθνη και ελικµησα αυτους εις τας χωρας κατα την οδον αυτων και κατα την αµαρτιαν αυτων εκρινα αυτους

20

και εισηλθοσαν εις τα εθνη ου εισηλθοσαν εκει και εβεβηλωσαν το ονοµα µου το αγιον εν τω λεγεσθαι αυτους λαος κυριου ουτοι και εκ της γης αυτου εξεληλυθασιν

21

και εφεισαµην αυτων δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσαν οικος ισραηλ εν τοις εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει

22

δια τουτο ειπον τω οικω ισραηλ ταδε λεγει κυριος ουχ υµιν εγω ποιω οικος ισραηλ αλλ' η δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσατε εν τοις εθνεσιν ου εισηλθετε εκει

23

και αγιασω το ονοµα µου το µεγα το βεβηλωθεν εν τοις εθνεσιν ο εβεβηλωσατε εν µεσω αυτων και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριος εν τω αγιασθηναι µε εν υµιν κατ' ο
φθαλµους αυτων
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24

και ληµψοµαι υµας εκ των εθνων και αθροισω υµας εκ πασων των γαιων και εισαξω υµας εις την γην υµων

25

και ρανω εφ' υµας υδωρ καθαρον και καθαρισθησεσθε απο πασων των ακαθαρσιων υµων και απο παντων των ειδωλων υµων και καθαριω υµας

26

και δωσω υµιν καρδιαν καινην και πνευµα καινον δωσω εν υµιν και αφελω την καρδιαν την λιθινην εκ της σαρκος υµων και δωσω υµιν καρδιαν σαρκινην

27

και το πνευµα µου δωσω εν υµιν και ποιησω ινα εν τοις δικαιωµασιν µου πορευησθε και τα κριµατα µου φυλαξησθε και ποιησητε

28

και κατοικησετε επι της γης ης εδωκα τοις πατρασιν υµων και εσεσθε µοι εις λαον καγω εσοµαι υµιν εις θεον

29

και σωσω υµας εκ πασων των ακαθαρσιων υµων και καλεσω τον σιτον και πληθυνω αυτον και ου δωσω εφ' υµας λιµον

30

και πληθυνω τον καρπον του ξυλου και τα γενηµατα του αγρου οπως µη λαβητε ονειδισµον λιµου εν τοις εθνεσιν

31

και µνησθησεσθε τας οδους υµων τας πονηρας και τα επιτηδευµατα υµων τα µη αγαθα και προσοχθιειτε κατα προσωπον αυτων εν ταις ανοµιαις υµων και επι τοις βδελυγµα
σιν υµων

32

ου δι' υµας εγω ποιω λεγει κυριος κυριος γνωστον εσται υµιν αισχυνθητε και εντραπητε εκ των οδων υµων οικος ισραηλ

33

ταδε λεγει κυριος εν ηµερα η καθαριω υµας εκ πασων των ανοµιων υµων και κατοικιω τας πολεις και οικοδοµηθησονται αι ερηµοι

34

και η γη η ηφανισµενη εργασθησεται ανθ' ων οτι ηφανισµενη εγενηθη κατ' οφθαλµους παντος παροδευοντος

35

και ερουσιν η γη εκεινη η ηφανισµενη εγενηθη ως κηπος τρυφης και αι πολεις αι ερηµοι και ηφανισµεναι και κατεσκαµµεναι οχυραι εκαθισαν

36

και γνωσονται τα εθνη οσα αν καταλειφθωσιν κυκλω υµων οτι εγω κυριος ωκοδοµησα τας καθηρηµενας και κατεφυτευσα τας ηφανισµενας εγω κυριος ελαλησα και ποιησω

37

ταδε λεγει κυριος ετι τουτο ζητηθησοµαι τω οικω ισραηλ του ποιησαι αυτοις πληθυνω αυτους ως προβατα ανθρωπους

38

ως προβατα αγια ως προβατα ιερουσαληµ εν ταις εορταις αυτης ουτως εσονται αι πολεις αι ερηµοι πληρεις προβατων ανθρωπων και γνωσονται οτι εγω κυριος

1

και εγενετο επ' εµε χειρ κυριου και εξηγαγεν µε εν πνευµατι κυριος και εθηκεν µε εν µεσω του πεδιου και τουτο ην µεστον οστεων ανθρωπινων

2

και περιηγαγεν µε επ' αυτα κυκλοθεν κυκλω και ιδου πολλα σφοδρα επι προσωπου του πεδιου ξηρα σφοδρα

3

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου ει ζησεται τα οστα ταυτα και ειπα κυριε συ επιστη ταυτα

4

και ειπεν προς µε προφητευσον επι τα οστα ταυτα και ερεις αυτοις τα οστα τα ξηρα ακουσατε λογον κυριου

5

ταδε λεγει κυριος τοις οστεοις τουτοις ιδου εγω φερω εις υµας πνευµα ζωης

6

και δωσω εφ' υµας νευρα και αναξω εφ' υµας σαρκας και εκτενω εφ' υµας δερµα και δωσω πνευµα µου εις υµας και ζησεσθε και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριος

7

και επροφητευσα καθως ενετειλατο µοι και εγενετο εν τω εµε προφητευσαι και ιδου σεισµος και προσηγαγε τα οστα εκατερον προς την αρµονιαν αυτου

8

και ειδον και ιδου επ' αυτα νευρα και σαρκες εφυοντο και ανεβαινεν επ' αυτα δερµα επανω και πνευµα ουκ ην εν αυτοις

9

και ειπεν προς µε προφητευσον υιε ανθρωπου προφητευσον επι το πνευµα και ειπον τω πνευµατι ταδε λεγει κυριος εκ των τεσσαρων πνευµατων ελθε και εµφυσησον εις τους
νεκρους τουτους και ζησατωσαν

10

και επροφητευσα καθοτι ενετειλατο µοι και εισηλθεν εις αυτους το πνευµα και εζησαν και εστησαν επι των ποδων αυτων συναγωγη πολλη σφοδρα

11

και ελαλησεν κυριος προς µε λεγων υιε ανθρωπου τα οστα ταυτα πας οικος ισραηλ εστιν και αυτοι λεγουσιν ξηρα γεγονεν τα οστα ηµων απολωλεν η ελπις ηµων διαπεφωνηκ
αµεν

12

δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω ανοιγω υµων τα µνηµατα και αναξω υµας εκ των µνηµατων υµων και εισαξω υµας εις την γην του ισραηλ

13

και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριος εν τω ανοιξαι µε τους ταφους υµων του αναγαγειν µε εκ των ταφων τον λαον µου

14

και δωσω το πνευµα µου εις υµας και ζησεσθε και θησοµαι υµας επι την γην υµων και γνωσεσθε οτι εγω κυριος λελαληκα και ποιησω λεγει κυριος

15

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

16

υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ραβδον και γραψον επ' αυτην τον ιουδαν και τους υιους ισραηλ τους προσκειµενους επ' αυτον και ραβδον δευτεραν ληµψη σεαυτω και γραψεις α
υτην τω ιωσηφ ραβδον εφραιµ και παντας τους υιους ισραηλ τους προστεθεντας προς αυτον
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17

και συναψεις αυτας προς αλληλας σαυτω εις ραβδον µιαν του δησαι αυτας και εσονται εν τη χειρι σου

18

και εσται οταν λεγωσιν προς σε οι υιοι του λαου σου ουκ αναγγελεις ηµιν τι εστιν ταυτα σοι

19

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος ιδου εγω ληµψοµαι την φυλην ιωσηφ την δια χειρος εφραιµ και τας φυλας ισραηλ τας προσκειµενας προς αυτον και δωσω αυτους επ
ι την φυλην ιουδα και εσονται εις ραβδον µιαν εν τη χειρι ιουδα

20

και εσονται αι ραβδοι εφ' αις συ εγραψας επ' αυταις εν τη χειρι σου ενωπιον αυτων

21

και ερεις αυτοις ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω λαµβανω παντα οικον ισραηλ εκ µεσου των εθνων ου εισηλθοσαν εκει και συναξω αυτους απο παντων των περικυκλω αυ
των και εισαξω αυτους εις την γην του ισραηλ

22

και δωσω αυτους εις εθνος εν εν τη γη µου και εν τοις ορεσιν ισραηλ και αρχων εις εσται αυτων και ουκ εσονται ετι εις δυο εθνη ουδε µη διαιρεθωσιν ουκετι εις δυο βασιλει
ας

23

ινα µη µιαινωνται ετι εν τοις ειδωλοις αυτων και ρυσοµαι αυτους απο πασων των ανοµιων αυτων ων ηµαρτοσαν εν αυταις και καθαριω αυτους και εσονται µοι εις λαον και
εγω κυριος εσοµαι αυτοις εις θεον

24

και ο δουλος µου δαυιδ αρχων εν µεσω αυτων και ποιµην εις εσται παντων οτι εν τοις προσταγµασιν µου πορευσονται και τα κριµατα µου φυλαξονται και ποιησουσιν αυτα

25

και κατοικησουσιν επι της γης αυτων ην εγω δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ ου κατωκησαν εκει οι πατερες αυτων και κατοικησουσιν επ' αυτης αυτοι και δαυιδ ο δουλος µου
αρχων αυτων εσται εις τον αιωνα

26

και διαθησοµαι αυτοις διαθηκην ειρηνης διαθηκη αιωνια εσται µετ' αυτων και θησω τα αγια µου εν µεσω αυτων εις τον αιωνα

27

και εσται η κατασκηνωσις µου εν αυτοις και εσοµαι αυτοις θεος και αυτοι µου εσονται λαος

28

και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριος ο αγιαζων αυτους εν τω ειναι τα αγια µου εν µεσω αυτων εις τον αιωνα

1

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

2

υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι γωγ και την γην του µαγωγ αρχοντα ρως µοσοχ και θοβελ και προφητευσον επ' αυτον

3

και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριος κυριος ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρως µοσοχ και θοβελ

4

και συναξω σε και πασαν την δυναµιν σου ιππους και ιππεις ενδεδυµενους θωρακας παντας συναγωγη πολλη πελται και περικεφαλαιαι και µαχαιραι

5

περσαι και αιθιοπες και λιβυες παντες περικεφαλαιαις και πελταις

6

γοµερ και παντες οι περι αυτον οικος του θεργαµα απ' εσχατου βορρα και παντες οι περι αυτον και εθνη πολλα µετα σου

7

ετοιµασθητι ετοιµασον σεαυτον συ και πασα η συναγωγη σου οι συνηγµενοι µετα σου και εση µοι εις προφυλακην

8

αφ' ηµερων πλειονων ετοιµασθησεται και επ' εσχατου ετων ελευσεται και ηξει εις την γην την απεστραµµενην απο µαχαιρας συνηγµενων απο εθνων πολλων επι γην ισραηλ
η εγενηθη ερηµος δι' ολου και ουτος εξ εθνων εξεληλυθεν και κατοικησουσιν επ' ειρηνης απαντες

9

και αναβηση ως υετος και ηξεις ως νεφελη κατακαλυψαι γην και εση συ και παντες οι περι σε και εθνη πολλα µετα σου

10

ταδε λεγει κυριος κυριος και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναβησεται ρηµατα επι την καρδιαν σου και λογιη λογισµους πονηρους

11

και ερεις αναβησοµαι επι γην απερριµµενην ηξω επι ησυχαζοντας εν ησυχια και οικουντας επ' ειρηνης παντας κατοικουντας γην εν η ουχ υπαρχει τειχος ουδε µοχλοι και θυρ
αι ουκ εισιν αυτοις

12

προνοµευσαι προνοµην και σκυλευσαι σκυλα αυτων του επιστρεψαι χειρα σου εις την ηρηµωµενην η κατωκισθη και επ' εθνος συνηγµενον απο εθνων πολλων πεποιηκοτας κ
τησεις κατοικουντας επι τον οµφαλον της γης

13

σαβα και δαιδαν και εµποροι καρχηδονιοι και πασαι αι κωµαι αυτων ερουσιν σοι εις προνοµην του προνοµευσαι συ ερχη και σκυλευσαι σκυλα συνηγαγες συναγωγην σου λα
βειν αργυριον και χρυσιον απενεγκασθαι κτησιν του σκυλευσαι σκυλα

14

δια τουτο προφητευσον υιε ανθρωπου και ειπον τω γωγ ταδε λεγει κυριος ουκ εν τη ηµερα εκεινη εν τω κατοικισθηναι τον λαον µου ισραηλ επ' ειρηνης εγερθηση

15

και ηξεις εκ του τοπου σου απ' εσχατου βορρα και εθνη πολλα µετα σου αναβαται ιππων παντες συναγωγη µεγαλη και δυναµις πολλη
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16

και αναβηση επι τον λαον µου ισραηλ ως νεφελη καλυψαι γην επ' εσχατων των ηµερων εσται και αναξω σε επι την γην µου ινα γνωσιν παντα τα εθνη εµε εν τω αγιασθηναι µ
ε εν σοι ενωπιον αυτων

17

ταδε λεγει κυριος κυριος τω γωγ συ ει περι ου ελαλησα προ ηµερων των εµπροσθεν δια χειρος των δουλων µου προφητων του ισραηλ εν ταις ηµεραις εκειναις και ετεσιν του
αγαγειν σε επ' αυτους

18

και εσται εν τη ηµερα εκεινη εν ηµερα η αν ελθη γωγ επι την γην του ισραηλ λεγει κυριος κυριος αναβησεται ο θυµος µου

19

και ο ζηλος µου εν πυρι της οργης µου ελαλησα ει µην εν τη ηµερα εκεινη εσται σεισµος µεγας επι γης ισραηλ

20

και σεισθησονται απο προσωπου κυριου οι ιχθυες της θαλασσης και τα πετεινα του ουρανου και τα θηρια του πεδιου και παντα τα ερπετα τα ερποντα επι της γης και παντες
οι ανθρωποι οι επι προσωπου της γης και ραγησεται τα ορη και πεσουνται αι φαραγγες και παν τειχος επι την γην πεσειται

21

και καλεσω επ' αυτον παν φοβον λεγει κυριος µαχαιρα ανθρωπου επι τον αδελφον αυτου εσται

22

και κρινω αυτον θανατω και αιµατι και υετω κατακλυζοντι και λιθοις χαλαζης και πυρ και θειον βρεξω επ' αυτον και επι παντας τους µετ' αυτου και επ' εθνη πολλα µετ' αυ
του

23

και µεγαλυνθησοµαι και αγιασθησοµαι και ενδοξασθησοµαι και γνωσθησοµαι εναντιον εθνων πολλων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

1

και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι γωγ και ειπον ταδε λεγει κυριος ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρως µοσοχ και θοβελ

2

και συναξω σε και καθοδηγησω σε και αναβιβω σε απ' εσχατου του βορρα και αναξω σε επι τα ορη του ισραηλ

3

και απολω το τοξον σου απο της χειρος σου της αριστερας και τα τοξευµατα σου απο της χειρος σου της δεξιας και καταβαλω σε

4

επι τα ορη ισραηλ και πεση συ και παντες οι περι σε και τα εθνη τα µετα σου δοθησονται εις πληθη ορνεων παντι πετεινω και πασι τοις θηριοις του πεδιου δεδωκα σε καταβ
ρωθηναι

5

επι προσωπου του πεδιου πεση οτι εγω ελαλησα λεγει κυριος

6

και αποστελω πυρ επι γωγ και κατοικηθησονται αι νησοι επ' ειρηνης και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος

7

και το ονοµα µου το αγιον γνωσθησεται εν µεσω λαου µου ισραηλ και ου βεβηλωθησεται το ονοµα µου το αγιον ουκετι και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριος αγιος εν ισ
ραηλ

8

ιδου ηκει και γνωση οτι εσται λεγει κυριος κυριος αυτη εστιν η ηµερα εν η ελαλησα

9

και εξελευσονται οι κατοικουντες τας πολεις ισραηλ και καυσουσιν εν τοις οπλοις πελταις και κοντοις και τοξοις και τοξευµασιν και ραβδοις χειρων και λογχαις και καυσουσ
ιν εν αυτοις πυρ επτα ετη

10

και ου µη λαβωσιν ξυλα εκ του πεδιου ουδε µη κοψωσιν εκ των δρυµων αλλ' η τα οπλα κατακαυσουσιν πυρι και προνοµευσουσιν τους προνοµευσαντας αυτους και σκυλευσο
υσιν τους σκυλευσαντας αυτους λεγει κυριος

11

και εσται εν τη ηµερα εκεινη δωσω τω γωγ τοπον ονοµαστον µνηµειον εν ισραηλ το πολυανδριον των επελθοντων προς τη θαλασση και περιοικοδοµησουσιν το περιστοµιον
της φαραγγος και κατορυξουσιν εκει τον γωγ και παν το πληθος αυτου και κληθησεται το γαι το πολυανδριον του γωγ

12

και κατορυξουσιν αυτους οικος ισραηλ ινα καθαρισθη η γη εν επταµηνω

13

και κατορυξουσιν αυτους πας ο λαος της γης και εσται αυτοις εις ονοµαστον η ηµερα εδοξασθην λεγει κυριος

14

και ανδρας δια παντος διαστελουσιν επιπορευοµενους την γην θαψαι τους καταλελειµµενους επι προσωπου της γης καθαρισαι αυτην µετα την επταµηνον και εκζητησουσιν

15

και πας ο διαπορευοµενος την γην και ιδων οστουν ανθρωπου οικοδοµησει παρ' αυτο σηµειον εως οτου θαψωσιν αυτο οι θαπτοντες εις το γαι το πολυανδριον του γωγ

16

και γαρ το ονοµα της πολεως πολυανδριον και καθαρισθησεται η γη

17

και συ υιε ανθρωπου ειπον ταδε λεγει κυριος ειπον παντι ορνεω πετεινω και προς παντα τα θηρια του πεδιου συναχθητε και ερχεσθε συναχθητε απο παντων των περικυκλω ε
πι την θυσιαν µου ην τεθυκα υµιν θυσιαν µεγαλην επι τα ορη ισραηλ και φαγεσθε κρεα και πιεσθε αιµα

18

κρεα γιγαντων φαγεσθε και αιµα αρχοντων της γης πιεσθε κριους και µοσχους και τραγους και οι µοσχοι εστεατωµενοι παντες

19

και φαγεσθε στεαρ εις πλησµονην και πιεσθε αιµα εις µεθην απο της θυσιας µου ης εθυσα υµιν
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20

και εµπλησθησεσθε επι της τραπεζης µου ιππον και αναβατην γιγαντα και παντα ανδρα πολεµιστην λεγει κυριος

21

και δωσω την δοξαν µου εν υµιν και οψονται παντα τα εθνη την κρισιν µου ην εποιησα και την χειρα µου ην επηγαγον επ' αυτους

22

και γνωσονται οικος ισραηλ οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων απο της ηµερας ταυτης και επεκεινα

23

και γνωσονται παντα τα εθνη οτι δια τας αµαρτιας αυτων ηχµαλωτευθησαν οικος ισραηλ ανθ' ων ηθετησαν εις εµε και απεστρεψα το προσωπον µου απ' αυτων και παρεδωκ
α αυτους εις χειρας των εχθρων αυτων και επεσαν παντες µαχαιρα

24

κατα τας ακαθαρσιας αυτων και κατα τα ανοµηµατα αυτων εποιησα αυτοις και απεστρεψα το προσωπον µου απ' αυτων

25

δια τουτο ταδε λεγει κυριος κυριος νυν αποστρεψω την αιχµαλωσιαν ιακωβ και ελεησω τον οικον ισραηλ και ζηλωσω δια το ονοµα το αγιον µου

26

και ληµψονται την ατιµιαν εαυτων και την αδικιαν ην ηδικησαν εν τω κατοικισθηναι αυτους επι την γην αυτων επ' ειρηνης και ουκ εσται ο εκφοβων

27

εν τω αποστρεψαι µε αυτους εκ των εθνων και συναγαγειν µε αυτους εκ των χωρων των εθνων και αγιασθησοµαι εν αυτοις ενωπιον των εθνων

28

και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριος ο θεος αυτων εν τω επιφανηναι µε αυτοις εν τοις εθνεσιν

29

και ουκ αποστρεψω ουκετι το προσωπον µου απ' αυτων ανθ' ου εξεχεα τον θυµον µου επι τον οικον ισραηλ λεγει κυριος κυριος

1

και εγενετο εν τω πεµπτω και εικοστω ετει της αιχµαλωσιας ηµων εν τω πρωτω µηνι δεκατη του µηνος εν τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει µετα το αλωναι την πολιν εν τη ηµερ
α εκεινη εγενετο επ' εµε χειρ κυριου και ηγαγεν µε

2

εν ορασει θεου εις την γην του ισραηλ και εθηκεν µε επ' ορους υψηλου σφοδρα και επ' αυτου ωσει οικοδοµη πολεως απεναντι

3

και εισηγαγεν µε εκει και ιδου ανηρ και η ορασις αυτου ην ωσει ορασις χαλκου στιλβοντος και εν τη χειρι αυτου ην σπαρτιον οικοδοµων και καλαµος µετρου και αυτος ειστ
ηκει επι της πυλης

4

και ειπεν προς µε ο ανηρ εωρακας υιε ανθρωπου εν τοις οφθαλµοις σου ιδε και εν τοις ωσιν σου ακουε και ταξον εις την καρδιαν σου παντα οσα εγω δεικνυω σοι διοτι ενεκα
του δειξαι σοι εισεληλυθας ωδε και δειξεις παντα οσα συ ορας τω οικω του ισραηλ

5

και ιδου περιβολος εξωθεν του οικου κυκλω και εν τη χειρι του ανδρος καλαµος το µετρον πηχων εξ εν πηχει και παλαιστης και διεµετρησεν το προτειχισµα πλατος ισον τω
καλαµω και το υψος αυτου ισον τω καλαµω

6

και εισηλθεν εις την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολας εν επτα αναβαθµοις και διεµετρησεν το αιλαµ της πυλης ισον τω καλαµω

7

και το θεε ισον τω καλαµω το µηκος και ισον τω καλαµω το πλατος και το αιλαµ ανα µεσον του θαιηλαθα πηχων εξ και το θεε το δευτερον ισον τω καλαµω το πλατος και ισ
ον τω καλαµω το µηκος και το αιλαµ πηχεων πεντε

8

και το θεε το τριτον ισον τω καλαµω το πλατος και ισον τω καλαµω το µηκος

9

και το αιλαµ του πυλωνος πλησιον του αιλαµ της πυλης πηχων οκτω και τα αιλευ πηχων δυο και το αιλαµ της πυλης εσωθεν

10

και τα θεε της πυλης θεε κατεναντι τρεις ενθεν και τρεις ενθεν και µετρον εν τοις τρισιν και µετρον εν τοις αιλαµ ενθεν και ενθεν

11

και διεµετρησεν το πλατος της θυρας του πυλωνος πηχων δεκα και το ευρος του πυλωνος πηχων δεκα τριων

12

και πηχυς επισυναγοµενος επι προσωπον των θειµ ενθεν και ενθεν και το θεε πηχων εξ ενθεν και πηχων εξ ενθεν

13

και διεµετρησεν την πυλην απο του τοιχου του θεε επι τον τοιχον του θεε πλατος πηχεις εικοσι πεντε αυτη πυλη επι πυλην

14

και το αιθριον του αιλαµ της πυλης εξηκοντα πηχεις εικοσι θειµ της πυλης κυκλω

15

και το αιθριον της πυλης εξωθεν εις το αιθριον αιλαµ της πυλης εσωθεν πηχων πεντηκοντα

16

και θυριδες κρυπται επι τα θειµ και επι τα αιλαµ εσωθεν της πυλης της αυλης κυκλοθεν και ωσαυτως τοις αιλαµ θυριδες κυκλω εσωθεν και επι το αιλαµ φοινικες ενθεν και
ενθεν

17

και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτεραν και ιδου παστοφορια και περιστυλα κυκλω της αυλης τριακοντα παστοφορια εν τοις περιστυλοις

18

και αι στοαι κατα νωτου των πυλων κατα το µηκος των πυλων το περιστυλον το υποκατω
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19

και διεµετρησεν το πλατος της αυλης απο του αιθριου της πυλης της εξωτερας εσωθεν επι το αιθριον της πυλης της βλεπουσης εξω πηχεις εκατον της βλεπουσης κατ' ανατο
λας και εισηγαγεν µε επι βορραν

20

και ιδου πυλη βλεπουσα προς βορραν τη αυλη τη εξωτερα και διεµετρησεν αυτην το τε µηκος αυτης και το πλατος

21

και τα θεε τρεις ενθεν και τρεις ενθεν και τα αιλευ και τα αιλαµµω και τους φοινικας αυτης και εγενετο κατα τα µετρα της πυλης της βλεπουσης κατα ανατολας πηχων πεντ
ηκοντα το µηκος αυτης και πηχων εικοσι πεντε το ευρος αυτης

22

και αι θυριδες αυτης και τα αιλαµµω και οι φοινικες αυτης καθως η πυλη η βλεπουσα κατα ανατολας και εν επτα κλιµακτηρσιν ανεβαινον επ' αυτην και τα αιλαµµω εσωθεν

23

και πυλη τη αυλη τη εσωτερα βλεπουσα επι πυλην του βορρα ον τροπον της πυλης της βλεπουσης κατα ανατολας και διεµετρησεν την αυλην απο πυλης επι πυλην πηχεις εκα
τον

24

και ηγαγεν µε κατα νοτον και ιδου πυλη βλεπουσα προς νοτον και διεµετρησεν αυτην και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα

25

και αι θυριδες αυτης και τα αιλαµµω κυκλοθεν καθως αι θυριδες του αιλαµ πηχων πεντηκοντα το µηκος αυτης και πηχων εικοσι πεντε το ευρος αυτης

26

και επτα κλιµακτηρες αυτη και αιλαµµω εσωθεν και φοινικες αυτη εις ενθεν και εις ενθεν επι τα αιλευ

27

και πυλη κατεναντι πυλης της αυλης της εσωτερας προς νοτον και διεµετρησεν την αυλην απο πυλης επι πυλην πηχεις εκατον το ευρος προς νοτον

28

και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτεραν της πυλης της προς νοτον και διεµετρησεν την πυλην κατα τα µετρα ταυτα

29

και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα και θυριδες αυτη και τω αιλαµµω κυκλω πηχεις πεντηκοντα το µηκος αυτης και το ευρος πηχεις εικοσι πεντε

31

και αιλαµµω εις την αυλην την εξωτεραν και φοινικες τω αιλευ και οκτω κλιµακτηρες

32

και εισηγαγεν µε εις την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολας και διεµετρησεν αυτην κατα τα µετρα ταυτα

33

και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα και θυριδες αυτη και τω αιλαµµω κυκλω πηχεις πεντηκοντα µηκος αυτης και ευρος πηχεις εικοσι πεντε

34

και αιλαµµω εις την αυλην την εσωτεραν και φοινικες επι του αιλευ ενθεν και ενθεν και οκτω κλιµακτηρες αυτη

35

και εισηγαγεν µε εις την πυλην την προς βορραν και διεµετρησεν κατα τα µετρα ταυτα

36

και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω και θυριδες αυτη κυκλω και τω αιλαµµω αυτης πηχεις πεντηκοντα µηκος αυτης και ευρος πηχεις εικοσι πεντε

37

και τα αιλαµµω εις την αυλην την εξωτεραν και φοινικες τω αιλευ ενθεν και ενθεν και οκτω κλιµακτηρες αυτη

38

τα παστοφορια αυτης και τα θυρωµατα αυτης και τα αιλαµµω αυτης επι της πυλης

39

της δευτερας εκρυσις οπως σφαζωσιν εν αυτη τα υπερ αµαρτιας και υπερ αγνοιας

40

και κατα νωτου του ροακος των ολοκαυτωµατων της βλεπουσης προς βορραν δυο τραπεζαι προς ανατολας και κατα νωτου της δευτερας και του αιλαµ της πυλης δυο τραπε
ζαι κατα ανατολας

41

τεσσαρες ενθεν και τεσσαρες ενθεν κατα νωτου της πυλης επ' αυτας σφαξουσι τα θυµατα κατεναντι των οκτω τραπεζων των θυµατων

42

και τεσσαρες τραπεζαι των ολοκαυτωµατων λιθιναι λελαξευµεναι πηχεος και ηµισους το πλατος και πηχεων δυο και ηµισους το µηκος και επι πηχυν το υψος επ' αυτας επιθ
ησουσιν τα σκευη εν οις σφαζουσιν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα θυµατα

43

και παλαιστην εξουσιν γεισος λελαξευµενον εσωθεν κυκλω και επι τας τραπεζας επανωθεν στεγας του καλυπτεσθαι απο του υετου και απο της ξηρασιας

44

και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτεραν και ιδου δυο εξεδραι εν τη αυλη τη εσωτερα µια κατα νωτου της πυλης της βλεπουσης προς βορραν φερουσα προς νοτον και µι
α κατα νωτου της πυλης της προς νοτον βλεπουσης δε προς βορραν

45

και ειπεν προς µε η εξεδρα αυτη η βλεπουσα προς νοτον τοις ιερευσι τοις φυλασσουσι την φυλακην του οικου

46

και η εξεδρα η βλεπουσα προς βορραν τοις ιερευσι τοις φυλασσουσι την φυλακην του θυσιαστηριου εκεινοι εισιν οι υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντες εκ του λευι προς κυριον λειτου
ργειν αυτω

47

και διεµετρησεν την αυλην µηκος πηχεων εκατον και ευρος πηχεων εκατον επι τα τεσσαρα µερη αυτης και το θυσιαστηριον απεναντι του οικου
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48

και εισηγαγεν µε εις το αιλαµ του οικου και διεµετρησεν το αιλ του αιλαµ πηχων πεντε το πλατος ενθεν και πηχων πεντε ενθεν και το ευρος του θυρωµατος πηχων δεκα τεσσ
αρων και επωµιδες της θυρας του αιλαµ πηχων τριων ενθεν και πηχων τριων ενθεν

49

και το µηκος του αιλαµ πηχων εικοσι και το ευρος πηχων δωδεκα και επι δεκα αναβαθµων ανεβαινον επ' αυτο και στυλοι ησαν επι το αιλαµ εις ενθεν και εις ενθεν

1

και εισηγαγεν µε εις τον ναον ω διεµετρησεν το αιλαµ πηχων εξ το πλατος ενθεν και πηχων εξ το ευρος του αιλαµ ενθεν

2

και το ευρος του πυλωνος πηχων δεκα και επωµιδες του πυλωνος πηχων πεντε ενθεν και πηχων πεντε ενθεν και διεµετρησεν το µηκος αυτου πηχων τεσσαρακοντα και το ευρ
ος πηχων εικοσι

3

και εισηλθεν εις την αυλην την εσωτεραν και διεµετρησεν το αιλ του θυρωµατος πηχων δυο και το θυρωµα πηχων εξ και τας επωµιδας του θυρωµατος πηχων επτα ενθεν κα
ι πηχων επτα ενθεν

4

και διεµετρησεν το µηκος των θυρων πηχων τεσσαρακοντα και ευρος πηχων εικοσι κατα προσωπον του ναου και ειπεν τουτο το αγιον των αγιων

5

και διεµετρησεν τον τοιχον του οικου πηχων εξ και το ευρος της πλευρας πηχων τεσσαρων κυκλοθεν

6

και τα πλευρα πλευρον επι πλευρον τριακοντα και τρεις δις και διαστηµα εν τω τοιχω του οικου εν τοις πλευροις κυκλω του ειναι τοις επιλαµβανοµενοις οραν οπως το παρα
παν µη απτωνται των τοιχων του οικου

7

και το ευρος της ανωτερας των πλευρων κατα το προσθεµα εκ του τοιχου προς την ανωτεραν κυκλω του οικου οπως διαπλατυνηται ανωθεν και εκ των κατωθεν αναβαινωσι
ν επι τα υπερωα και εκ των µεσων επι τα τριωροφα

8

και το θραελ του οικου υψος κυκλω διαστηµα των πλευρων ισον τω καλαµω πηχεων εξ διαστηµα

9

και ευρος του τοιχου της πλευρας εξωθεν πηχων πεντε και τα απολοιπα ανα µεσον των πλευρων του οικου

10

και ανα µεσον των εξεδρων ευρος πηχων εικοσι το περιφερες τω οικω κυκλω

11

και αι θυραι των εξεδρων επι το απολοιπον της θυρας της µιας της προς βορραν και η θυρα η µια προς νοτον και το ευρος του φωτος του απολοιπου πηχων πεντε πλατος κυκ
λοθεν

12

και το διοριζον κατα προσωπον του απολοιπου ως προς θαλασσαν πηχων εβδοµηκοντα πλατος του τοιχου του διοριζοντος πηχεων πεντε ευρος κυκλοθεν και µηκος αυτου πηχ
εων ενενηκοντα

13

και διεµετρησεν κατεναντι του οικου µηκος πηχων εκατον και τα απολοιπα και τα διοριζοντα και οι τοιχοι αυτων µηκος πηχων εκατον

14

και το ευρος κατα προσωπον του οικου και τα απολοιπα κατεναντι πηχων εκατον

15

και διεµετρησεν µηκος του διοριζοντος κατα προσωπον του απολοιπου των κατοπισθεν του οικου εκεινου και τα απολοιπα ενθεν και ενθεν πηχεων εκατον το µηκος και ο ναο
ς και αι γωνιαι και το αιλαµ το εξωτερον

16

πεφατνωµενα και αι θυριδες δικτυωται υποφαυσεις κυκλω τοις τρισιν ωστε διακυπτειν και ο οικος και τα πλησιον εξυλωµενα κυκλω και το εδαφος και εκ του εδαφους εως
των θυριδων και αι θυριδες αναπτυσσοµεναι τρισσως εις το διακυπτειν

17

και εως πλησιον της εσωτερας και εως της εξωτερας και εφ' ολον τον τοιχον κυκλω εν τω εσωθεν και εν τω εξωθεν

18

γεγλυµµενα χερουβιν και φοινικες ανα µεσον χερουβ και χερουβ δυο προσωπα τω χερουβ

19

προσωπον ανθρωπου προς τον φοινικα ενθεν και ενθεν και προσωπον λεοντος προς τον φοινικα ενθεν και ενθεν διαγεγλυµµενος ολος ο οικος κυκλοθεν

20

εκ του εδαφους εως του φατνωµατος τα χερουβιν και οι φοινικες διαγεγλυµµενοι

21

και το αγιον και ο ναος αναπτυσσοµενος τετραγωνα κατα προσωπον των αγιων ορασις ως οψις

22

θυσιαστηριου ξυλινου πηχων τριων το υψος αυτου και το µηκος πηχων δυο και το ευρος πηχων δυο και κερατα ειχεν και η βασις αυτου και οι τοιχοι αυτου ξυλινοι και ειπεν
προς µε αυτη η τραπεζα η προ προσωπου κυριου

23

και δυο θυρωµατα τω ναω και τω αγιω

24

δυο θυρωµατα τοις δυσι θυρωµασι τοις στροφωτοις δυο θυρωµατα τω ενι και δυο θυρωµατα τη θυρα τη δευτερα

25

και γλυφη επ' αυτων και επι τα θυρωµατα του ναου χερουβιν και φοινικες κατα την γλυφην των αγιων και σπουδαια ξυλα κατα προσωπον του αιλαµ εξωθεν
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26

και θυριδες κρυπται και διεµετρησεν ενθεν και ενθεν εις τα οροφωµατα του αιλαµ και τα πλευρα του οικου εζυγωµενα

1

και εξηγαγεν µε εις την αυλην την εξωτεραν κατα ανατολας κατεναντι της πυλης της προς βορραν και εισηγαγεν µε και ιδου εξεδραι πεντε εχοµεναι του απολοιπου και εχοµε
ναι του διοριζοντος προς βορραν

2

επι πηχεις εκατον µηκος προς βορραν και το πλατος πεντηκοντα πηχεων

3

διαγεγραµµεναι ον τροπον αι πυλαι της αυλης της εσωτερας και ον τροπον τα περιστυλα της αυλης της εξωτερας εστιχισµεναι αντιπροσωποι στοαι τρισσαι

4

και κατεναντι των εξεδρων περιπατος πηχων δεκα το πλατος επι πηχεις εκατον το µηκος και τα θυρωµατα αυτων προς βορραν

5

και οι περιπατοι οι υπερωοι ωσαυτως οτι εξειχετο το περιστυλον εξ αυτου εκ του υποκατωθεν περιστυλου και το διαστηµα ουτως περιστυλον και διαστηµα και ουτως στοαι

6

διοτι τριπλαι ησαν και στυλους ουκ ειχον καθως οι στυλοι των εξωτερων δια τουτο εξειχοντο των υποκατωθεν και των µεσων απο της γης

7

και φως εξωθεν ον τροπον αι εξεδραι της αυλης της εξωτερας αι βλεπουσαι απεναντι των εξεδρων των προς βορραν µηκος πηχεων πεντηκοντα

8

οτι το µηκος των εξεδρων των βλεπουσων εις την αυλην την εξωτεραν πηχων πεντηκοντα και αυται εισιν αντιπροσωποι ταυταις το παν πηχων εκατον

9

και αι θυραι των εξεδρων τουτων της εισοδου της προς ανατολας του εισπορευεσθαι δι' αυτων εκ της αυλης της εξωτερας

10

κατα το φως του εν αρχη περιπατου και τα προς νοτον κατα προσωπον του νοτου κατα προσωπον του απολοιπου και κατα προσωπον του διοριζοντος εξεδραι

11

και ο περιπατος κατα προσωπον αυτων κατα τα µετρα των εξεδρων των προς βορραν και κατα το µηκος αυτων και κατα το ευρος αυτων και κατα πασας τας εξοδους αυτων
και κατα πασας τας επιστροφας αυτων και κατα τα φωτα αυτων και κατα τα θυρωµατα αυτων

12

των εξεδρων των προς νοτον και κατα τα θυρωµατα απ' αρχης του περιπατου ως επι φως διαστηµατος καλαµου και κατ' ανατολας του εισπορευεσθαι δι' αυτων

13

και ειπεν προς µε αι εξεδραι αι προς βορραν και αι εξεδραι αι προς νοτον αι ουσαι κατα προσωπον των διαστηµατων αυται εισιν αι εξεδραι του αγιου εν αις φαγονται εκει οι
ιερεις υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντες προς κυριον τα αγια των αγιων και εκει θησουσιν τα αγια των αγιων και την θυσιαν και τα περι αµαρτιας και τα περι αγνοιας διοτι ο τοπος
αγιος

14

ουκ εισελευσονται εκει παρεξ των ιερεων ουκ εξελευσονται εκ του αγιου εις την αυλην την εξωτεραν οπως δια παντος αγιοι ωσιν οι προσαγοντες και µη απτωνται του στολισ
µου αυτων εν οις λειτουργουσιν εν αυτοις διοτι αγια εστιν και ενδυσονται ιµατια ετερα οταν απτωνται του λαου

15

και συνετελεσθη η διαµετρησις του οικου εσωθεν και εξηγαγεν µε καθ' οδον της πυλης της βλεπουσης προς ανατολας και διεµετρησεν το υποδειγµα του οικου κυκλοθεν εν δ
ιαταξει

16

και εστη κατα νωτου της πυλης της βλεπουσης κατα ανατολας και διεµετρησεν πεντακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

17

και επεστρεψεν προς βορραν και διεµετρησεν το κατα προσωπον του βορρα πηχεις πεντακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

18

και επεστρεψεν προς θαλασσαν και διεµετρησεν το κατα προσωπον της θαλασσης πεντακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

19

και επεστρεψεν προς νοτον και διεµετρησεν κατεναντι του νοτου πεντακοσιους εν τω καλαµω του µετρου

20

τα τεσσαρα µερη του αυτου καλαµου και διεταξεν αυτον και περιβολον αυτων κυκλω πεντακοσιων προς ανατολας και πεντακοσιων πηχων ευρος του διαστελλειν ανα µεσον
των αγιων και ανα µεσον του προτειχισµατος του εν διαταξει του οικου

1

και ηγαγεν µε επι την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολας και εξηγαγεν µε

2

και ιδου δοξα θεου ισραηλ ηρχετο κατα την οδον της πυλης της βλεπουσης προς ανατολας και φωνη της παρεµβολης ως φωνη διπλασιαζοντων πολλων και η γη εξελαµπεν ω
ς φεγγος απο της δοξης κυκλοθεν

3

και η ορασις ην ειδον κατα την ορασιν ην ειδον οτε εισεπορευοµην του χρισαι την πολιν και η ορασις του αρµατος ου ειδον κατα την ορασιν ην ειδον επι του ποταµου του χο
βαρ και πιπτω επι προσωπον µου

4

και δοξα κυριου εισηλθεν εις τον οικον κατα την οδον της πυλης της βλεπουσης κατα ανατολας

5

και ανελαβεν µε πνευµα και εισηγαγεν µε εις την αυλην την εσωτεραν και ιδου πληρης δοξης κυριου ο οικος

6

και εστην και ιδου φωνη εκ του οικου λαλουντος προς µε και ο ανηρ ειστηκει εχοµενος µου
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7

και ειπεν προς µε εωρακας υιε ανθρωπου τον τοπον του θρονου µου και τον τοπον του ιχνους των ποδων µου εν οις κατασκηνωσει το ονοµα µου εν µεσω οικου ισραηλ τον αι
ωνα και ου βεβηλωσουσιν ουκετι οικος ισραηλ το ονοµα το αγιον µου αυτοι και οι ηγουµενοι αυτων εν τη πορνεια αυτων και εν τοις φονοις των ηγουµενων εν µεσω αυτων

8

εν τω τιθεναι αυτους το προθυρον µου εν τοις προθυροις αυτων και τας φλιας µου εχοµενας των φλιων αυτων και εδωκαν τον τοιχον µου ως συνεχοµενον εµου και αυτων και
εβεβηλωσαν το ονοµα το αγιον µου εν ταις ανοµιαις αυτων αις εποιουν και εξετριψα αυτους εν θυµω µου και εν φονω

9

και νυν απωσασθωσαν την πορνειαν αυτων και τους φονους των ηγουµενων αυτων απ' εµου και κατασκηνωσω εν µεσω αυτων τον αιωνα

10

και συ υιε ανθρωπου δειξον τω οικω ισραηλ τον οικον και κοπασουσιν απο των αµαρτιων αυτων και την ορασιν αυτου και την διαταξιν αυτου

11

και αυτοι ληµψονται την κολασιν αυτων περι παντων ων εποιησαν και διαγραψεις τον οικον και τας εξοδους αυτου και την υποστασιν αυτου και παντα τα προσταγµατα αυτ
ου και παντα τα νοµιµα αυτου γνωριεις αυτοις και διαγραψεις εναντιον αυτων και φυλαξονται παντα τα δικαιωµατα µου και παντα τα προσταγµατα µου και ποιησουσιν αυτ
α

12

και την διαγραφην του οικου επι της κορυφης του ορους παντα τα ορια αυτου κυκλοθεν αγια αγιων

13

και ταυτα τα µετρα του θυσιαστηριου εν πηχει του πηχεος και παλαιστης κολπωµα βαθος επι πηχυν και πηχυς το ευρος και γεισος επι το χειλος αυτου κυκλοθεν σπιθαµης κα
ι τουτο το υψος του θυσιαστηριου

14

εκ βαθους της αρχης του κοιλωµατος αυτου προς το ιλαστηριον το µεγα το υποκατωθεν πηχων δυο και το ευρος πηχεος και απο του ιλαστηριου του µικρου επι το ιλαστηριο
ν το µεγα πηχεις τεσσαρες και ευρος πηχυς

15

και το αριηλ πηχων τεσσαρων και απο του αριηλ και υπερανω των κερατων πηχυς

16

και το αριηλ πηχων δωδεκα µηκους επι πηχεις δωδεκα πλατους τετραγωνον επι τα τεσσαρα µερη αυτου

17

και το ιλαστηριον πηχων δεκα τεσσαρων το µηκος επι πηχεις δεκα τεσσαρας το ευρος επι τεσσαρα µερη αυτου και το γεισος αυτω κυκλοθεν κυκλουµενον αυτω ηµισυ πηχεο
ς και το κυκλωµα αυτου πηχυς κυκλοθεν και οι κλιµακτηρες αυτου βλεποντες κατ' ανατολας

18

και ειπεν προς µε υιε ανθρωπου ταδε λεγει κυριος ο θεος ισραηλ ταυτα τα προσταγµατα του θυσιαστηριου εν ηµερα ποιησεως αυτου του αναφερειν επ' αυτου ολοκαυτωµατα
και προσχεειν προς αυτο αιµα

19

και δωσεις τοις ιερευσι τοις λευιταις τοις εκ του σπερµατος σαδδουκ τοις εγγιζουσι προς µε λεγει κυριος ο θεος του λειτουργειν µοι µοσχον εκ βοων περι αµαρτιας

20

και ληµψονται εκ του αιµατος αυτου και επιθησουσιν επι τα τεσσαρα κερατα του θυσιαστηριου και επι τας τεσσαρας γωνιας του ιλαστηριου και επι την βασιν κυκλω και εξι
λασονται αυτο

21

και ληµψονται τον µοσχον τον περι αµαρτιας και κατακαυθησεται εν τω αποκεχωρισµενω του οικου εξωθεν των αγιων

22

και τη ηµερα τη δευτερα ληµψονται εριφους δυο αιγων αµωµους υπερ αµαρτιας και εξιλασονται το θυσιαστηριον καθοτι εξιλασαντο εν τω µοσχω

23

και µετα το συντελεσαι σε τον εξιλασµον προσοισουσι µοσχον εκ βοων αµωµον και κριον εκ προβατων αµωµον

24

και προσοισετε εναντιον κυριου και επιρριψουσιν οι ιερεις επ' αυτα αλα και ανοισουσιν αυτα ολοκαυτωµατα τω κυριω

25

επτα ηµερας ποιησεις εριφον υπερ αµαρτιας καθ' ηµεραν και µοσχον εκ βοων και κριον εκ προβατων αµωµα ποιησουσιν

26

επτα ηµερας και εξιλασονται το θυσιαστηριον και καθαριουσιν αυτο και πλησουσιν χειρας αυτων

27

και εσται απο της ηµερας της ογδοης και επεκεινα ποιησουσιν οι ιερεις επι το θυσιαστηριον τα ολοκαυτωµατα υµων και τα του σωτηριου υµων και προσδεξοµαι υµας λεγει
κυριος

1

και επεστρεψεν µε κατα την οδον της πυλης των αγιων της εξωτερας της βλεπουσης κατ' ανατολας και αυτη ην κεκλεισµενη

2

και ειπεν κυριος προς µε η πυλη αυτη κεκλεισµενη εσται ουκ ανοιχθησεται και ουδεις µη διελθη δι' αυτης οτι κυριος ο θεος του ισραηλ εισελευσεται δι' αυτης και εσται κεκ
λεισµενη

3

διοτι ο ηγουµενος ουτος καθησεται εν αυτη του φαγειν αρτον εναντιον κυριου κατα την οδον αιλαµ της πυλης εισελευσεται και κατα την οδον αυτου εξελευσεται

4

και εισηγαγεν µε κατα την οδον της πυλης της προς βορραν κατεναντι του οικου και ειδον και ιδου πληρης δοξης ο οικος κυριου και πιπτω επι προσωπον µου
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5

και ειπεν κυριος προς µε υιε ανθρωπου ταξον εις την καρδιαν σου και ιδε τοις οφθαλµοις σου και τοις ωσιν σου ακουε παντα οσα εγω λαλω µετα σου κατα παντα τα προσταγ
µατα οικου κυριου και κατα παντα τα νοµιµα αυτου και ταξεις την καρδιαν σου εις την εισοδον του οικου κατα πασας τας εξοδους αυτου εν πασι τοις αγιοις

6

και ερεις προς τον οικον τον παραπικραινοντα προς τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριος ο θεος ικανουσθω υµιν απο πασων των ανοµιων υµων οικος ισραηλ

7

του εισαγαγειν υµας υιους αλλογενεις απεριτµητους καρδια και απεριτµητους σαρκι του γινεσθαι εν τοις αγιοις µου και εβεβηλουν αυτα εν τω προσφερειν υµας αρτους στεα
ρ και αιµα και παρεβαινετε την διαθηκην µου εν πασαις ταις ανοµιαις υµων

8

και διεταξατε του φυλασσειν φυλακας εν τοις αγιοις µου

9

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος πας υιος αλλογενης απεριτµητος καρδια και απεριτµητος σαρκι ουκ εισελευσεται εις τα αγια µου εν πασιν υιοις αλλογενων των οντων εν µ
εσω οικου ισραηλ

10

αλλ' η οι λευιται οιτινες αφηλαντο απ' εµου εν τω πλανασθαι τον ισραηλ απ' εµου κατοπισθεν των ενθυµηµατων αυτων και ληµψονται αδικιαν αυτων

11

και εσονται εν τοις αγιοις µου λειτουργουντες θυρωροι επι των πυλων του οικου και λειτουργουντες τω οικω ουτοι σφαξουσιν τα ολοκαυτωµατα και τας θυσιας τω λαω και
ουτοι στησονται εναντιον του λαου του λειτουργειν αυτοις

12

ανθ' ων ελειτουργουν αυτοις προ προσωπου των ειδωλων αυτων και εγενετο τω οικω ισραηλ εις κολασιν αδικιας ενεκα τουτου ηρα την χειρα µου επ' αυτους λεγει κυριος ο θ
εος

13

και ουκ εγγιουσι προς µε του ιερατευειν µοι ουδε του προσαγειν προς τα αγια υιων του ισραηλ ουδε προς τα αγια των αγιων µου και ληµψονται ατιµιαν αυτων εν τη πλανησε
ι η επλανηθησαν

14

και καταταξουσιν αυτους φυλασσειν φυλακας του οικου εις παντα τα εργα αυτου και εις παντα οσα αν ποιησωσιν

15

οι ιερεις οι λευιται οι υιοι του σαδδουκ οιτινες εφυλαξαντο τας φυλακας των αγιων µου εν τω πλανασθαι οικον ισραηλ απ' εµου ουτοι προσαξουσιν προς µε του λειτουργειν µ
οι και στησονται προ προσωπου µου του προσφερειν µοι θυσιαν στεαρ και αιµα λεγει κυριος ο θεος

16

ουτοι εισελευσονται εις τα αγια µου και ουτοι προσελευσονται προς την τραπεζαν µου του λειτουργειν µοι και φυλαξουσιν τας φυλακας µου

17

και εσται εν τω εισπορευεσθαι αυτους τας πυλας της αυλης της εσωτερας στολας λινας ενδυσονται και ουκ ενδυσονται ερεα εν τω λειτουργειν αυτους απο της πυλης της εσω
τερας αυλης

18

και κιδαρεις λινας εξουσιν επι ταις κεφαλαις αυτων και περισκελη λινα εξουσιν επι τας οσφυας αυτων και ου περιζωσονται βια

19

και εν τω εκπορευεσθαι αυτους εις την αυλην την εξωτεραν προς τον λαον εκδυσονται τας στολας αυτων εν αις αυτοι λειτουργουσιν εν αυταις και θησουσιν αυτας εν ταις εξε
δραις των αγιων και ενδυσονται στολας ετερας και ου µη αγιασωσιν τον λαον εν ταις στολαις αυτων

20

και τας κεφαλας αυτων ου ξυρησονται και τας κοµας αυτων ου ψιλωσουσιν καλυπτοντες καλυψουσιν τας κεφαλας αυτων

21

και οινον ου µη πιωσιν πας ιερευς εν τω εισπορευεσθαι αυτους εις την αυλην την εσωτεραν

22

και χηραν και εκβεβληµενην ου ληµψονται εαυτοις εις γυναικα αλλ' η παρθενον εκ του σπερµατος ισραηλ και χηρα εαν γενηται εξ ιερεως ληµψονται

23

και τον λαον µου διδαξουσιν ανα µεσον αγιου και βεβηλου και ανα µεσον ακαθαρτου και καθαρου γνωριουσιν αυτοις

24

και επι κρισιν αιµατος ουτοι επιστησονται του διακρινειν τα δικαιωµατα µου δικαιωσουσιν και τα κριµατα µου κρινουσιν και τα νοµιµα µου και τα προσταγµατα µου εν πασ
αις ταις εορταις µου φυλαξονται και τα σαββατα µου αγιασουσιν

25

και επι ψυχην ανθρωπου ουκ εισελευσονται του µιανθηναι αλλ' η επι πατρι και επι µητρι και επι υιω και επι θυγατρι και επι αδελφω και επι αδελφη αυτου η ου γεγονεν ανδρ
ι µιανθησεται

26

και µετα το καθαρισθηναι αυτον επτα ηµερας εξαριθµησει αυτω

27

και η αν ηµερα εισπορευωνται εις την αυλην την εσωτεραν του λειτουργειν εν τω αγιω προσοισουσιν ιλασµον λεγει κυριος ο θεος

28

και εσται αυτοις εις κληρονοµιαν εγω κληρονοµια αυτοις και κατασχεσις αυτοις ου δοθησεται εν τοις υιοις ισραηλ οτι εγω κατασχεσις αυτων

29

και τας θυσιας και τα υπερ αµαρτιας και τα υπερ αγνοιας ουτοι φαγονται και παν αφορισµα εν τω ισραηλ αυτοις εσται
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30

απαρχαι παντων και τα πρωτοτοκα παντων και τα αφαιρεµατα παντα εκ παντων των απαρχων υµων τοις ιερευσιν εσται και τα πρωτογενηµατα υµων δωσετε τω ιερει του θε
ιναι ευλογιας υµων επι τους οικους υµων

31

και παν θνησιµαιον και θηριαλωτον εκ των πετεινων και εκ των κτηνων ου φαγονται οι ιερεις

1

και εν τω καταµετρεισθαι υµας την γην εν κληρονοµια αφοριειτε απαρχην τω κυριω αγιον απο της γης πεντε και εικοσι χιλιαδας µηκος και ευρος εικοσι χιλιαδας αγιον εσται
εν πασι τοις οριοις αυτου κυκλοθεν

2

και εσται εκ τουτου εις αγιασµα πεντακοσιοι επι πεντακοσιους τετραγωνον κυκλοθεν και πηχεις πεντηκοντα διαστηµα αυτω κυκλοθεν

3

και εκ ταυτης της διαµετρησεως διαµετρησεις µηκος πεντε και εικοσι χιλιαδας και ευρος δεκα χιλιαδας και εν αυτη εσται το αγιασµα αγια των αγιων

4

απο της γης εσται τοις ιερευσιν τοις λειτουργουσιν εν τω αγιω και εσται τοις εγγιζουσι λειτουργειν τω κυριω και εσται αυτοις τοπος εις οικους αφωρισµενους τω αγιασµω αυ
των

5

εικοσι και πεντε χιλιαδες µηκος και ευρος δεκα χιλιαδες εσται τοις λευιταις τοις λειτουργουσιν τω οικω αυτοις εις κατασχεσιν πολεις του κατοικειν

6

και την κατασχεσιν της πολεως δωσεις πεντε χιλιαδας ευρος και µηκος πεντε και εικοσι χιλιαδας ον τροπον η απαρχη των αγιων παντι οικω ισραηλ εσονται

7

και τω ηγουµενω εκ τουτου και απο τουτου εις τας απαρχας των αγιων εις κατασχεσιν της πολεως κατα προσωπον των απαρχων των αγιων και κατα προσωπον της κατασχε
σεως της πολεως τα προς θαλασσαν και απο των προς θαλασσαν προς ανατολας και το µηκος ως µια των µεριδων απο των οριων των προς θαλασσαν και το µηκος επι τα ορι
α τα προς ανατολας της γης

8

και εσται αυτω εις κατασχεσιν εν τω ισραηλ και ου καταδυναστευσουσιν ουκετι οι αφηγουµενοι του ισραηλ τον λαον µου και την γην κατακληρονοµησουσιν οικος ισραηλ κ
ατα φυλας αυτων

9

ταδε λεγει κυριος θεος ικανουσθω υµιν οι αφηγουµενοι του ισραηλ αδικιαν και ταλαιπωριαν αφελεσθε και κριµα και δικαιοσυνην ποιησατε εξαρατε καταδυναστειαν απο του
λαου µου λεγει κυριος θεος

10

ζυγος δικαιος και µετρον δικαιον και χοινιξ δικαια εστω υµιν

11

το µετρον και η χοινιξ οµοιως µια εσται του λαµβανειν το δεκατον του γοµορ η χοινιξ και το δεκατον του γοµορ το µετρον προς το γοµορ εσται ισον

12

και το σταθµιον εικοσι οβολοι οι πεντε σικλοι πεντε και οι δεκα σικλοι δεκα και πεντηκοντα σικλοι η µνα εσται υµιν

13

και αυτη η απαρχη ην αφοριειτε εκτον του µετρου απο του γοµορ του πυρου και το εκτον του οιφι απο του κορου των κριθων

14

και το προσταγµα του ελαιου κοτυλην ελαιου απο δεκα κοτυλων οτι αι δεκα κοτυλαι εισιν γοµορ

15

και προβατον απο των δεκα προβατων αφαιρεµα εκ πασων των πατριων του ισραηλ εις θυσιας και εις ολοκαυτωµατα και εις σωτηριου του εξιλασκεσθαι περι υµων λεγει κυ
ριος θεος

16

και πας ο λαος δωσει την απαρχην ταυτην τω αφηγουµενω του ισραηλ

17

και δια του αφηγουµενου εσται τα ολοκαυτωµατα και αι θυσιαι και αι σπονδαι εσονται εν ταις εορταις και εν ταις νουµηνιαις και εν τοις σαββατοις και εν πασαις ταις εορτα
ις οικου ισραηλ αυτος ποιησει τα υπερ αµαρτιας και την θυσιαν και τα ολοκαυτωµατα και τα του σωτηριου του εξιλασκεσθαι υπερ του οικου ισραηλ

18

ταδε λεγει κυριος θεος εν τω πρωτω µηνι µια του µηνος ληµψεσθε µοσχον εκ βοων αµωµον του εξιλασασθαι το αγιον

19

και ληµψεται ο ιερευς απο του αιµατος του εξιλασµου και δωσει επι τας φλιας του οικου και επι τας τεσσαρας γωνιας του ιερου και επι το θυσιαστηριον και επι τας φλιας τη
ς πυλης της αυλης της εσωτερας

20

και ουτως ποιησεις εν τω εβδοµω µηνι µια του µηνος ληµψη παρ' εκαστου αποµοιραν και εξιλασεσθε τον οικον

21

και εν τω πρωτω µηνι τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνος εσται υµιν το πασχα εορτη επτα ηµερας αζυµα εδεσθε

22

και ποιησει ο αφηγουµενος εν εκεινη τη ηµερα υπερ αυτου και του οικου και υπερ παντος του λαου της γης µοσχον υπερ αµαρτιας

23

και τας επτα ηµερας της εορτης ποιησει ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα µοσχους και επτα κριους αµωµους καθ' ηµεραν τας επτα ηµερας και υπερ αµαρτιας εριφον αιγων κα
θ' ηµεραν

24

και θυσιαν πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω ποιησεις και ελαιου το ιν τω πεµµατι
Ezekiel

Chapter

45

LXX / 1550 Stephanos

Page 754 of 1057

25

και εν τω εβδοµω µηνι πεντεκαιδεκατη του µηνος εν τη εορτη ποιησεις κατα τα αυτα επτα ηµερας καθως τα υπερ της αµαρτιας και καθως τα ολοκαυτωµατα και καθως το
µαναα και καθως το ελαιον

1

ταδε λεγει κυριος θεος πυλη η εν τη αυλη τη εσωτερα η βλεπουσα προς ανατολας εσται κεκλεισµενη εξ ηµερας τας ενεργους εν δε τη ηµερα των σαββατων ανοιχθησεται και
εν τη ηµερα της νουµηνιας ανοιχθησεται

2

και εισελευσεται ο αφηγουµενος κατα την οδον του αιλαµ της πυλης της εξωθεν και στησεται επι τα προθυρα της πυλης και ποιησουσιν οι ιερεις τα ολοκαυτωµατα αυτου κα
ι τα του σωτηριου αυτου και προσκυνησει επι του προθυρου της πυλης και εξελευσεται και η πυλη ου µη κλεισθη εως εσπερας

3

και προσκυνησει ο λαος της γης κατα τα προθυρα της πυλης εκεινης εν τοις σαββατοις και εν ταις νουµηνιαις εναντιον κυριου

4

και τα ολοκαυτωµατα προσοισει ο αφηγουµενος τω κυριω εν τη ηµερα των σαββατων εξ αµνους αµωµους και κριον αµωµον

5

και µαναα πεµµα τω κριω και τοις αµνοις θυσιαν δοµα χειρος αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι

6

και εν τη ηµερα της νουµηνιας µοσχον αµωµον και εξ αµνους και κριος αµωµος εσται

7

και πεµµα τω κριω και πεµµα τω µοσχω εσται µαναα και τοις αµνοις καθως εαν εκποιη η χειρ αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι

8

και εν τω εισπορευεσθαι τον αφηγουµενον κατα την οδον του αιλαµ της πυλης εισελευσεται και κατα την οδον της πυλης εξελευσεται

9

και οταν εισπορευηται ο λαος της γης εναντιον κυριου εν ταις εορταις ο εισπορευοµενος κατα την οδον της πυλης της προς βορραν προσκυνειν εξελευσεται κατα την οδον τη
ς πυλης της προς νοτον και ο εισπορευοµενος κατα την οδον της πυλης της προς νοτον εξελευσεται κατα την οδον της πυλης της προς βορραν ουκ αναστρεψει κατα την πυλη
ν ην εισεληλυθεν αλλ' η κατ' ευθυ αυτης εξελευσεται

10

και ο αφηγουµενος εν µεσω αυτων εν τω εισπορευεσθαι αυτους εισελευσεται µετ' αυτων και εν τω εκπορευεσθαι αυτους εξελευσεται

11

και εν ταις εορταις και εν ταις πανηγυρεσιν εσται το µαναα πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω και τοις αµνοις καθως αν εκποιη η χειρ αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι

12

εαν δε ποιηση ο αφηγουµενος οµολογιαν ολοκαυτωµα σωτηριου τω κυριω και ανοιξει εαυτω την πυλην την βλεπουσαν κατ' ανατολας και ποιησει το ολοκαυτωµα αυτου και
τα του σωτηριου αυτου ον τροπον ποιει εν τη ηµερα των σαββατων και εξελευσεται και κλεισει τας θυρας µετα το εξελθειν αυτον

13

και αµνον ενιαυσιον αµωµον ποιησει εις ολοκαυτωµα καθ' ηµεραν τω κυριω πρωι ποιησει αυτον

14

και µαναα ποιησει επ' αυτω το πρωι εκτον του µετρου και ελαιου το τριτον του ιν του αναµειξαι την σεµιδαλιν µαναα τω κυριω προσταγµα δια παντος

15

ποιησετε τον αµνον και το µαναα και το ελαιον ποιησετε το πρωι ολοκαυτωµα δια παντος

16

ταδε λεγει κυριος θεος εαν δω ο αφηγουµενος δοµα ενι εκ των υιων αυτου εκ της κληρονοµιας αυτου τουτο τοις υιοις αυτου εσται κατασχεσις εν κληρονοµια

17

εαν δε δω δοµα ενι των παιδων αυτου και εσται αυτω εως του ετους της αφεσεως και αποδωσει τω αφηγουµενω πλην της κληρονοµιας των υιων αυτου αυτοις εσται

18

και ου µη λαβη ο αφηγουµενος εκ της κληρονοµιας του λαου καταδυναστευσαι αυτους εκ της κατασχεσεως αυτου κατακληρονοµησει τοις υιοις αυτου οπως µη διασκορπιζη
ται ο λαος µου εκαστος εκ της κατασχεσεως αυτου

19

και εισηγαγεν µε εις την εισοδον της κατα νωτου της πυλης εις την εξεδραν των αγιων των ιερεων την βλεπουσαν προς βορραν και ιδου τοπος εκει κεχωρισµενος

20

και ειπεν προς µε ουτος ο τοπος εστιν ου εψησουσιν εκει οι ιερεις τα υπερ αγνοιας και τα υπερ αµαρτιας και εκει πεψουσι το µαναα το παραπαν του µη εκφερειν εις την αυλη
ν την εξωτεραν του αγιαζειν τον λαον

21

και εξηγαγεν µε εις την αυλην την εξωτεραν και περιηγαγεν µε επι τα τεσσαρα µερη της αυλης και ιδου αυλη κατα το κλιτος της αυλης αυλη κατα το κλιτος της αυλης

22

επι τα τεσσαρα κλιτη της αυλης αυλη µικρα µηκος πηχων τεσσαρακοντα και ευρος πηχων τριακοντα µετρον εν ταις τεσσαρσιν

23

και εξεδραι κυκλω εν αυταις κυκλω ταις τεσσαρσιν και µαγειρεια γεγονοτα υποκατω των εξεδρων κυκλω

24

και ειπεν προς µε ουτοι οι οικοι των µαγειρειων ου εψησουσιν εκει οι λειτουργουντες τω οικω τα θυµατα του λαου

1

και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα του οικου και ιδου υδωρ εξεπορευετο υποκατωθεν του αιθριου κατ' ανατολας οτι το προσωπον του οικου εβλεπεν κατ' ανατολας και το υδω
ρ κατεβαινεν απο του κλιτους του δεξιου απο νοτου επι το θυσιαστηριον

2

και εξηγαγεν µε κατα την οδον της πυλης της προς βορραν και περιηγαγεν µε την οδον εξωθεν προς την πυλην της αυλης της βλεπουσης κατ' ανατολας και ιδου το υδωρ κατ
εφερετο απο του κλιτους του δεξιου
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3

καθως εξοδος ανδρος εξ εναντιας και µετρον εν τη χειρι αυτου και διεµετρησεν χιλιους εν τω µετρω και διηλθεν εν τω υδατι υδωρ αφεσεως

4

και διεµετρησεν χιλιους και διηλθεν εν τω υδατι υδωρ εως των µηρων και διεµετρησεν χιλιους και διηλθεν υδωρ εως οσφυος

5

και διεµετρησεν χιλιους και ουκ ηδυνατο διελθειν οτι εξυβριζεν το υδωρ ως ροιζος χειµαρρου ον ου διαβησονται

6

και ειπεν προς µε ει εωρακας υιε ανθρωπου και ηγαγεν µε επι το χειλος του ποταµου

7

εν τη επιστροφη µου και ιδου επι του χειλους του ποταµου δενδρα πολλα σφοδρα ενθεν και ενθεν

8

και ειπεν προς µε το υδωρ τουτο το εκπορευοµενον εις την γαλιλαιαν την προς ανατολας και κατεβαινεν επι την αραβιαν και ηρχετο εως επι την θαλασσαν επι το υδωρ της δι
εκβολης και υγιασει τα υδατα

9

και εσται πασα ψυχη των ζωων των εκζεοντων επι παντα εφ' α αν επελθη εκει ο ποταµος ζησεται και εσται εκει ιχθυς πολυς σφοδρα οτι ηκει εκει το υδωρ τουτο και υγιασει
και ζησεται παν εφ' ο αν επελθη ο ποταµος εκει ζησεται

10

και στησονται εκει αλεεις απο αινγαδιν εως αιναγαλιµ ψυγµος σαγηνων εσται καθ' αυτην εσται και οι ιχθυες αυτης ως οι ιχθυες της θαλασσης της µεγαλης πληθος πολυ σφο
δρα

11

και εν τη διεκβολη αυτου και εν τη επιστροφη αυτου και εν τη υπεραρσει αυτου ου µη υγιασωσιν εις αλας δεδονται

12

και επι του ποταµου αναβησεται επι του χειλους αυτου ενθεν και ενθεν παν ξυλον βρωσιµον ου µη παλαιωθη επ' αυτου ουδε µη εκλιπη ο καρπος αυτου της καινοτητος αυτου
πρωτοβολησει διοτι τα υδατα αυτων εκ των αγιων ταυτα εκπορευεται και εσται ο καρπος αυτων εις βρωσιν και αναβασις αυτων εις υγιειαν

13

ταδε λεγει κυριος θεος ταυτα τα ορια κατακληρονοµησετε της γης ταις δωδεκα φυλαις των υιων ισραηλ προσθεσις σχοινισµατος

14

και κατακληρονοµησετε αυτην εκαστος καθως ο αδελφος αυτου εις ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην τοις πατρασιν αυτων και πεσειται η γη αυτη υµιν εν κληρονοµια

15

και ταυτα τα ορια της γης προς βορραν απο της θαλασσης της µεγαλης της καταβαινουσης και περισχιζουσης της εισοδου ηµαθ σεδδαδα

16

βηρωθα σεβραιµ ηλιαµ ανα µεσον οριων δαµασκου και ανα µεσον οριων ηµαθ αυλη του σαυναν αι εισιν επανω των οριων αυρανιτιδος

17

ταυτα τα ορια απο της θαλασσης απο της αυλης του αιναν ορια δαµασκου και τα προς βορραν

18

και τα προς ανατολας ανα µεσον της αυρανιτιδος και ανα µεσον δαµασκου και ανα µεσον της γαλααδιτιδος και ανα µεσον της γης του ισραηλ ο ιορδανης διοριζει επι την θαλ
ασσαν την προς ανατολας φοινικωνος ταυτα τα προς ανατολας

19

και τα προς νοτον και λιβα απο θαιµαν και φοινικωνος εως υδατος µαριµωθ καδης παρεκτεινον επι την θαλασσαν την µεγαλην τουτο το µερος νοτος και λιψ

20

τουτο το µερος της θαλασσης της µεγαλης οριζει εως κατεναντι της εισοδου ηµαθ εως εισοδου αυτου ταυτα εστιν τα προς θαλασσαν ηµαθ

21

και διαµερισετε την γην ταυτην αυτοις ταις φυλαις του ισραηλ

22

βαλειτε αυτην εν κληρω υµιν και τοις προσηλυτοις τοις παροικουσιν εν µεσω υµων οιτινες εγεννησαν υιους εν µεσω υµων και εσονται υµιν ως αυτοχθονες εν τοις υιοις του ισ
ραηλ µεθ' υµων φαγονται εν κληρονοµια εν µεσω των φυλων του ισραηλ

23

και εσονται εν φυλη προσηλυτων εν τοις προσηλυτοις τοις µετ' αυτων εκει δωσετε κληρονοµιαν αυτοις λεγει κυριος θεος

1

και ταυτα τα ονοµατα των φυλων απο της αρχης της προς βορραν κατα το µερος της καταβασεως του περισχιζοντος επι την εισοδον της ηµαθ αυλης του αιναν οριον δαµασκ
ου προς βορραν κατα µερος ηµαθ αυλης και εσται αυτοις τα προς ανατολας εως προς θαλασσαν δαν µια

2

και απο των οριων του δαν τα προς ανατολας εως των προς θαλασσαν ασηρ µια

3

και απο των οριων ασηρ απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν νεφθαλιµ µια

4

και απο των οριων νεφθαλι απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν µανασση µια

5

και απο των οριων µανασση απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν εφραιµ µια

6

και απο των οριων εφραιµ απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν ρουβην µια

7

και απο των οριων ρουβην απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν ιουδα µια
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8

και απο των οριων ιουδα απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν εσται η απαρχη του αφορισµου πεντε και εικοσι χιλιαδες ευρος και µηκος καθως µια των µεριδων
απο των προς ανατολας και εως των προς θαλασσαν και εσται το αγιον εν µεσω αυτων

9

απαρχη ην αφοριουσι τω κυριω µηκος πεντε και εικοσι χιλιαδες και ευρος εικοσι και πεντε χιλιαδες

10

τουτων εσται η απαρχη των αγιων τοις ιερευσιν προς βορραν πεντε και εικοσι χιλιαδες και προς θαλασσαν πλατος δεκα χιλιαδες και προς ανατολας πλατος δεκα χιλιαδες και
προς νοτον µηκος εικοσι και πεντε χιλιαδες και το ορος των αγιων εσται εν µεσω αυτου

11

τοις ιερευσι τοις ηγιασµενοις υιοις σαδδουκ τοις φυλασσουσι τας φυλακας του οικου οιτινες ουκ επλανηθησαν εν τη πλανησει υιων ισραηλ ον τροπον επλανηθησαν οι λευιται

12

και εσται αυτοις η απαρχη δεδοµενη εκ των απαρχων της γης αγιον αγιων απο των οριων των λευιτων

13

τοις δε λευιταις τα εχοµενα των οριων των ιερεων µηκος πεντε και εικοσι χιλιαδες και ευρος δεκα χιλιαδες παν το µηκος πεντε και εικοσι χιλιαδες και ευρος εικοσι χιλιαδες

14

ου πραθησεται εξ αυτου ουδε καταµετρηθησεται ουδε αφαιρεθησεται τα πρωτογενηµατα της γης οτι αγιον εστιν τω κυριω

15

τας δε πεντε χιλιαδας τας περισσας επι τω πλατει επι ταις πεντε και εικοσι χιλιασιν προτειχισµα εσται τη πολει εις την κατοικιαν και εις διαστηµα αυτου και εσται η πολις εν
µεσω αυτου

16

και ταυτα τα µετρα αυτης απο των προς βορραν πεντακοσιοι και τετρακισχιλιοι και απο των προς νοτον πεντακοσιοι και τεσσαρες χιλιαδες και απο των προς ανατολας πεντ
ακοσιοι και τεσσαρες χιλιαδες και απο των προς θαλασσαν τετρακισχιλιους πεντακοσιους

17

και εσται διαστηµα τη πολει προς βορραν διακοσιοι πεντηκοντα και προς νοτον διακοσιοι και πεντηκοντα και προς ανατολας διακοσιοι πεντηκοντα και προς θαλασσαν διακ
οσιοι πεντηκοντα

18

και το περισσον του µηκους το εχοµενον των απαρχων των αγιων δεκα χιλιαδες προς ανατολας και δεκα χιλιαδες προς θαλασσαν και εσονται αι απαρχαι του αγιου και εσται
τα γενηµατα αυτης εις αρτους τοις εργαζοµενοις την πολιν

19

οι δε εργαζοµενοι την πολιν εργωνται αυτην εκ πασων των φυλων του ισραηλ

20

πασα η απαρχη πεντε και εικοσι χιλιαδες επι πεντε και εικοσι χιλιαδας τετραγωνον αφοριειτε αυτου την απαρχην του αγιου απο της κατασχεσεως της πολεως

21

το δε περισσον τω αφηγουµενω εκ τουτου και εκ τουτου απο των απαρχων του αγιου και εις την κατασχεσιν της πολεως επι πεντε και εικοσι χιλιαδας µηκος εως των οριων τ
ων προς ανατολας και προς θαλασσαν επι πεντε και εικοσι χιλιαδας εως των οριων των προς θαλασσαν εχοµενα των µεριδων του αφηγουµενου και εσται η απαρχη των αγιω
ν και το αγιασµα του οικου εν µεσω αυτης

22

και απο της κατασχεσεως των λευιτων και απο της κατασχεσεως της πολεως εν µεσω των αφηγουµενων εσται ανα µεσον των οριων ιουδα και ανα µεσον των οριων βενιαµιν
των αφηγουµενων εσται

23

και το περισσον των φυλων απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν βενιαµιν µια

24

και απο των οριων των βενιαµιν απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν συµεων µια

25

και απο των οριων των συµεων απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν ισσαχαρ µια

26

και απο των οριων των ισσαχαρ απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν ζαβουλων µια

27

και απο των οριων των ζαβουλων απο των προς ανατολας εως των προς θαλασσαν γαδ µια

28

και απο των οριων των γαδ εως των προς λιβα και εσται τα ορια αυτου απο θαιµαν και υδατος µαριµωθ καδης κληρονοµιας εως της θαλασσης της µεγαλης

29

αυτη η γη ην βαλειτε εν κληρω ταις φυλαις ισραηλ και ουτοι οι διαµερισµοι αυτων λεγει κυριος θεος

30

και αυται αι διεκβολαι της πολεως αι προς βορραν τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω

31

και αι πυλαι της πολεως επ' ονοµασιν φυλων του ισραηλ πυλαι τρεις προς βορραν πυλη ρουβην µια και πυλη ιουδα µια και πυλη λευι µια

32

και τα προς ανατολας τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι και πυλαι τρεις πυλη ιωσηφ µια και πυλη βενιαµιν µια και πυλη δαν µια

33

και τα προς νοτον τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεις πυλη συµεων µια και πυλη ισσαχαρ µια και πυλη ζαβουλων µια

34

και τα προς θαλασσαν τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεις πυλη γαδ µια και πυλη ασηρ µια και πυλη νεφθαλιµ µια
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35

κυκλωµα δεκα και οκτω χιλιαδες και το ονοµα της πολεως αφ' ης αν ηµερας γενηται εσται το ονοµα αυτης .

1

επι βασιλεως ιωακιµ της ιουδαιας ετους τριτου παραγενοµενος ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος εις ιερουσαληµ επολιορκει αυτην

2

και παρεδωκεν αυτην κυριος εις χειρας αυτου και ιωακιµ τον βασιλεα της ιουδαιας και µερος τι των ιερων σκευων του κυριου και απηνεγκεν αυτα εις βαβυλωνα και απηρει
σατο αυτα εν τω ειδωλιω αυτου

3

και ειπεν ο βασιλευς αβιεσδρι τω εαυτου αρχιευνουχω αγαγειν αυτω εκ των υιων των µεγιστανων του ισραηλ και εκ του βασιλικου γενους και εκ των επιλεκτων

4

νεανισκους αµωµους και ευειδεις και επιστηµονας εν παση σοφια και γραµµατικους και συνετους και σοφους και ισχυοντας ωστε ειναι εν τω οικω του βασιλεως και διδαξαι
αυτους γραµµατα και διαλεκτον χαλδαικην

5

και διδοσθαι αυτοις εκθεσιν εκ του οικου του βασιλεως καθ' εκαστην ηµεραν και απο της βασιλικης τραπεζης και απο του οινου ου πινει ο βασιλευς και εκπαιδευσαι αυτους
ετη τρια και εκ τουτων στησαι εµπροσθεν του βασιλεως

6

και ησαν εκ του γενους των υιων ισραηλ των απο της ιουδαιας δανιηλ ανανιας µισαηλ αζαριας

7

και επεθηκεν αυτοις ο αρχιευνουχος ονοµατα τω µεν δανιηλ βαλτασαρ τω δε ανανια σεδραχ και τω µισαηλ µισαχ και τω αζαρια αβδεναγω

8

και ενεθυµηθη δανιηλ εν τη καρδια οπως µη αλισγηθη εν τω δειπνω του βασιλεως και εν ω πινει οινω και ηξιωσε τον αρχιευνουχον ινα µη συµµολυνθη

9

και εδωκε κυριος τω δανιηλ τιµην και χαριν εναντιον του αρχιευνουχου

10

και ειπεν ο αρχιευνουχος τω δανιηλ αγωνιω τον κυριον µου τον βασιλεα τον εκταξαντα την βρωσιν υµων και την ποσιν υµων ινα µη ιδη τα προσωπα υµων διατετραµµενα κα
ι ασθενη παρα τους συντρεφοµενους υµιν νεανιας των αλλογενων και κινδυνευσω τω ιδιω τραχηλω

11

και ειπεν δανιηλ αβιεσδρι τω αναδειχθεντι αρχιευνουχω επι τον δανιηλ ανανιαν µισαηλ αζαριαν

12

πειρασον δη τους παιδας σου εφ' ηµερας δεκα και δοθητω ηµιν απο των οσπριων της γης ωστε καπτειν και υδροποτειν

13

και εαν φανη η οψις ηµων διατετραµµενη παρα τους αλλους νεανισκους τους εσθιοντας απο του βασιλικου δειπνου καθως εαν θελης ουτω χρησαι τοις παισι σου

14

και εχρησατο αυτοις τον τροπον τουτον και επειρασεν αυτους ηµερας δεκα

15

µετα δε τας δεκα ηµερας εφανη η οψις αυτων καλη και η εξις του σωµατος κρεισσων των αλλων νεανισκων των εσθιοντων το βασιλικον δειπνον

16

και ην αβιεσδρι αναιρουµενος το δειπνον αυτων και τον οινον αυτων και αντεδιδου αυτοις απο των οσπριων

17

και τοις νεανισκοις εδωκεν ο κυριος επιστηµην και συνεσιν και φρονησιν εν παση γραµµατικη τεχνη και τω δανιηλ εδωκε συνεσιν εν παντι ρηµατι και οραµατι και ενυπνιοις
και εν παση σοφια

18

µετα δε τας ηµερας ταυτας επεταξεν ο βασιλευς εισαγαγειν αυτους και εισηχθησαν απο του αρχιευνουχου προς τον βασιλεα ναβουχοδονοσορ

19

και ωµιλησεν αυτοις ο βασιλευς και ουχ ευρεθη εν τοις σοφοις οµοιος τω δανιηλ και ανανια και µισαηλ και αζαρια και ησαν παρα τω βασιλει

20

και εν παντι λογω και συνεσει και παιδεια οσα εζητησε παρ' αυτων ο βασιλευς κατελαβεν αυτους σοφωτερους δεκαπλασιως υπερ τους σοφιστας και τους φιλοσοφους τους εν
παση τη βασιλεια αυτου και εδοξασεν αυτους ο βασιλευς και κατεστησεν αυτους αρχοντας και ανεδειξεν αυτους σοφους παρα παντας τους αυτου εν πραγµασιν εν παση τη γ
η αυτου και εν τη βασιλεια αυτου

21

και ην δανιηλ εως του πρωτου ετους της βασιλειας κυρου βασιλεως περσων

1

και εν τω ετει τω δευτερω της βασιλειας ναβουχοδονοσορ συνεβη εις οραµατα και ενυπνια εµπεσειν τον βασιλεα και ταραχθηναι εν τω ενυπνιω αυτου και ο υπνος αυτου εγεν
ετο απ' αυτου

2

και επεταξεν ο βασιλευς εισενεχθηναι τους επαοιδους και τους µαγους και τους φαρµακους των χαλδαιων αναγγειλαι τω βασιλει τα ενυπνια αυτου και παραγενοµενοι εστησα
ν παρα τω βασιλει

3

και ειπεν αυτοις ο βασιλευς ενυπνιον εωρακα και εκινηθη µου το πνευµα επιγνωναι ουν θελω το ενυπνιον

4

και ελαλησαν οι χαλδαιοι προς τον βασιλεα συριστι κυριε βασιλευ τον αιωνα ζηθι αναγγειλον το ενυπνιον σου τοις παισι σου και ηµεις σοι φρασοµεν την συγκρισιν αυτου

5

αποκριθεις δε ο βασιλευς ειπε τοις χαλδαιοις οτι εαν µη απαγγειλητε µοι επ' αληθειας το ενυπνιον και την τουτου συγκρισιν δηλωσητε µοι παραδειγµατισθησεσθε και αναλη
φθησεται υµων τα υπαρχοντα εις το βασιλικον
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6

εαν δε το ενυπνιον διασαφησητε µοι και την τουτου συγκρισιν αναγγειλητε ληψεσθε δοµατα παντοια και δοξασθησεσθε υπ' εµου δηλωσατε µοι το ενυπνιον και κρινατε

7

απεκριθησαν δε εκ δευτερου λεγοντες βασιλευ το οραµα ειπον και οι παιδες σου κρινουσι προς ταυτα

8

και ειπεν αυτοις ο βασιλευς επ' αληθειας οιδα οτι καιρον υµεις εξαγοραζετε καθαπερ εωρακατε οτι απεστη απ' εµου το πραγµα καθαπερ ουν προστεταχα ουτως εσται

9

εαν µη το ενυπνιον απαγγειλητε µοι επ' αληθειας και την τουτου συγκρισιν δηλωσητε θανατω περιπεσεισθε συνειπασθε γαρ λογους ψευδεις ποιησασθαι επ' εµου εως αν ο και
ρος αλλοιωθη νυν ουν εαν το ρηµα ειπητε µοι ο την νυκτα εωρακα γνωσοµαι οτι και την τουτου κρισιν δηλωσετε

10

και απεκριθησαν οι χαλδαιοι επι του βασιλεως οτι ουδεις των επι της γης δυνησεται ειπειν τω βασιλει ο εωρακε καθαπερ συ ερωτας και πας βασιλευς και πας δυναστης τοιο
υτο πραγµα ουκ επερωτα παντα σοφον και µαγον και χαλδαιον

11

και ο λογος ον ζητεις βασιλευ βαρυς εστι και επιδοξος και ουδεις εστιν ος δηλωσει ταυτα τω βασιλει ει µητι αγγελος ου ουκ εστι κατοικητηριον µετα πασης σαρκος οθεν ουκ
ενδεχεται γενεσθαι καθαπερ οιει

12

τοτε ο βασιλευς στυγνος γενοµενος και περιλυπος προσεταξεν εξαγαγειν παντας τους σοφους της βαβυλωνιας

13

και εδογµατισθη παντας αποκτειναι εζητηθη δε ο δανιηλ και παντες οι µετ' αυτου χαριν του συναπολεσθαι

14

τοτε δανιηλ ειπε βουλην και γνωµην ην ειχεν αριωχη τω αρχιµαγειρω του βασιλεως ω προσεταξεν εξαγαγειν τους σοφιστας της βαβυλωνιας

15

και επυνθανετο αυτου λεγων περι τινος δογµατιζεται πικρως παρα του βασιλεως τοτε το προσταγµα εσηµανεν ο αριωχης τω δανιηλ

16

ο δε δανιηλ εισηλθε ταχεως προς τον βασιλεα και ηξιωσεν ινα δοθη αυτω χρονος παρα του βασιλεως και δηλωση παντα επι του βασιλεως

17

τοτε απελθων δανιηλ εις τον οικον αυτου τω ανανια και µισαηλ και αζαρια τοις συνεταιροις υπεδειξε παντα

18

και παρηγγειλε νηστειαν και δεησιν και τιµωριαν ζητησαι παρα του κυριου του υψιστου περι του µυστηριου τουτου οπως µη εκδοθωσι δανιηλ και οι µετ' αυτου εις απωλεια
ν αµα τοις σοφισταις βαβυλωνος

19

τοτε τω δανιηλ εν οραµατι εν αυτη τη νυκτι το µυστηριον του βασιλεως εξεφανθη ευσηµως τοτε δανιηλ ευλογησε τον κυριον τον υψιστον

20

και εκφωνησας ειπεν εσται το ονοµα του κυριου του µεγαλου ευλογηµενον εις τον αιωνα οτι η σοφια και η µεγαλωσυνη αυτου εστι

21

και αυτος αλλοιοι καιρους και χρονους µεθιστων βασιλεις και καθιστων διδους σοφοις σοφιαν και συνεσιν τοις εν επιστηµη ουσιν

22

ανακαλυπτων τα βαθεα και σκοτεινα και γινωσκων τα εν τω σκοτει και τα εν τω φωτι και παρ' αυτω καταλυσις

23

σοι κυριε των πατερων µου εξοµολογουµαι και αινω οτι σοφιαν και φρονησιν εδωκας µοι και νυν εσηµανας µοι οσα ηξιωσα του δηλωσαι τω βασιλει προς ταυτα

24

εισελθων δε δανιηλ προς τον αριωχ τον κατασταθεντα υπο του βασιλεως αποκτειναι παντας τους σοφιστας της βαβυλωνιας ειπεν αυτω τους µεν σοφιστας της βαβυλωνιας µ
η απολεσης εισαγαγε δε µε προς τον βασιλεα και εκαστα τω βασιλει δηλωσω

25

τοτε αριωχ κατα σπουδην εισηγαγεν τον δανιηλ προς τον βασιλεα και ειπεν αυτω οτι ευρηκα ανθρωπον σοφον εκ της αιχµαλωσιας των υιων της ιουδαιας ος τω βασιλει δηλ
ωσει εκαστα

26

αποκριθεις δε ο βασιλευς ειπε τω δανιηλ επικαλουµενω δε χαλδαιστι βαλτασαρ δυνηση δηλωσαι µοι το οραµα ο ειδον και την τουτου συγκρισιν

27

εκφωνησας δε ο δανιηλ επι του βασιλεως ειπεν το µυστηριον ο εωρακεν ο βασιλευς ουκ εστι σοφων και φαρµακων και επαοιδων και γαζαρηνων η δηλωσις

28

αλλ' εστι θεος εν ουρανω ανακαλυπτων µυστηρια ος εδηλωσε τω βασιλει ναβουχοδονοσορ α δει γενεσθαι επ' εσχατων των ηµερων βασιλευ εις τον αιωνα ζηθι το ενυπνιον κα
ι το οραµα της κεφαλης σου επι της κοιτης σου τουτο εστι

29

συ βασιλευ κατακλιθεις επι της κοιτης σου εωρακας παντα οσα δει γενεσθαι επ' εσχατων των ηµερων και ο ανακαλυπτων µυστηρια εδηλωσε σοι α δει γενεσθαι

30

καµοι δε ου παρα την σοφιαν την ουσαν εν εµοι υπερ παντας τους ανθρωπους το µυστηριον τουτο εξεφανθη αλλ' ενεκεν του δηλωθηναι τω βασιλει εσηµανθη µοι α υπελαβες
τη καρδια σου εν γνωσει

31

και συ βασιλευ εωρακας και ιδου εικων µια και ην η εικων εκεινη µεγαλη σφοδρα και η προσοψις αυτης υπερφερης εστηκει εναντιον σου και η προσοψις της εικονος φοβερ
α

32

και ην η κεφαλη αυτης απο χρυσιου χρηστου το στηθος και οι βραχιονες αργυροι η κοιλια και οι µηροι χαλκοι
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33

τα δε σκελη σιδηρα οι ποδες µερος µεν τι σιδηρου µερος δε τι οστρακινον

34

εωρακας εως οτου ετµηθη λιθος εξ ορους ανευ χειρων και επαταξε την εικονα επι τους ποδας τους σιδηρους και οστρακινους και κατηλεσεν αυτα

35

τοτε λεπτα εγενετο αµα ο σιδηρος και το οστρακον και ο χαλκος και ο αργυρος και το χρυσιον και εγενετο ωσει λεπτοτερον αχυρου εν αλωνι και ερριπισεν αυτα ο ανεµος ωσ
τε µηδεν καταλειφθηναι εξ αυτων και ο λιθος ο παταξας την εικονα εγενετο ορος µεγα και επαταξε πασαν την γην

36

τουτο το οραµα και την κρισιν δε ερουµεν επι του βασιλεως

37

συ βασιλευ βασιλευς βασιλεων και σοι ο κυριος του ουρανου την αρχην και την βασιλειαν και την ισχυν και την τιµην και την δοξαν εδωκεν

38

εν παση τη οικουµενη απο ανθρωπων και θηριων αγριων και πετεινων ουρανου και των ιχθυων της θαλασσης παρεδωκεν υπο τας χειρας σου κυριευειν παντων συ ει η κεφα
λη η χρυση

39

και µετα σε αναστησεται βασιλεια ελαττων σου και τριτη βασιλεια αλλη χαλκη η κυριευσει πασης της γης

40

και βασιλεια τεταρτη ισχυρα ωσπερ ο σιδηρος ο δαµαζων παντα και παν δενδρον εκκοπτων και σεισθησεται πασα η γη

41

και ως εωρακας τους ποδας αυτης µερος µεν τι οστρακου κεραµικου µερος δε τι σιδηρου βασιλεια αλλη διµερης εσται εν αυτη καθαπερ ειδες τον σιδηρον αναµεµειγµενον α
µα τω πηλινω οστρακω

42

και οι δακτυλοι των ποδων µερος µεν τι σιδηρουν µερος δε τι οστρακινον µερος τι της βασιλειας εσται ισχυρον και µερος τι εσται συντετριµµενον

43

και ως ειδες τον σιδηρον αναµεµειγµενον αµα τω πηλινω οστρακω συµµειγεις εσονται εις γενεσιν ανθρωπων ουκ εσονται δε οµονοουντες ουτε ευνοουντες αλληλοις ωσπερ ου
δε ο σιδηρος δυναται συγκραθηναι τω οστρακω

44

και εν τοις χρονοις των βασιλεων τουτων στησει ο θεος του ουρανου βασιλειαν αλλην ητις εσται εις τους αιωνας και ου φθαρησεται και αυτη η βασιλεια αλλο εθνος ου µη εα
ση παταξει δε και αφανισει τας βασιλειας ταυτας και αυτη στησεται εις τον αιωνα

45

καθαπερ εωρακας εξ ορους τµηθηναι λιθον ανευ χειρων και συνηλοησε το οστρακον τον σιδηρον και τον χαλκον και τον αργυρον και τον χρυσον ο θεος ο µεγας εσηµανε τω
βασιλει τα εσοµενα επ' εσχατων των ηµερων και ακριβες το οραµα και πιστη η τουτου κρισις

46

τοτε ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς πεσων επι προσωπον χαµαι προσεκυνησε τω δανιηλ και επεταξε θυσιας και σπονδας ποιησαι αυτω

47

και εκφωνησας ο βασιλευς προς τον δανιηλ ειπεν επ' αληθειας εστιν ο θεος υµων θεος των θεων και κυριος των βασιλεων ο εκφαινων µυστηρια κρυπτα µονος οτι εδυνασθης
δηλωσαι το µυστηριον τουτο

48

τοτε ο βασιλευς ναβουχοδονοσορ δανιηλ µεγαλυνας και δους δωρεας µεγαλας και πολλας κατεστησεν επι των πραγµατων της βαβυλωνιας και απεδειξεν αυτον αρχοντα και η
γουµενον παντων των σοφιστων βαβυλωνιας

49

και δανιηλ ηξιωσε τον βασιλεα ινα κατασταθωσιν επι των πραγµατων της βαβυλωνιας σεδραχ µισαχ αβδεναγω και δανιηλ ην εν τη βασιλικη αυλη

1

ετους οκτωκαιδεκατου ναβουχοδονοσορ βασιλευς διοικων πολεις και χωρας και παντας τους κατοικουντας επι της γης απο ινδικης εως αιθιοπιας εποιησεν εικονα χρυσην το
υψος αυτης πηχων εξηκοντα και το πλατος αυτης πηχων εξ και εστησεν αυτην εν πεδιω του περιβολου χωρας βαβυλωνιας

2

και ναβουχοδονοσορ βασιλευς βασιλεων και κυριευων της οικουµενης ολης απεστειλεν επισυναγαγειν παντα τα εθνη και φυλας και γλωσσας σατραπας στρατηγους τοπαρχας
και υπατους διοικητας και τους επ' εξουσιων κατα χωραν και παντας τους κατα την οικουµενην ελθειν εις τον εγκαινισµον της εικονος της χρυσης ην εστησε ναβουχοδονοσ
ορ ο βασιλευς

3

και εστησαν οι προγεγραµµενοι κατεναντι της εικονος

4

και ο κηρυξ εκηρυξε τοις οχλοις υµιν παραγγελλεται εθνη και χωραι λαοι και γλωσσαι

5

οταν ακουσητε της φωνης της σαλπιγγος συριγγος και κιθαρας σαµβυκης και ψαλτηριου συµφωνιας και παντος γενους µουσικων πεσοντες προσκυνησατε τη εικονι τη χρυσ
η ην εστησε ναβουχοδονοσορ βασιλευς

6

και πας ος αν µη πεσων προσκυνηση εµβαλουσιν αυτον εις την καµινον του πυρος την καιοµενην

7

και εν τω καιρω εκεινω οτε ηκουσαν παντα τα εθνη της φωνης της σαλπιγγος και παντος ηχου µουσικων πιπτοντα παντα τα εθνη φυλαι και γλωσσαι προσεκυνησαν τη εικον
ι τη χρυση ην εστησε ναβουχοδονοσορ κατεναντι τουτου
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8

εν εκεινω τω καιρω προσελθοντες ανδρες χαλδαιοι διεβαλον τους ιουδαιους

9

και υπολαβοντες ειπον κυριε βασιλευ εις τον αιωνα ζηθι

10

συ βασιλευ προσεταξας και εκρινας ινα πας ανθρωπος ος αν ακουση της φωνης της σαλπιγγος και παντος ηχου µουσικων πεσων προσκυνηση τη εικονι τη χρυση

11

και ος αν µη πεσων προσκυνηση εµβληθησεται εις την καµινον του πυρος την καιοµενην

12

εισι δε τινες ανδρες ιουδαιοι ους κατεστησας επι της χωρας της βαβυλωνιας σεδραχ µισαχ αβδεναγω οι ανθρωποι εκεινοι ουκ εφοβηθησαν σου την εντολην και τω ειδωλω σ
ου ουκ ελατρευσαν και τη εικονι σου τη χρυση η εστησας ου προσεκυνησαν

13

τοτε ναβουχοδονοσορ θυµωθεις οργη προσεταξεν αγαγειν τον σεδραχ µισαχ αβδεναγω τοτε οι ανθρωποι ηχθησαν προς τον βασιλεα

14

ους και συνιδων ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς ειπεν αυτοις δια τι σεδραχ µισαχ αβδεναγω τοις θεοις µου ου λατρευετε και τη εικονι τη χρυση ην εστησα ου προσκυνειτε

15

και νυν ει µεν εχετε ετοιµως αµα τω ακουσαι της σαλπιγγος και παντος ηχου µουσικων πεσοντες προσκυνησαι τη εικονι τη χρυση η εστησα ει δε µη γε γινωσκετε οτι µη προ
σκυνησαντων υµων αυθωρι εµβληθησεσθε εις την καµινον του πυρος την καιοµενην και ποιος θεος εξελειται υµας εκ των χειρων µου

16

αποκριθεντες δε σεδραχ µισαχ αβδεναγω ειπαν τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλευ ου χρειαν εχοµεν ηµεις επι τη επιταγη ταυτη αποκριθηναι σοι

17

εστι γαρ θεος εν ουρανοις εις κυριος ηµων ον φοβουµεθα ος εστι δυνατος εξελεσθαι ηµας εκ της καµινου του πυρος και εκ των χειρων σου βασιλευ εξελειται ηµας

18

και τοτε φανερον σοι εσται οτι ουτε τω ειδωλω σου λατρευοµεν ουτε τη εικονι σου τη χρυση ην εστησας προσκυνουµεν

19

τοτε ναβουχοδονοσορ επλησθη θυµου και η µορφη του προσωπου αυτου ηλλοιωθη και επεταξε καηναι την καµινον επταπλασιως παρ' ο εδει αυτην καηναι

20

και ανδρας ισχυροτατους των εν τη δυναµει επεταξε συµποδισαντας τον σεδραχ µισαχ αβδεναγω εµβαλειν εις την καµινον του πυρος την καιοµενην

21

τοτε οι ανδρες εκεινοι συνεποδισθησαν εχοντες τα υποδηµατα αυτων και τας τιαρας αυτων επι των κεφαλων αυτων συν τω ιµατισµω αυτων και εβληθησαν εις την καµινον

22

επειδη το προσταγµα του βασιλεως ηπειγεν και η καµινος εξεκαυθη υπερ το προτερον επταπλασιως και οι ανδρες οι προχειρισθεντες συµποδισαντες αυτους και προσαγαγοντ
ες τη καµινω ενεβαλοσαν εις αυτην

23

τους µεν ουν ανδρας τους συµποδισαντας τους περι τον αζαριαν εξελθουσα η φλοξ εκ της καµινου ενεπυρισε και απεκτεινεν αυτοι δε συνετηρηθησαν

24

και εγενετο εν τω ακουσαι τον βασιλεα υµνουντων αυτων και εστως εθεωρει αυτους ζωντας τοτε ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς εθαυµασε και ανεστη σπευσας και ειπεν τοις φι
λοις αυτου

25

ιδου εγω ορω ανδρας τεσσαρας λελυµενους περιπατουντας εν τω πυρι και φθορα ουδεµια εγενηθη εν αυτοις και η ορασις του τεταρτου οµοιωµα αγγελου θεου

26

και προσελθων ο βασιλευς προς την θυραν της καµινου της καιοµενης τω πυρι εκαλεσεν αυτους εξ ονοµατος σεδραχ µισαχ αβδεναγω οι παιδες του θεου των θεων του υψιστ
ου εξελθετε εκ του πυρος ουτως ουν εξηλθον οι ανδρες εκ µεσου του πυρος

27

και συνηχθησαν οι υπατοι τοπαρχαι και αρχιπατριωται και οι φιλοι του βασιλεως και εθεωρουν τους ανθρωπους εκεινους οτι ουχ ηψατο το πυρ του σωµατος αυτων και αι τ
ριχες αυτων ου κατεκαησαν και τα σαραβαρα αυτων ουκ ηλλοιωθησαν ουδε οσµη του πυρος ην εν αυτοις

28

υπολαβων δε ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος του σεδραχ µισαχ αβδεναγω ος απεστειλε τον αγγελον αυτου και εσωσε τους παιδας αυτου τους ελπι
σαντας επ' αυτον την γαρ προσταγην του βασιλεως ηθετησαν και παρεδωκαν τα σωµατα αυτων εις εµπυρισµον ινα µη λατρευσωσι µηδε προσκυνησωσι θεω ετερω αλλ' η τω
θεω αυτων

29

και νυν εγω κρινω ινα παν εθνος και πασαι φυλαι και πασαι γλωσσαι ος αν βλασφηµηση εις τον κυριον τον θεον σεδραχ µισαχ αβδεναγω διαµελισθησεται και η οικια αυτου
δηµευθησεται διοτι ουκ εστιν θεος ετερος ος δυνησεται εξελεσθαι ουτως

30

ουτως ουν ο βασιλευς τω σεδραχ µισαχ αβδεναγω εξουσιαν δους εφ' ολης της χωρας κατεστησεν αυτους αρχοντας

1
2
3
4

ετους οκτωκαιδεκατου της βασιλειας ναβουχοδονοσορ ειπεν ειρηνευων ηµην εν τω οικω µου και ευθηνων επι του θρονου µου
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5

ενυπνιον ειδον και ευλαβηθην και φοβος µοι επεπεσεν

6
7
8
9
10

εκαθευδον και ιδου δενδρον υψηλον φυοµενον επι της γης η ορασις αυτου µεγαλη και ουκ ην αλλο οµοιον αυτω

11

και η ορασις αυτου µεγαλη η κορυφη αυτου ηγγιζεν εως του ουρανου και το κυτος αυτου εως των νεφελων πληρουν τα υποκατω του ουρανου ο ηλιος και η σεληνη εν αυτω
ωκουν και εφωτιζον πασαν την γην

12

οι κλαδοι αυτου τω µηκει ως σταδιων τριακοντα και υποκατω αυτου εσκιαζον παντα τα θηρια της γης και εν αυτω τα πετεινα του ουρανου ενοσσευον ο καρπος αυτου πολυς
και αγαθος και εχορηγει πασι τοις ζωοις

13

εθεωρουν εν τω υπνω µου και ιδου αγγελος απεσταλη εν ισχυι εκ του ουρανου

14

και εφωνησε και ειπεν αυτω εκκοψατε αυτο και καταφθειρατε αυτο προστετακται γαρ απο του υψιστου εκριζωσαι και αχρειωσαι αυτο

15

και ουτως ειπε ριζαν µιαν αφετε αυτου εν τη γη οπως µετα των θηριων της γης εν τοις ορεσι χορτον ως βους νεµηται

16

και απο της δροσου του ουρανου το σωµα αυτου αλλοιωθη και επτα ετη βοσκηθη συν αυτοις

17

εως αν γνω τον κυριον του ουρανου εξουσιαν εχειν παντων των εν τω ουρανω και των επι της γης και οσα αν θελη ποιει εν αυτοις [17α] ενωπιον µου εξεκοπη εν ηµερα µια κ
αι η καταφθορα αυτου εν ωρα µια της ηµερας και οι κλαδοι αυτου εδοθησαν εις παντα ανεµον και ειλκυσθη και ερριφη και τον χορτον της γης µετα των θηριων της γης ησθ
ιε και εις φυλακην παρεδοθη και εν πεδαις και εν χειροπεδαις χαλκαις εδεθη υπ' αυτων σφοδρα εθαυµασα επι πασι τουτοις και ο υπνος µου απεστη απο των οφθαλµων µου

18

και αναστας το πρωι εκ της κοιτης µου εκαλεσα τον δανιηλ τον αρχοντα των σοφιστων και τον ηγουµενον των κρινοντων τα ενυπνια και διηγησαµην αυτω το ενυπνιον και υ
πεδειξε µοι πασαν την συγκρισιν αυτου

19

µεγαλως δε εθαυµασεν ο δανιηλ και υπονοια κατεσπευδεν αυτον και φοβηθεις τροµου λαβοντος αυτον και αλλοιωθεισης της ορασεως αυτου κινησας την κεφαλην ωραν µιαν
αποθαυµασας απεκριθη µοι φωνη πραεια βασιλευ το ενυπνιον τουτο τοις µισουσι σε και η συγκρισις αυτου τοις εχθροις σου επελθοι

20

το δενδρον το εν τη γη πεφυτευµενον ου η ορασις µεγαλη συ ει βασιλευ

21

και παντα τα πετεινα του ουρανου τα νοσσευοντα εν αυτω η ισχυς της γης και των εθνων και των γλωσσων πασων εως των περατων της γης και πασαι αι χωραι σοι δουλευο
υσι

22

το δε ανυψωθηναι το δενδρον εκεινο και εγγισαι τω ουρανω και το κυτος αυτου αψασθαι των νεφελων συ βασιλευ υψωθης υπερ παντας τους ανθρωπους τους οντας επι προσ
ωπου πασης της γης υψωθη σου η καρδια υπερηφανια και ισχυι τα προς τον αγιον και τους αγγελους αυτου τα εργα σου ωφθη καθοτι εξερηµωσας τον οικον του θεου του ζω
ντος επι ταις αµαρτιαις του λαου του ηγιασµενου

23

και η ορασις ην ειδες οτι αγγελος εν ισχυι απεσταλη παρα του κυριου και οτι ειπεν εξαραι το δενδρον και εκκοψαι η κρισις του θεου του µεγαλου ηξει επι σε

24

και ο υψιστος και οι αγγελοι αυτου επι σε κατατρεχουσιν

25

εις φυλακην απαξουσι σε και εις τοπον ερηµον αποστελουσι σε

26

και η ριζα του δενδρου η αφεθεισα επει ουκ εξερριζωθη ο τοπος του θρονου σου σοι συντηρηθησεται εις καιρον και ωραν ιδου επι σε ετοιµαζονται και µαστιγωσουσι σε και ε
παξουσι τα κεκριµενα επι σε

27

κυριος ζη εν ουρανω και η εξουσια αυτου επι παση τη γη αυτου δεηθητι περι των αµαρτιων σου και πασας τας αδικιας σου εν ελεηµοσυναις λυτρωσαι ινα επιεικεια δοθη σοι
και πολυηµερος γενη επι του θρονου της βασιλειας σου και µη καταφθειρη σε τουτους τους λογους αγαπησον ακριβης γαρ µου ο λογος και πληρης ο χρονος σου

28

και επι συντελεια των λογων ναβουχοδονοσορ ως ηκουσε την κρισιν του οραµατος τους λογους εν τη καρδια συνετηρησε

29

και µετα µηνας δωδεκα ο βασιλευς επι των τειχων της πολεως µετα πασης της δοξης αυτου περιεπατει και επι των πυργων αυτης διεπορευετο

30

και αποκριθεις ειπεν αυτη εστι βαβυλων η µεγαλη ην εγω ωκοδοµησα και οικος βασιλειας µου εν ισχυι κρατους µου κληθησεται εις τιµην της δοξης µου
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31

και επι συντελειας του λογου αυτου φωνην εκ του ουρανου ηκουσε σοι λεγεται ναβουχοδονοσορ βασιλευ η βασιλεια βαβυλωνος αφηρηται σου και ετερω διδοται εξουθενηµεν
ω ανθρωπω εν τω οικω σου ιδου εγω καθιστηµι αυτον επι της βασιλειας σου και την εξουσιαν σου και την δοξαν σου και την τρυφην σου παραληψεται οπως επιγνως οτι εξο
υσιαν εχει ο θεος του ουρανου εν τη βασιλεια των ανθρωπων και ω εαν βουληται δωσει αυτην εως δε ηλιου ανατολης βασιλευς ετερος ευφρανθησεται εν τω οικω σου και κρ
ατησει της δοξης σου και της ισχυος σου και της εξουσιας σου

32

και οι αγγελοι διωξονται σε επι ετη επτα και ου µη οφθης ουδ' ου µη λαλησης µετα παντος ανθρωπου χορτον ως βουν σε ψωµισουσι και απο της χλοης της γης εσται η νοµη
σου ιδου αντι της δοξης σου δησουσι σε και τον οικον της τρυφης σου και την βασιλειαν σου ετερος εξει

33

εως δε πρωι παντα τελεσθησεται επι σε ναβουχοδονοσορ βασιλευ βαβυλωνος και ουχ υστερησει απο παντων τουτων ουθεν [33α] εγω ναβουχοδονοσορ βασιλευς βαβυλωνος ε
πτα ετη επεδηθην χορτον ως βουν εψωµισαν µε και απο της χλοης της γης ησθιον και µετα ετη επτα εδωκα την ψυχην µου εις δεησιν και ηξιωσα περι των αµαρτιων µου κα
τα προσωπον κυριου του θεου του ουρανου και περι των αγνοιων µου του θεου των θεων του µεγαλου εδεηθην [33β] και αι τριχες µου εγενοντο ως πτερυγες αετου οι ονυχες
µου ωσει λεοντος ηλλοιωθη η σαρξ µου και η καρδια µου γυµνος περιεπατουν µετα των θηριων της γης ενυπνιον ειδον και υπονοιαι µε ειληφασι και δια χρονου υπνος µε ελα
βε πολυς και νυσταγµος επεπεσε µοι

34

και επι συντελεια των επτα ετων ο χρονος µου της απολυτρωσεως ηλθε και αι αµαρτιαι µου και αι αγνοιαι µου επληρωθησαν εναντιον του θεου του ουρανου και εδεηθην περ
ι των αγνοιων µου του θεου των θεων του µεγαλου και ιδου αγγελος εις εκαλεσε µε εκ του ουρανου λεγων ναβουχοδονοσορ δουλευσον τω θεω του ουρανου τω αγιω και δος δ
οξαν τω υψιστω το βασιλειον του εθνους σου σοι αποδιδοται

35
36

εν εκεινω τω καιρω αποκατεσταθη η βασιλεια µου εµοι και η δοξα µου απεδοθη µοι

37

τω υψιστω ανθοµολογουµαι και αινω τω κτισαντι τον ουρανον και την γην και τας θαλασσας και τους ποταµους και παντα τα εν αυτοις εξοµολογουµαι και αινω οτι αυτος εσ
τι θεος των θεων και κυριος των κυριων και βασιλευς των βασιλεων οτι αυτος ποιει σηµεια και τερατα και αλλοιοι καιρους και χρονους αφαιρων βασιλειαν βασιλεων και κα
θιστων ετερους αντ' αυτων [37α] απο του νυν αυτω λατρευσω και απο του φοβου αυτου τροµος ειληφε µε και παντας τους αγιους αυτου αινω οι γαρ θεοι των εθνων ουκ εχου
σιν εν εαυτοις ισχυν αποστρεψαι βασιλειαν βασιλεως εις ετερον βασιλεα και αποκτειναι και ζην ποιησαι και ποιησαι σηµεια και θαυµασια µεγαλα και φοβερα και αλλοιωσαι
υπερµεγεθη πραγµατα καθως εποιησεν εν εµοι ο θεος του ουρανου και ηλλοιωσεν επ' εµοι µεγαλα πραγµατα εγω πασας τας ηµερας της βασιλειας µου περι της ψυχης µου τω
υψιστω θυσιας προσοισω εις οσµην ευωδιας τω κυριω και το αρεστον ενωπιον αυτου ποιησω εγω και ο λαος µου το εθνος µου και αι χωραι µου αι εν τη εξουσια µου και οσ
οι ελαλησαν εις τον θεον του ουρανου και οσοι αν καταληφθωσι λαλουντες τι τουτους κατακρινω θανατω [37β] εγραψε δε ο βασιλευς ναβουχοδονοσορ επιστολην εγκυκλιον
πασι τοις κατα τοπον εθνεσι και χωραις και γλωσσαις πασαις ταις οικουσαις εν πασαις ταις χωραις εν γενεαις και γενεαις κυριω τω θεω του ουρανου αινειτε και θυσιαν και
προσφοραν προσφερετε αυτω ενδοξως εγω βασιλευς βασιλεων ανθοµολογουµαι αυτω ενδοξως οτι ουτως εποιησε µετ' εµου εν αυτη τη ηµερα εκαθισε µε επι του θρονου µου
και της εξουσιας µου και της βασιλειας µου εν τω λαω µου εκρατησα και η µεγαλωσυνη µου αποκατεσταθη µοι [37χ] ναβουχοδονοσορ βασιλευς πασι τοις εθνεσι και πασαις
ταις χωραις και πασι τοις οικουσιν εν αυταις ειρηνη υµιν πληθυνθειη εν παντι καιρω και νυν υποδειξω υµιν τας πραξεις ας εποιησε µετ' εµου ο θεος ο µεγας εδοξε δε µοι απο
δειξαι υµιν και τοις σοφισταις υµων οτι εστι θεος και τα θαυµασια αυτου µεγαλα το βασιλειον αυτου βασιλειον εις τον αιωνα η εξουσια αυτου απο γενεων εις γενεας και απεσ
τειλεν επιστολας περι παντων των γενηθεντων αυτω εν τη βασιλεια αυτου πασι τοις εθνεσι τοις ουσιν υπο την βασιλειαν αυτου

0

βαλτασαρ ο βασιλευς εποιησε δοχην µεγαλην εν ηµερα εγκαινισµου των βασιλειων αυτου και απο των µεγιστανων αυτου εκαλεσεν ανδρας δισχιλιους εν τη ηµερα εκεινη βαλ
τασαρ ανυψουµενος απο του οινου και καυχωµενος επηνεσε παντας τους θεους των εθνων τους χωνευτους και γλυπτους εν τω τοπω αυτου και τω θεω τω υψιστω ουκ εδωκε
ν αινεσιν εν αυτη τη νυκτι εξηλθον δακτυλοι ωσει ανθρωπου και επεγραψαν επι του τοιχου οικου αυτου επι του κονιαµατος κατεναντι του λυχνους µανη φαρες θεκελ εστι δε
η ερµηνεια αυτων µανη ηριθµηται φαρες εξηρται θεκελ εσταται

1
1

βαλτασαρ ο βασιλευς εποιησεν εστιατοριαν µεγαλην τοις εταιροις αυτου και επινεν οινον

2

και ανυψωθη η καρδια αυτου και ειπεν ενεγκαι τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα του οικου του θεου α ηνεγκε ναβουχοδονοσορ ο πατηρ αυτου απο ιερουσαληµ και οινοχοησ
αι εν αυτοις τοις εταιροις αυτου

3

και ηνεχθη και επινον εν αυτοις

4

και ηυλογουν τα ειδωλα τα χειροποιητα αυτων και τον θεον του αιωνος ουκ ευλογησαν τον εχοντα την εξουσιαν του πνευµατος αυτων

5

εν αυτη τη ωρα εκεινη εξηλθον δακτυλοι ωσει χειρος ανθρωπου και εγραψαν επι του τοιχου του οικου αυτου επι του κονιαµατος κατεναντι του φωτος εναντι του βασιλεως β
αλτασαρ και ειδε χειρα γραφουσαν
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6

και η ορασις αυτου ηλλοιωθη και φοβοι και υπονοιαι αυτον κατεσπευδον εσπευσεν ουν ο βασιλευς και εξανεστη και εωρα την γραφην εκεινην και οι συνεταιροι κυκλω αυτο
υ εκαυχωντο

7

και ο βασιλευς εφωνησε φωνη µεγαλη καλεσαι τους επαοιδους και φαρµακους και χαλδαιους και γαζαρηνους απαγγειλαι το συγκριµα της γραφης και εισεπορευοντο επι θεω
ριαν ιδειν την γραφην και το συγκριµα της γραφης ουκ εδυναντο συγκριναι τω βασιλει τοτε ο βασιλευς εξεθηκε προσταγµα λεγων πας ανηρ ος αν υποδειξη το συγκριµα της
γραφης στολιει αυτον πορφυραν και µανιακην χρυσουν περιθησει αυτω και δοθησεται αυτω εξουσια του τριτου µερους της βασιλειας

8

και εισεπορευοντο οι επαοιδοι και φαρµακοι και γαζαρηνοι και ουκ ηδυνατο ουδεις το συγκριµα της γραφης απαγγειλαι

9

τοτε ο βασιλευς εκαλεσε την βασιλισσαν περι του σηµειου και υπεδειξεν αυτη ως µεγα εστι και οτι πας ανθρωπος ου δυναται απαγγειλαι τω βασιλει το συγκριµα της γραφης

10

τοτε η βασιλισσα εµνησθη προς αυτον περι του δανιηλ ος ην εκ της αιχµαλωσιας της ιουδαιας

11

και ειπε τω βασιλει ο ανθρωπος επιστηµων ην και σοφος και υπερεχων παντας τους σοφους βαβυλωνος

12

και πνευµα αγιον εν αυτω εστι και εν ταις ηµεραις του πατρος σου του βασιλεως συγκριµατα υπερογκα υπεδειξε ναβουχοδονοσορ τω πατρι σου

13

τοτε δανιηλ εισηχθη προς τον βασιλεα και αποκριθεις ο βασιλευς ειπεν αυτω

14
15
16

ω δανιηλ δυνη µοι υποδειξαι το συγκριµα της γραφης και στολιω σε πορφυραν και µανιακην χρυσουν περιθησω σοι και εξεις εξουσιαν του τριτου µερους της βασιλειας µου

17

τοτε δανιηλ εστη κατεναντι της γραφης και ανεγνω και ουτως απεκριθη τω βασιλει αυτη η γραφη ηριθµηται κατελογισθη εξηρται και εστη η γραψασα χειρ και αυτη η συγκ
ρισις αυτων

18
19
20
21
22
23

βασιλευ συ εποιησω εστιατοριαν τοις φιλοις σου και επινες οινον και τα σκευη του οικου του θεου του ζωντος ηνεχθη σοι και επινετε εν αυτοις συ και οι µεγιστανες σου και
ηνεσατε παντα τα ειδωλα τα χειροποιητα των ανθρωπων και τω θεω τω ζωντι ουκ ευλογησατε και το πνευµα σου εν τη χειρι αυτου και το βασιλειον σου αυτος εδωκε σοι κα
ι ουκ ευλογησας αυτον ουδε ηνεσας αυτω

24
25
26

26-28 τουτο το συγκριµα της γραφης ηριθµηται ο χρονος σου της βασιλειας αποληγει η βασιλεια σου συντετµηται και συντετελεσται η βασιλεια σου τοις µηδοις και τοις περ
σαις διδοται

27

26-28

28

26-28

29

τοτε βαλτασαρ ο βασιλευς ενεδυσε τον δανιηλ πορφυραν και µανιακην χρυσουν περιεθηκεν αυτω και εδωκεν εξουσιαν αυτω του τριτου µερους της βασιλειας αυτου

30

και το συγκριµα επηλθε βαλτασαρ τω βασιλει και το βασιλειον εξηρται απο των χαλδαιων και εδοθη τοις µηδοις και τοις περσαις

31
1

και αρταξερξης ο των µηδων παρελαβε την βασιλειαν και δαρειος πληρης των ηµερων και ενδοξος εν γηρει

2

και κατεστησε σατραπας εκατον εικοσι επτα επι πασης της βασιλειας αυτου

3

και επ' αυτων ανδρας τρεις ηγουµενους αυτων και δανιηλ εις ην των τριων ανδρων
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4

υπερ παντας εχων εξουσιαν εν τη βασιλεια και δανιηλ ην ενδεδυµενος πορφυραν και µεγας και ενδοξος εναντι δαρειου του βασιλεως καθοτι ην ενδοξος και επιστηµων και συ
νετος και πνευµα αγιον εν αυτω και ευοδουµενος εν ταις πραγµατειαις του βασιλεως αις επρασσε τοτε ο βασιλευς εβουλευσατο καταστησαι τον δανιηλ επι πασης της βασιλει
ας αυτου και τους δυο ανδρας ους κατεστησε µετ' αυτου και σατραπας εκατον εικοσι επτα

5

οτε δε εβουλευσατο ο βασιλευς καταστησαι τον δανιηλ επι πασης της βασιλειας αυτου τοτε βουλην και γνωµην εβουλευσαντο εν εαυτοις οι δυο νεανισκοι προς αλληλους λεγ
οντες επει ουδεµιαν αµαρτιαν ουδε αγνοιαν ηυρισκον κατα του δανιηλ περι ης κατηγορησουσιν αυτου προς τον βασιλεα

6

και ειπαν δευτε στησωµεν ορισµον καθ' εαυτων οτι πας ανθρωπος ουκ αξιωσει αξιωµα και ου µη ευξηται ευχην απο παντος θεου εως ηµερων τριακοντα αλλ' η παρα δαρειου
του βασιλεως ει δε µη αποθανειται ινα ηττησωσι τον δανιηλ εναντιον του βασιλεως και ριφη εις τον λακκον των λεοντων ηδεισαν γαρ οτι δανιηλ προσευχεται και δειται κυρ
ιου του θεου αυτου τρις της ηµερας

7

τοτε προσηλθοσαν οι ανθρωποι εκεινοι και ειπαν εναντιον του βασιλεως

8

ορισµον και στασιν εστησαµεν οτι πας ανθρωπος ος αν ευξηται ευχην η αξιωση αξιωµα τι παρα παντος θεου εως ηµερων τριακοντα αλλ' η παρα δαρειου του βασιλεως ριφησ
εται εις τον λακκον των λεοντων

9

και ηξιωσαν τον βασιλεα ινα στηση τον ορισµον και µη αλλοιωση αυτον διοτι ηδεισαν οτι δανιηλ προσευχεται και δειται τρις της ηµερας ινα ηττηθη δια του βασιλεως και ρι
φη εις τον λακκον των λεοντων

10

και ουτως ο βασιλευς δαρειος εστησε και εκυρωσεν

11

επιγνους δε δανιηλ τον ορισµον ον εστησε κατ' αυτου θυριδας ηνοιξεν εν τω υπερωω αυτου κατεναντι ιερουσαληµ και επιπτεν επι προσωπον αυτου τρις της ηµερας καθως ε
ποιει εµπροσθεν και εδειτο

12

και αυτοι ετηρησαν τον δανιηλ και κατελαβοσαν αυτον ευχοµενον τρις της ηµερας καθ' εκαστην ηµεραν

13

τοτε ουτοι οι ανθρωποι ενετυχον τω βασιλει και ειπαν δαρειε βασιλευ ουχ ορισµον ωρισω ινα πας ανθρωπος µη ευξηται ευχην µηδε αξιωση αξιωµα παρα παντος θεου εως ηµ
ερων τριακοντα αλλα παρα σου βασιλευ ει δε µη ριφησεται εις τον λακκον των λεοντων αποκριθεις δε ο βασιλευς ειπεν αυτοις ακριβης ο λογος και µενει ο ορισµος [13α] και
ειπον αυτω ορκιζοµεν σε τοις µηδων και περσων δογµασιν ινα µη αλλοιωσης το προσταγµα µηδε θαυµασης προσωπον και ινα µη ελαττωσης τι των ειρηµενων και κολασης τ
ον ανθρωπον ος ουκ ενεµεινε τω ορισµω τουτω και ειπεν ουτως ποιησω καθως λεγετε και εστηκε µοι τουτο

14

και ειπαν ιδου ευροµεν δανιηλ τον φιλον σου ευχοµενον και δεοµενον του προσωπου του θεου αυτου τρις της ηµερας

15

και λυπουµενος ο βασιλευς ειπεν ριφηναι τον δανιηλ εις τον λακκον των λεοντων κατα τον ορισµον ον εστησε κατ' αυτου τοτε ο βασιλευς σφοδρα ελυπηθη επι τω δανιηλ και
εβοηθει του εξελεσθαι αυτον εως δυσµων ηλιου απο των χειρων των σατραπων

16

και ουκ ηδυνατο εξελεσθαι αυτον απ' αυτων

17

αναβοησας δε δαρειος ο βασιλευς ειπε τω δανιηλ ο θεος σου ω συ λατρευεις ενδελεχως τρις της ηµερας αυτος εξελειται σε εκ χειρος των λεοντων εως πρωι θαρρει

18

τοτε δανιηλ ερριφη εις τον λακκον των λεοντων και ηνεχθη λιθος και ετεθη εις το στοµα του λακκου και εσφραγισατο ο βασιλευς εν τω δακτυλιω εαυτου και εν τοις δακτυλι
οις των µεγιστανων αυτου οπως µη απ' αυτων αρθη ο δανιηλ η ο βασιλευς αυτον ανασπαση εκ του λακκου

19

τοτε υπεστρεψεν ο βασιλευς εις τα βασιλεια αυτου και ηυλισθη νηστις και ην λυπουµενος περι του δανιηλ τοτε ο θεος του δανιηλ προνοιαν ποιουµενος αυτου απεκλεισε τα στ
οµατα των λεοντων και ου παρηνωχλησαν τω δανιηλ

20

και ο βασιλευς δαρειος ωρθρισε πρωι και παρελαβε µεθ' εαυτου τους σατραπας και πορευθεις εστη επι του στοµατος του λακκου των λεοντων

21

τοτε ο βασιλευς εκαλεσε τον δανιηλ φωνη µεγαλη µετα κλαυθµου λεγων ω δανιηλ ει αρα ζης και ο θεος σου ω λατρευεις ενδελεχως σεσωκε σε απο των λεοντων και ουκ ηχρε
ιωκαν σε

22

τοτε δανιηλ επηκουσε φωνη µεγαλη και ειπεν βασιλευ ετι ειµι ζων

23

και σεσωκε µε ο θεος απο των λεοντων καθοτι δικαιοσυνη εν εµοι ευρεθη εναντιον αυτου και εναντιον δε σου βασιλευ ουτε αγνοια ουτε αµαρτια ευρεθη εν εµοι συ δε ηκουσα
ς ανθρωπων πλανωντων βασιλεις και ερριψας µε εις τον λακκον των λεοντων εις απωλειαν

24

τοτε συνηχθησαν πασαι αι δυναµεις και ειδον τον δανιηλ ως ου παρηνωχλησαν αυτω οι λεοντες

25

τοτε οι δυο ανθρωποι εκεινοι οι καταµαρτυρησαντες του δανιηλ αυτοι και αι γυναικες αυτων και τα τεκνα αυτων ερριφησαν τοις λεουσι και οι λεοντες απεκτειναν αυτους κα
ι εθλασαν τα οστα αυτων
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26

τοτε δαρειος εγραψε πασι τοις εθνεσι και χωραις και γλωσσαις τοις οικουσιν εν παση τη γη αυτου λεγων

27

παντες οι ανθρωποι οι οντες εν τη βασιλεια µου εστωσαν προσκυνουντες και λατρευοντες τω θεω του δανιηλ αυτος γαρ εστι θεος µενων και ζων εις γενεας γενεων εως του αι
ωνος

28

εγω δαρειος εσοµαι αυτω προσκυνων και δουλευων πασας τας ηµερας µου τα γαρ ειδωλα τα χειροποιητα ου δυνανται σωσαι ως ελυτρωσατο ο θεος του δανιηλ τον δανιηλ

29

και ο βασιλευς δαρειος προσετεθη προς το γενος αυτου και δανιηλ κατεσταθη επι της βασιλειας δαρειου και κυρος ο περσης παρελαβε την βασιλειαν αυτου

1

ετους πρωτου βασιλευοντος βαλτασαρ χωρας βαβυλωνιας δανιηλ οραµα ειδε παρα κεφαλην επι της κοιτης αυτου τοτε δανιηλ το οραµα ο ειδεν εγραψεν εις κεφαλαια λογων

2

επι της κοιτης µου εθεωρουν καθ' υπνους νυκτος και ιδου τεσσαρες ανεµοι του ουρανου ενεπεσον εις την θαλασσαν την µεγαλην

3

και τεσσαρα θηρια ανεβαινον εκ της θαλασσης διαφεροντα εν παρα το εν

4

το πρωτον ωσει λεαινα εχουσα πτερα ωσει αετου εθεωρουν εως οτου ετιλη τα πτερα αυτης και ηρθη απο της γης και επι ποδων ανθρωπινων εσταθη και ανθρωπινη καρδια ε
δοθη αυτη

5

και ιδου µετ' αυτην αλλο θηριον οµοιωσιν εχον αρκου και επι του ενος πλευρου εσταθη και τρια πλευρα ην εν τω στοµατι αυτης και ουτως ειπεν αναστα καταφαγε σαρκας π
ολλας

6

και µετα ταυτα εθεωρουν θηριον αλλο ωσει παρδαλιν και πτερα τεσσαρα επετεινον επανω αυτου και τεσσαρες κεφαλαι τω θηριω και γλωσσα εδοθη αυτω

7

µετα δε ταυτα εθεωρουν εν οραµατι της νυκτος θηριον τεταρτον φοβερον και ο φοβος αυτου υπερφερων ισχυι εχον οδοντας σιδηρους µεγαλους εσθιον και κοπανιζον κυκλω τ
οις ποσι καταπατουν διαφορως χρωµενον παρα παντα τα προ αυτου θηρια ειχε δε κερατα δεκα

8

και βουλαι πολλαι εν τοις κερασιν αυτου και ιδου αλλο εν κερας ανεφυη ανα µεσον αυτων µικρον εν τοις κερασιν αυτου και τρια των κερατων των πρωτων εξηρανθησαν δι'
αυτου και ιδου οφθαλµοι ωσπερ οφθαλµοι ανθρωπινοι εν τω κερατι τουτω και στοµα λαλουν µεγαλα και εποιει πολεµον προς τους αγιους

9

εθεωρουν εως οτε θρονοι ετεθησαν και παλαιος ηµερων εκαθητο εχων περιβολην ωσει χιονα και το τριχωµα της κεφαλης αυτου ωσει εριον λευκον καθαρον ο θρονος ωσει φλ
οξ πυρος

10

και εξεπορευετο κατα προσωπον αυτου ποταµος πυρος χιλιαι χιλιαδες εθεραπευον αυτον και µυριαι µυριαδες παρειστηκεισαν αυτω και κριτηριον εκαθισε και βιβλοι ηνεωχθ
ησαν

11

εθεωρουν τοτε την φωνην των λογων των µεγαλων ων το κερας ελαλει και απετυµπανισθη το θηριον και απωλετο το σωµα αυτου και εδοθη εις καυσιν πυρος

12

και τους κυκλω αυτου απεστησε της εξουσιας αυτων και χρονος ζωης εδοθη αυτοις εως χρονου και καιρου

13

εθεωρουν εν οραµατι της νυκτος και ιδου επι των νεφελων του ουρανου ως υιος ανθρωπου ηρχετο και ως παλαιος ηµερων παρην και οι παρεστηκοτες παρησαν αυτω

14

και εδοθη αυτω εξουσια και παντα τα εθνη της γης κατα γενη και πασα δοξα αυτω λατρευουσα και η εξουσια αυτου εξουσια αιωνιος ητις ου µη αρθη και η βασιλεια αυτου η
τις ου µη φθαρη

15

και ακηδιασας εγω δανιηλ εν τουτοις εν τω οραµατι της νυκτος

16

προσηλθον προς ενα των εστωτων και την ακριβειαν εζητουν παρ' αυτου υπερ παντων τουτων αποκριθεις δε λεγει µοι και την κρισιν των λογων εδηλωσε µοι

17

ταυτα τα θηρια τα µεγαλα εισι τεσσαρες βασιλειαι αι απολουνται απο της γης

18

και παραληψονται την βασιλειαν αγιοι υψιστου και καθεξουσι την βασιλειαν εως του αιωνος και εως του αιωνος των αιωνων

19

τοτε ηθελον εξακριβασασθαι περι του θηριου του τεταρτου του διαφθειροντος παντα και υπερφοβου και ιδου οι οδοντες αυτου σιδηροι και οι ονυχες αυτου χαλκοι κατεσθιον
τες παντας κυκλοθεν και καταπατουντες τοις ποσι

20

και περι των δεκα κερατων αυτου των επι της κεφαλης και του ενος του αλλου του προσφυεντος και εξεπεσαν δι' αυτου τρια και το κερας εκεινο ειχεν οφθαλµους και στοµα
λαλουν µεγαλα και η προσοψις αυτου υπερεφερε τα αλλα

21

και κατενοουν το κερας εκεινο πολεµον συνισταµενον προς τους αγιους και τροπουµενον αυτους

22

εως του ελθειν τον παλαιον ηµερων και την κρισιν εδωκε τοις αγιοις του υψιστου και ο καιρος εδοθη και το βασιλειον κατεσχον οι αγιοι

23

και ερρεθη µοι περι του θηριου του τεταρτου οτι βασιλεια τεταρτη εσται επι της γης ητις διοισει παρα πασαν την γην και αναστατωσει αυτην και καταλεανει αυτην
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24

και τα δεκα κερατα της βασιλειας δεκα βασιλεις στησονται και ο αλλος βασιλευς µετα τουτους στησεται και αυτος διοισει κακοις υπερ τους πρωτους και τρεις βασιλεις ταπε
ινωσει

25

και ρηµατα εις τον υψιστον λαλησει και τους αγιους του υψιστου κατατριψει και προσδεξεται αλλοιωσαι καιρους και νοµον και παραδοθησεται παντα εις τας χειρας αυτου ε
ως καιρου και καιρων και εως ηµισους καιρου

26

και η κρισις καθισεται και την εξουσιαν απολουσι και βουλευσονται µιαναι και απολεσαι εως τελους

27

και την βασιλειαν και την εξουσιαν και την µεγαλειοτητα αυτων και την αρχην πασων των υπο τον ουρανον βασιλειων εδωκε λαω αγιω υψιστου βασιλευσαι βασιλειαν αιωνι
ον και πασαι αι εξουσιαι αυτω υποταγησονται και πειθαρχησουσιν αυτω

28

εως καταστροφης του λογου εγω δανιηλ σφοδρα εκστασει περιειχοµην και η εξις µου διηνεγκεν εµοι και το ρηµα εν καρδια µου εστηριξα

1

ετους τριτου βασιλευοντος βαλτασαρ ορασις ην ειδον εγω δανιηλ µετα το ιδειν µε την πρωτην

2

και ειδον εν τω οραµατι του ενυπνιου µου εµου οντος εν σουσοις τη πολει ητις εστιν εν ελυµαιδι χωρα ετι οντος µου προς τη πυλη αιλαµ

3

αναβλεψας ειδον κριον ενα µεγαν εστωτα απεναντι της πυλης και ειχε κερατα και το εν υψηλοτερον του ετερου και το υψηλοτερον ανεβαινε

4

µετα δε ταυτα ειδον τον κριον κερατιζοντα προς ανατολας και προς βορραν και προς δυσµας και µεσηµβριαν και παντα τα θηρια ουκ εστησαν ενωπιον αυτου και ουκ ην ο ρυ
οµενος εκ των χειρων αυτου και εποιει ως ηθελε και υψωθη

5

και εγω διενοουµην και ιδου τραγος αιγων ηρχετο απο δυσµων επι προσωπου της γης και ουχ ηπτετο της γης και ην του τραγου κερας εν ανα µεσον των οφθαλµων αυτου

6

και ηλθεν επι τον κριον τον τα κερατα εχοντα ον ειδον εστωτα προς τη πυλη και εδραµε προς αυτον εν θυµω οργης

7

και ειδον αυτον προσαγοντα προς τον κριον και εθυµωθη επ' αυτον και επαταξε και συνετριψε τα δυο κερατα αυτου και ουκετι ην ισχυς εν τω κριω στηναι κατεναντι του τρ
αγου και εσπαραξεν αυτον επι την γην και συνετριψεν αυτον και ουκ ην ο ρυοµενος τον κριον απο του τραγου

8

και ο τραγος των αιγων κατισχυσε σφοδρα και οτε κατισχυσε συνετριβη αυτου το κερας το µεγα και ανεβη ετερα τεσσαρα κερατα κατοπισθεν αυτου εις τους τεσσαρας ανεµ
ους του ουρανου

9

και εξ ενος αυτων ανεφυη κερας ισχυρον εν και κατισχυσε και επαταξεν επι µεσηµβριαν και επ' ανατολας και επι βορραν

10

και υψωθη εως των αστερων του ουρανου και ερραχθη επι την γην απο των αστερων και απο αυτων κατεπατηθη

11

εως ο αρχιστρατηγος ρυσεται την αιχµαλωσιαν και δι' αυτον τα ορη τα απ' αιωνος ερραχθη και εξηρθη ο τοπος αυτων και θυσια και εθηκεν αυτην εως χαµαι επι την γην και
ευωδωθη και εγενηθη και το αγιον ερηµωθησεται

12

και εγενηθησαν επι τη θυσια αι αµαρτιαι και ερριφη χαµαι η δικαιοσυνη και εποιησε και ευωδωθη

13

και ηκουον ετερου αγιου λαλουντος και ειπεν ο ετερος τω φελµουνι τω λαλουντι εως τινος το οραµα στησεται και η θυσια η αρθεισα και η αµαρτια ερηµωσεως η δοθεισα κα
ι τα αγια ερηµωθησεται εις καταπατηµα

14

και ειπεν αυτω εως εσπερας και πρωι ηµεραι δισχιλιαι τριακοσιαι και καθαρισθησεται το αγιον

15

και εγενετο εν τω θεωρειν µε εγω δανιηλ το οραµα εζητουν διανοηθηναι και ιδου εστη κατεναντιον µου ως ορασις ανθρωπου

16

και ηκουσα φωνην ανθρωπου ανα µεσον του ουλαι και εκαλεσε και ειπεν γαβριηλ συνετισον εκεινον την ορασιν και αναβοησας ειπεν ο ανθρωπος επι το προσταγµα εκεινο η
ορασις

17

και ηλθε και εστη εχοµενος µου της στασεως και εν τω ερχεσθαι αυτον εθορυβηθην και επεσα επι προσωπον µου και ειπεν µοι διανοηθητι υιε ανθρωπου ετι γαρ εις ωραν και
ρου τουτο το οραµα

18

και λαλουντος αυτου µετ' εµου εκοιµηθην επι προσωπον χαµαι και αψαµενος µου ηγειρε µε επι του τοπου

19

και ειπε µοι ιδου εγω απαγγελλω σοι α εσται επ' εσχατου της οργης τοις υιοις του λαου σου ετι γαρ εις ωρας καιρου συντελειας µενει

20

τον κριον ον ειδες τον εχοντα τα κερατα βασιλευς µηδων και περσων εστι

21

και ο τραγος των αιγων βασιλευς των ελληνων εστι και το κερας το µεγα το ανα µεσον των οφθαλµων αυτου αυτος ο βασιλευς ο πρωτος

22

και τα συντριβεντα και αναβαντα οπισω αυτου τεσσαρα κερατα τεσσαρες βασιλεις του εθνους αυτου αναστησονται ου κατα την ισχυν αυτου
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23

και επ' εσχατου της βασιλειας αυτων πληρουµενων των αµαρτιων αυτων αναστησεται βασιλευς αναιδης προσωπω διανοουµενος αινιγµατα

24

και στερεωθησεται η ισχυς αυτου και ουκ εν τη ισχυι αυτου και θαυµαστως φθερει και ευοδωθησεται και ποιησει και φθερει δυναστας και δηµον αγιων

25

και επι τους αγιους το διανοηµα αυτου και ευοδωθησεται το ψευδος εν ταις χερσιν αυτου και η καρδια αυτου υψωθησεται και δολω αφανιει πολλους και επι απωλειας ανδρ
ων στησεται και ποιησει συναγωγην χειρος και αποδωσεται

26

το οραµα το εσπερας και πρωι ηυρεθη επ' αληθειας και νυν πεφραγµενον το οραµα ετι γαρ εις ηµερας πολλας

27

εγω δανιηλ ασθενησας ηµερας πολλας και αναστας επραγµατευοµην παλιν βασιλικα και εξελυοµην επι τω οραµατι και ουδεις ην ο διανοουµενος

1

ετους πρωτου επι δαρειου του ξερξου απο της γενεας της µηδικης οι εβασιλευσαν επι την βασιλειαν των χαλδαιων

2

τω πρωτω ετει της βασιλειας αυτου εγω δανιηλ διενοηθην εν ταις βιβλοις τον αριθµον των ετων οτε εγενετο προσταγµα τη γη επι ιερεµιαν τον προφητην εγειραι εις αναπληρ
ωσιν ονειδισµου ιερουσαληµ εβδοµηκοντα ετη

3

και εδωκα το προσωπον µου επι κυριον τον θεον ευρειν προσευχην και ελεος εν νηστειαις και σακκω και σποδω

4

και προσηυξαµην προς κυριον τον θεον και εξωµολογησαµην και ειπα ιδου κυριε συ ει ο θεος ο µεγας και ο ισχυρος και ο φοβερος τηρων την διαθηκην και το ελεος τοις αγα
πωσι σε και τοις φυλασσουσι τα προσταγµατα σου

5

ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ησεβησαµεν και απεστηµεν και παρεβηµεν τας εντολας σου και τα κριµατα σου

6

και ουκ ηκουσαµεν των παιδων σου των προφητων α ελαλησαν επι τω ονοµατι σου επι τους βασιλεις ηµων και δυναστας ηµων και πατερας ηµων και παντι εθνει επι της γης

7

σοι κυριε η δικαιοσυνη και ηµιν η αισχυνη του προσωπου κατα την ηµεραν ταυτην ανθρωποις ιουδα και καθηµενοις εν ιερουσαληµ και παντι τω λαω ισραηλ τω εγγιστα και
τω απωτερω εν πασαις ταις χωραις εις ας διεσκορπισας αυτους εκει εν τη πληµµελεια η επληµµελησαν εναντιον σου

8

δεσποτα ηµιν η αισχυνη του προσωπου και τοις βασιλευσιν ηµων και δυνασταις και τοις πατρασιν ηµων οτι ηµαρτοµεν σοι

9

τω κυριω η δικαιοσυνη και το ελεος οτι απεστηµεν απο σου

10

και ουκ ηκουσαµεν της φωνης κυριου του θεου ηµων κατακολουθησαι τω νοµω σου ω εδωκας ενωπιον µωση και ηµων δια των παιδων σου των προφητων

11

και πας ισραηλ εγκατελιπε τον νοµον σου και απεστησαν του µη ακουσαι της φωνης σου και επηλθεν εφ' ηµας η καταρα και ο ορκος ο γεγραµµενος εν τω νοµω µωση παιδος
του θεου οτι ηµαρτοµεν αυτω

12

και εστησεν ηµιν τα προσταγµατα αυτου οσα ελαλησεν εφ' ηµας και επι τους κριτας ηµων οσα εκρινας ηµιν επαγαγειν εφ' ηµας κακα µεγαλα οια ουκ εγενηθη υπο τον ουραν
ον καθοτι εγενηθη εν ιερουσαληµ

13

κατα τα γεγραµµενα εν διαθηκη µωση παντα τα κακα επηλθεν ηµιν και ουκ εξεζητησαµεν το προσωπον κυριου θεου ηµων αποστηναι απο των αµαρτιων ηµων και διανοηθη
ναι την δικαιοσυνην σου κυριε

14

και ηγρυπνησε κυριος ο θεος επι τα κακα και επηγαγεν εφ' ηµας οτι δικαιος κυριος ο θεος ηµων επι παντα οσα αν ποιηση και ουκ ηκουσαµεν της φωνης αυτου

15

και νυν δεσποτα κυριε ο θεος ηµων ο εξαγαγων τον λαον σου εξ αιγυπτου τω βραχιονι σου τω υψηλω και εποιησας σεαυτω ονοµα κατα την ηµεραν ταυτην ηµαρτοµεν ηγνοη
καµεν

16

δεσποτα κατα την δικαιοσυνην σου αποστραφητω ο θυµος σου και η οργη σου απο της πολεως σου ιερουσαληµ ορους του αγιου σου οτι εν ταις αµαρτιαις ηµων και εν ταις α
γνοιαις των πατερων ηµων ιερουσαληµ και ο δηµος σου κυριε εις ονειδισµον εν πασι τοις περικυκλω ηµων

17

και νυν επακουσον δεσποτα της προσευχης του παιδος σου και επι τας δεησεις µου και επιβλεψατω το προσωπον σου επι το ορος το αγιον σου το ερηµον ενεκεν των δουλων
σου δεσποτα

18

προσχες κυριε το ους σου και επακουσον µου ανοιξον τους οφθαλµους σου και ιδε την ερηµωσιν ηµων και της πολεως σου εφ' ης επεκληθη το ονοµα σου επ' αυτης ου γαρ επ
ι ταις δικαιοσυναις ηµων ηµεις δεοµεθα εν ταις προσευχαις ηµων ενωπιον σου αλλα δια το σον ελεος

19

κυριε συ ιλατευσον κυριε επακουσον και ποιησον και µη χρονισης ενεκα σεαυτου δεσποτα οτι το ονοµα σου επεκληθη επι την πολιν σου σιων και επι τον λαον σου ισραηλ

20

και εως εγω ελαλουν προσευχοµενος και εξοµολογουµενος τας αµαρτιας µου και τας αµαρτιας του λαου µου ισραηλ και δεοµενος εν ταις προσευχαις εναντιον κυριου θεου µο
υ και υπερ του ορους του αγιου του θεου ηµων
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21

και ετι λαλουντος µου εν τη προσευχη µου και ιδου ο ανηρ ον ειδον εν τω υπνω µου την αρχην γαβριηλ ταχει φεροµενος προσηγγισε µοι εν ωρα θυσιας εσπερινης

22

και προσηλθε και ελαλησε µετ' εµου και ειπεν δανιηλ αρτι εξηλθον υποδειξαι σοι διανοιαν

23

εν αρχη της δεησεως σου εξηλθε προσταγµα παρα κυριου και εγω ηλθον υποδειξαι σοι οτι ελεεινος ει και διανοηθητι το προσταγµα

24

εβδοµηκοντα εβδοµαδες εκριθησαν επι τον λαον σου και επι την πολιν σιων συντελεσθηναι την αµαρτιαν και τας αδικιας σπανισαι και απαλειψαι τας αδικιας και διανοηθην
αι το οραµα και δοθηναι δικαιοσυνην αιωνιον και συντελεσθηναι το οραµα και ευφραναι αγιον αγιων

25

και γνωση και διανοηθηση και ευφρανθηση και ευρησεις προσταγµατα αποκριθηναι και οικοδοµησεις ιερουσαληµ πολιν κυριω

26

και µετα επτα και εβδοµηκοντα και εξηκοντα δυο αποσταθησεται χρισµα και ουκ εσται και βασιλεια εθνων φθερει την πολιν και το αγιον µετα του χριστου και ηξει η συντελ
εια αυτου µετ' οργης και εως καιρου συντελειας απο πολεµου πολεµηθησεται

27

και δυναστευσει η διαθηκη εις πολλους και παλιν επιστρεψει και ανοικοδοµηθησεται εις πλατος και µηκος και κατα συντελειαν καιρων και µετα επτα και εβδοµηκοντα καιρ
ους και εξηκοντα δυο ετη εως καιρου συντελειας πολεµου και αφαιρεθησεται η ερηµωσις εν τω κατισχυσαι την διαθηκην επι πολλας εβδοµαδας και εν τω τελει της εβδοµαδ
ος αρθησεται η θυσια και η σπονδη και επι το ιερον βδελυγµα των ερηµωσεων εσται εως συντελειας και συντελεια δοθησεται επι την ερηµωσιν

1

εν τω ενιαυτω τω πρωτω κυρου του βασιλεως περσων προσταγµα εδειχθη τω δανιηλ ος επεκληθη το ονοµα βαλτασαρ και αληθες το οραµα και το προσταγµα και το πληθος
το ισχυρον διανοηθησεται το προσταγµα και διενοηθην αυτο εν οραµατι

2

εν ταις ηµεραις εκειναις εγω δανιηλ ηµην πενθων τρεις εβδοµαδας

3

αρτον επιθυµιων ουκ εφαγον και κρεας και οινος ουκ εισηλθεν εις το στοµα µου ελαιον ουκ ηλειψαµην εως του συντελεσαι µε τας τρεις εβδοµαδας των ηµερων

4

και εγενετο τη ηµερα τη τεταρτη και εικαδι του µηνος του πρωτου και εγω ηµην επι του χειλους του ποταµου του µεγαλου ος εστι τιγρης

5

και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου ανθρωπος εις ενδεδυµενος βυσσινα και την οσφυν περιεζωσµενος βυσσινω και εκ µεσου αυτου φως

6

και το σωµα αυτου ωσει θαρσις και το προσωπον αυτου ωσει ορασις αστραπης και οι οφθαλµοι αυτου ωσει λαµπαδες πυρος και οι βραχιονες αυτου και οι ποδες ωσει χαλκος
εξαστραπτων και φωνη λαλιας αυτου ωσει φωνη θορυβου

7

και ειδον εγω δανιηλ την ορασιν την µεγαλην ταυτην και οι ανθρωποι οι οντες µετ' εµου ουκ ειδοσαν την ορασιν ταυτην και φοβος ισχυρος επεπεσεν επ' αυτους και απεδρασ
αν εν σπουδη

8

και εγω κατελειφθην µονος και ειδον την ορασιν την µεγαλην ταυτην και ουκ εγκατελειφθη εν εµοι ισχυς και ιδου πνευµα επεστραφη επ' εµε εις φθοραν και ου κατισχυσα

9

και ουκ ηκουσα την φωνην λαλιας αυτου εγω ηµην πεπτωκως επι προσωπον µου επι την γην

10

και ιδου χειρα προσηγαγε µοι και ηγειρε µε επι των γονατων επι τα ιχνη των ποδων µου

11

και ειπεν µοι δανιηλ ανθρωπος ελεεινος ει διανοηθητι τοις προσταγµασιν οις εγω λαλω επι σε και στηθι επι του τοπου σου αρτι γαρ απεσταλην επι σε και εν τω λαλησαι αυτο
ν µετ' εµου το προσταγµα τουτο εστην τρεµων

12

και ειπεν προς µε µη φοβου δανιηλ οτι απο της ηµερας της πρωτης ης εδωκας το προσωπον σου διανοηθηναι και ταπεινωθηναι εναντιον κυριου του θεου σου εισηκουσθη το
ρηµα σου και εγω εισηλθον εν τω ρηµατι σου

13

και ο στρατηγος βασιλεως περσων ανθειστηκει εναντιον µου εικοσι και µιαν ηµεραν και ιδου µιχαηλ εις των αρχοντων των πρωτων επηλθε βοηθησαι µοι και αυτον εκει κατ
ελιπον µετα του στρατηγου του βασιλεως περσων

14

και ειπεν µοι ηλθον υποδειξαι σοι τι υπαντησεται τω λαω σου επ' εσχατου των ηµερων ετι γαρ ορασις εις ηµερας

15

και εν τω αυτον λαλησαι µετ' εµου τα προσταγµατα ταυτα εδωκα το προσωπον µου επι την γην και εσιωπησα

16

και ιδου ως οµοιωσις χειρος ανθρωπου ηψατο µου των χειλεων και ηνοιξα το στοµα µου και ελαλησα και ειπα τω εστηκοτι απεναντι µου κυριε και ως ορασις απεστραφη επι
το πλευρον µου επ' εµε και ουκ ην εν εµοι ισχυς

17

και πως δυνησεται ο παις λαλησαι µετα του κυριου αυτου και εγω ησθενησα και ουκ εστιν εν εµοι ισχυς και πνευµα ου κατελειφθη εν εµοι

18

και προσεθηκε και ηψατο µου ως ορασις ανθρωπου και κατισχυσε µε

19

και ειπε µοι ανθρωπος ελεεινος ει µη φοβου υγιαινε ανδριζου και ισχυε και εν τω λαλησαι αυτον µετ' εµου ισχυσα και ειπα λαλησατω ο κυριος µου οτι ενισχυσε µε
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20

και ειπεν προς µε γινωσκεις τι ηλθον προς σε και νυν επιστρεψω διαµαχεσθαι µετα του στρατηγου βασιλεως των περσων και εγω εξεπορευοµην και ιδου στρατηγος ελληνων
εισεπορευετο

21

και µαλα υποδειξω σοι τα πρωτα εν απογραφη αληθειας και ουθεις ην ο βοηθων µετ' εµου υπερ τουτων αλλ' η µιχαηλ ο αγγελος

1

και εν τω ενιαυτω τω πρωτω κυρου του βασιλεως ειπεν µοι ενισχυσαι και ανδριζεσθαι

2

και νυν ηλθον την αληθειαν υποδειξαι σοι ιδου τρεις βασιλεις ανθεστηκασιν εν τη περσιδι και ο τεταρτος πλουτησει πλουτον µεγαν παρα παντας και εν τω κατισχυσαι αυτον
εν τω πλουτω αυτου επαναστησεται παντι βασιλει ελληνων

3

και στησεται βασιλευς δυνατος και κυριευσει κυριειας πολλης και ποιησει καθως αν βουληται

4

και εν τω αναστηναι αυτον συντριβησεται η βασιλεια αυτου και µερισθησεται εις τους τεσσαρας ανεµους του ουρανου ου κατα την αλκην αυτου ουδε κατα την κυριειαν αυτ
ου ην εδυναστευσε οτι αποσταθησεται η βασιλεια αυτου και ετερους διδαξει ταυτα

5

και ενισχυσει βασιλειαν αιγυπτου και εις εκ των δυναστων κατισχυσει αυτον και δυναστευσει δυναστεια µεγαλη η δυναστεια αυτου

6

και εις συντελειαν ενιαυτων αξει αυτους και εισελευσεται βασιλευς αιγυπτου εις την βασιλειαν την βορρα ποιησασθαι συνθηκας και ου µη κατισχυση οτι ο βραχιων αυτου ου
στησει ισχυν και ο βραχιων αυτου ναρκησει και των συµπορευοµενων µετ' αυτου και µενει εις ωρας

7

και αναστησεται φυτον εκ της ριζης αυτου καθ' εαυτον και ηξει επι την δυναµιν αυτου εν ισχυι αυτου βασιλευς βορρα και ποιησει ταραχην και κατισχυσει

8

και τους θεους αυτων καταστρεψει µετα των χωνευτων αυτων και τους οχλους αυτων µετα των σκευων των επιθυµηµατων αυτων το αργυριον και το χρυσιον εν αιχµαλωσι
α αποισουσιν εις αιγυπτον και εσται ετος βασιλει βορρα

9

και εισελευσεται εις βασιλειαν αιγυπτου ηµερας και επιστρεψει επι την γην αυτου

10

και ο υιος αυτου και ερεθισθησεται και συναξει συναγωγην οχλου πολλου και εισελευσεται κατ' αυτην κατασυρων παρελευσεται και επιστρεψει και παροξυνθησεται επι πολ
υ

11

και οργισθησεται βασιλευς αιγυπτου και πολεµησει µετα βασιλεως βορρα και παραδοθησεται η συναγωγη εις τας χειρας αυτου

12

και ληψεται την συναγωγην και υψωθησεται η καρδια αυτου και ταραξει πολλους και ου µη φοβηθη

13

και επιστρεψει βασιλευς βορρα και συναξει πολεως συναγωγην µειζονα παρα την πρωτην κατα συντελειαν καιρου ενιαυτου και εισελευσεται εις αυτην επ' αυτον εν οχλω πολ
λω και εν χρηµασι πολλοις

14

και εν τοις καιροις εκεινοις διανοιαι αναστησονται επι τον βασιλεα αιγυπτου και ανοικοδοµησει τα πεπτωκοτα του εθνους σου και αναστησεται εις το αναστησαι την προφητ
ειαν και προσκοψουσι

15

και επελευσεται βασιλευς βορρα και επιστρεψει τα δορατα αυτου και ληψεται την πολιν την οχυραν και οι βραχιονες βασιλεως αιγυπτου στησονται µετα των δυναστων αυτο
υ και ουκ εσται αυτω ισχυς εις το αντιστηναι αυτω

16

και ποιησει ο εισπορευοµενος επ' αυτον κατα το θεληµα αυτου και ουκ εσται ο ανθεστηκως εναντιον αυτου και στησεται εν τη χωρα και επιτελεσθησεται παντα εν ταις χερσι
ν αυτου

17

και δωσει το προσωπον αυτου επελθειν βια παν το εργον αυτου και συνθηκας µετ' αυτου ποιησεται και θυγατερα ανθρωπου δωσει αυτω εις το φθειραι αυτην και ου πεισεται
και ουκ εσται

18

και δωσει το προσωπον αυτου επι την θαλασσαν και ληψεται πολλους και επιστρεψει οργην ονειδισµου αυτων εν ορκω κατα τον ονειδισµον αυτου

19

επιστρεψει το προσωπον αυτου εις το κατισχυσαι την χωραν αυτου και προσκοψει και πεσειται και ουχ ευρεθησεται

20

και αναστησεται εκ της ριζης αυτου φυτον βασιλειας εις αναστασιν ανηρ τυπτων δοξαν βασιλεως και εν ηµεραις εσχαταις συντριβησεται και ουκ εν οργη ουδε εν πολεµω

21

και αναστησεται επι τον τοπον αυτου ευκαταφρονητος και ου δοθησεται επ' αυτον δοξα βασιλεως και ηξει εξαπινα κατισχυσει βασιλευς εν κληροδοσια αυτου

22

και τους βραχιονας τους συντριβεντας συντριψει απο προσωπου αυτου

23

και µετα της διαθηκης και δηµου συνταγεντος µετ' αυτου ποιησει ψευδος και επι εθνος ισχυρον εν ολιγοστω εθνει
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24

εξαπινα ερηµωσει πολιν και ποιησει οσα ουκ εποιησαν οι πατερες αυτου ουδε οι πατερες των πατερων αυτου προνοµην και σκυλα και χρηµατα αυτοις δωσει και επι την πολι
ν την ισχυραν διανοηθησεται και οι λογισµοι αυτου εις µατην

25

και εγερθησεται η ισχυς αυτου και η καρδια αυτου επι τον βασιλεα αιγυπτου εν οχλω πολλω και ο βασιλευς αιγυπτου ερεθισθησεται εις πολεµον εν οχλω ισχυρω σφοδρα λια
ν και ου στησεται οτι διανοηθησεται επ' αυτον διανοια

26

και καταναλωσουσιν αυτον µεριµναι αυτου και αποστρεψουσιν αυτον και παρελευσεται και κατασυριει και πεσουνται τραυµατιαι πολλοι

27

και δυο βασιλεις µονοι δειπνησουσιν επι το αυτο και επι µιας τραπεζης φαγονται και ψευδολογησουσι και ουκ ευοδωθησονται ετι γαρ συντελεια εις καιρον

28

και επιστρεψει εις την χωραν αυτου εν χρηµασι πολλοις και η καρδια αυτου επι την διαθηκην του αγιου ποιησει και επιστρεψει επι την χωραν αυτου

29

εις καιρον και εισελευσεται εις αιγυπτον και ουκ εσται ως η πρωτη και η εσχατη

30

και ηξουσι ρωµαιοι και εξωσουσιν αυτον και εµβριµησονται αυτω και επιστρεψει και οργισθησεται επι την διαθηκην του αγιου και ποιησει και επιστρεψει και διανοηθησετ
αι επ' αυτους ανθ' ων εγκατελιπον την διαθηκην του αγιου

31

και βραχιονες παρ' αυτου στησονται και µιανουσι το αγιον του φοβου και αποστησουσι την θυσιαν και δωσουσι βδελυγµα ερηµωσεως

32

και εν αµαρτιαις διαθηκης µιανουσιν εν σκληρω λαω και ο δηµος ο γινωσκων ταυτα κατισχυσουσι και ποιησουσι

33

και εννοουµενοι του εθνους συνησουσιν εις πολλους και προσκοψουσι ροµφαια και παλαιωθησονται εν αυτη και εν αιχµαλωσια και εν προνοµη ηµερων κηλιδωθησονται

34

και οταν συντριβωνται συναξουσιν ισχυν βραχειαν και επισυναχθησονται επ' αυτους πολλοι επι πολεως και πολλοι ως εν κληροδοσια

35

και εκ των συνιεντων διανοηθησονται εις το καθαρισαι εαυτους και εις το εκλεγηναι και εις το καθαρισθηναι εως καιρου συντελειας ετι γαρ καιρος εις ωρας

36

και ποιησει κατα το θεληµα αυτου ο βασιλευς και παροργισθησεται και υψωθησεται επι παντα θεον και επι τον θεον των θεων εξαλλα λαλησει και ευοδωθησεται εως αν συν
τελεσθη η οργη εις αυτον γαρ συντελεια γινεται

37

και επι τους θεους των πατερων αυτου ου µη προνοηθη και εν επιθυµια γυναικος ου µη προνοηθη οτι εν παντι υψωθησεται και υποταγησεται αυτω εθνη ισχυρα

38

επι τον τοπον αυτου κινησει και θεον ον ουκ εγνωσαν οι πατερες αυτου τιµησει εν χρυσιω και αργυριω και λιθω πολυτελει και εν επιθυµηµασι

39

ποιησει πολεων και εις οχυρωµα ισχυρον ηξει µετα θεου αλλοτριου ου εαν επιγνω πληθυνει δοξαν και κατακυριευσει αυτου επι πολυ και χωραν αποµεριει εις δωρεαν

40

και καθ' ωραν συντελειας συγκερατισθησεται αυτω ο βασιλευς αιγυπτου και εποργισθησεται αυτω βασιλευς βορρα εν αρµασι και εν ιπποις πολλοις και εν πλοιοις πολλοις κα
ι εισελευσεται εις χωραν αιγυπτου

41

και επελευσεται εις την χωραν µου

42

και εν χωρα αιγυπτου ουκ εσται εν αυτη διασωζοµενος

43

και κρατησει του τοπου του χρυσιου και του τοπου του αργυριου και πασης της επιθυµιας αιγυπτου και λιβυες και αιθιοπες εσονται εν τω οχλω αυτου

44

και ακοη ταραξει αυτον απο ανατολων και βορρα και εξελευσεται εν θυµω ισχυρω και ροµφαια αφανισαι και αποκτειναι πολλους

45

και στησει αυτου την σκηνην τοτε ανα µεσον των θαλασσων και του ορους της θελησεως του αγιου και ηξει ωρα της συντελειας αυτου και ουκ εσται ο βοηθων αυτω

1

και κατα την ωραν εκεινην παρελευσεται µιχαηλ ο αγγελος ο µεγας ο εστηκως επι τους υιους του λαου σου εκεινη η ηµερα θλιψεως οια ουκ εγενηθη αφ' ου εγενηθησαν εως
της ηµερας εκεινης και εν εκεινη τη ηµερα υψωθησεται πας ο λαος ος αν ευρεθη εγγεγραµµενος εν τω βιβλιω

2

και πολλοι των καθευδοντων εν τω πλατει της γης αναστησονται οι µεν εις ζωην αιωνιον οι δε εις ονειδισµον οι δε εις διασποραν και αισχυνην αιωνιον

3

και οι συνιεντες φανουσιν ως φωστηρες του ουρανου και οι κατισχυοντες τους λογους µου ωσει τα αστρα του ουρανου εις τον αιωνα του αιωνος

4

και συ δανιηλ καλυψον τα προσταγµατα και σφραγισαι το βιβλιον εως καιρου συντελειας εως αν αποµανωσιν οι πολλοι και πλησθη η γη αδικιας

5

και ειδον εγω δανιηλ και ιδου δυο ετεροι ειστηκεισαν εις ενθεν του ποταµου και εις ενθεν

6

και ειπα τω ενι τω περιβεβληµενω τα βυσσινα τω επανω ποτε ουν συντελεια ων ειρηκας µοι των θαυµαστων και ο καθαρισµος τουτων

7

και ηκουσα του περιβεβληµενου τα βυσσινα ος ην επανω του υδατος του ποταµου εως καιρου συντελειας και υψωσε την δεξιαν και την αριστεραν εις τον ουρανον και ωµοσε
τον ζωντα εις τον αιωνα θεον οτι εις καιρον και καιρους και ηµισυ καιρου η συντελεια χειρων αφεσεως λαου αγιου και συντελεσθησεται παντα ταυτα
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8

και εγω ηκουσα και ου διενοηθην παρ' αυτον τον καιρον και ειπα κυριε τις η λυσις του λογου τουτου και τινος αι παραβολαι αυται

9

και ειπεν µοι αποτρεχε δανιηλ οτι κατακεκαλυµµενα και εσφραγισµενα τα προσταγµατα εως αν

10

πειρασθωσι και αγιασθωσι πολλοι και αµαρτωσιν οι αµαρτωλοι και ου µη διανοηθωσι παντες οι αµαρτωλοι και οι διανοουµενοι προσεξουσιν

11

αφ' ου αν αποσταθη η θυσια δια παντος και ετοιµασθη δοθηναι το βδελυγµα της ερηµωσεως ηµερας χιλιας διακοσιας ενενηκοντα

12

µακαριος ο εµµενων και συναξει εις ηµερας χιλιας τριακοσιας τριακοντα πεντε

13

και συ βαδισον αναπαυου ετι γαρ εισιν ηµεραι και ωραι εις αναπληρωσιν συντελειας και αναπαυση και αναστηση επι την δοξαν σου εις συντελειαν ηµερων .

1

λογος κυριου ος εγενηθη προς ωσηε τον του βεηρι εν ηµεραις οζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου βασιλεων ιουδα και εν ηµεραις ιεροβοαµ υιου ιωας βασιλεως ισραηλ

2

αρχη λογου κυριου προς ωσηε και ειπεν κυριος προς ωσηε βαδιζε λαβε σεαυτω γυναικα πορνειας και τεκνα πορνειας διοτι εκπορνευουσα εκπορνευσει η γη απο οπισθεν του κ
υριου

3

και επορευθη και ελαβεν την γοµερ θυγατερα δεβηλαιµ και συνελαβεν και ετεκεν αυτω υιον

4

και ειπεν κυριος προς αυτον καλεσον το ονοµα αυτου ιεζραελ διοτι ετι µικρον και εκδικησω το αιµα του ιεζραελ επι τον οικον ιου και καταπαυσω βασιλειαν οικου ισραηλ

5

και εσται εν τη ηµερα εκεινη συντριψω το τοξον του ισραηλ εν τη κοιλαδι του ιεζραελ

6

και συνελαβεν ετι και ετεκεν θυγατερα και ειπεν αυτω καλεσον το ονοµα αυτης ουκ-ηλεηµενη διοτι ου µη προσθησω ετι ελεησαι τον οικον του ισραηλ αλλ' η αντιτασσοµενο
ς αντιταξοµαι αυτοις

7

τους δε υιους ιουδα ελεησω και σωσω αυτους εν κυριω θεω αυτων και ου σωσω αυτους εν τοξω ουδε εν ροµφαια ουδε εν πολεµω ουδε εν αρµασιν ουδε εν ιπποις ουδε εν ιππε
υσιν

8

και απεγαλακτισεν την ουκ-ηλεηµενην και συνελαβεν ετι και ετεκεν υιον

9

και ειπεν καλεσον το ονοµα αυτου ου-λαος-µου διοτι υµεις ου λαος µου και εγω ουκ ειµι υµων

1

και ην ο αριθµος των υιων ισραηλ ως η αµµος της θαλασσης η ουκ εκµετρηθησεται ουδε εξαριθµηθησεται και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη αυτοις ου λαος µου υµεις εκει κλ
ηθησονται υιοι θεου ζωντος

2

και συναχθησονται οι υιοι ιουδα και οι υιοι ισραηλ επι το αυτο και θησονται εαυτοις αρχην µιαν και αναβησονται εκ της γης οτι µεγαλη η ηµερα του ιεζραελ

3

ειπατε τω αδελφω υµων λαος-µου και τη αδελφη υµων ηλεηµενη

4

κριθητε προς την µητερα υµων κριθητε οτι αυτη ου γυνη µου και εγω ουκ ανηρ αυτης και εξαρω την πορνειαν αυτης εκ προσωπου µου και την µοιχειαν αυτης εκ µεσου µασ
των αυτης

5

οπως αν εκδυσω αυτην γυµνην και αποκαταστησω αυτην καθως ηµερα γενεσεως αυτης και θησοµαι αυτην ως ερηµον και ταξω αυτην ως γην ανυδρον και αποκτενω αυτην
εν διψει

6

και τα τεκνα αυτης ου µη ελεησω οτι τεκνα πορνειας εστιν

7

οτι εξεπορνευσεν η µητηρ αυτων κατησχυνεν η τεκουσα αυτα ειπεν γαρ ακολουθησω οπισω των εραστων µου των διδοντων µοι τους αρτους µου και το υδωρ µου και τα ιµα
τια µου και τα οθονια µου και το ελαιον µου και παντα οσα µοι καθηκει

8

δια τουτο ιδου εγω φρασσω την οδον αυτης εν σκολοψιν και ανοικοδοµησω τας οδους αυτης και την τριβον αυτης ου µη ευρη

9

και καταδιωξεται τους εραστας αυτης και ου µη καταλαβη αυτους και ζητησει αυτους και ου µη ευρη αυτους και ερει πορευσοµαι και επιστρεψω προς τον ανδρα µου τον πρ
οτερον οτι καλως µοι ην τοτε η νυν

10

και αυτη ουκ εγνω οτι εγω δεδωκα αυτη τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αργυριον επληθυνα αυτη αυτη δε αργυρα και χρυσα εποιησεν τη βααλ

11

δια τουτο επιστρεψω και κοµιουµαι τον σιτον µου καθ' ωραν αυτου και τον οινον µου εν καιρω αυτου και αφελουµαι τα ιµατια µου και τα οθονια µου του µη καλυπτειν την
ασχηµοσυνην αυτης

12

και νυν αποκαλυψω την ακαθαρσιαν αυτης ενωπιον των εραστων αυτης και ουδεις ου µη εξεληται αυτην εκ χειρος µου
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13

και αποστρεψω πασας τας ευφροσυνας αυτης εορτας αυτης και τας νουµηνιας αυτης και τα σαββατα αυτης και πασας τας πανηγυρεις αυτης

14

και αφανιω αµπελον αυτης και τας συκας αυτης οσα ειπεν µισθωµατα µου ταυτα εστιν α εδωκαν µοι οι ερασται µου και θησοµαι αυτα εις µαρτυριον και καταφαγεται αυτα
τα θηρια του αγρου και τα πετεινα του ουρανου και τα ερπετα της γης

15

και εκδικησω επ' αυτην τας ηµερας των βααλιµ εν αις επεθυεν αυτοις και περιετιθετο τα ενωτια αυτης και τα καθορµια αυτης και επορευετο οπισω των εραστων αυτης εµο
υ δε επελαθετο λεγει κυριος

16

δια τουτο ιδου εγω πλανω αυτην και ταξω αυτην εις ερηµον και λαλησω επι την καρδιαν αυτης

17

και δωσω αυτη τα κτηµατα αυτης εκειθεν και την κοιλαδα αχωρ διανοιξαι συνεσιν αυτης και ταπεινωθησεται εκει κατα τας ηµερας νηπιοτητος αυτης και κατα τας ηµερας
αναβασεως αυτης εκ γης αιγυπτου

18

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος καλεσει µε ο ανηρ µου και ου καλεσει µε ετι βααλιµ

19

και εξαρω τα ονοµατα των βααλιµ εκ στοµατος αυτης και ου µη µνησθωσιν ουκετι τα ονοµατα αυτων

20

και διαθησοµαι αυτοις εν εκεινη τη ηµερα διαθηκην µετα των θηριων του αγρου και µετα των πετεινων του ουρανου και µετα των ερπετων της γης και τοξον και ροµφαιαν
και πολεµον συντριψω απο της γης και κατοικιω σε επ' ελπιδι

21

και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εις τον αιωνα και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν δικαιοσυνη και εν κριµατι και εν ελεει και εν οικτιρµοις

22

και µνηστευσοµαι σε εµαυτω εν πιστει και επιγνωση τον κυριον

23

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος επακουσοµαι τω ουρανω και ο ουρανος επακουσεται τη γη

24

και η γη επακουσεται τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και αυτα επακουσεται τω ιεζραελ

25

και σπερω αυτην εµαυτω επι της γης και ελεησω την ουκ-ηλεηµενην και ερω τω ου-λαω-µου λαος µου ει συ και αυτος ερει κυριος ο θεος µου ει συ

1

και ειπεν κυριος προς µε ετι πορευθητι και αγαπησον γυναικα αγαπωσαν πονηρα και µοιχαλιν καθως αγαπα ο θεος τους υιους ισραηλ και αυτοι αποβλεπουσιν επι θεους αλλο
τριους και φιλουσιν πεµµατα µετα σταφιδων

2

και εµισθωσαµην εµαυτω πεντεκαιδεκα αργυριου και γοµορ κριθων και νεβελ οινου

3

και ειπα προς αυτην ηµερας πολλας καθηση επ' εµοι και ου µη πορνευσης ουδε µη γενη ανδρι ετερω και εγω επι σοι

4

διοτι ηµερας πολλας καθησονται οι υιοι ισραηλ ουκ οντος βασιλεως ουδε οντος αρχοντος ουδε ουσης θυσιας ουδε οντος θυσιαστηριου ουδε ιερατειας ουδε δηλων

5

και µετα ταυτα επιστρεψουσιν οι υιοι ισραηλ και επιζητησουσιν κυριον τον θεον αυτων και δαυιδ τον βασιλεα αυτων και εκστησονται επι τω κυριω και επι τοις αγαθοις αυτ
ου επ' εσχατων των ηµερων

1

ακουσατε λογον κυριου υιοι ισραηλ διοτι κρισις τω κυριω προς τους κατοικουντας την γην διοτι ουκ εστιν αληθεια ουδε ελεος ουδε επιγνωσις θεου επι της γης

2

αρα και ψευδος και φονος και κλοπη και µοιχεια κεχυται επι της γης και αιµατα εφ' αιµασιν µισγουσιν

3

δια τουτο πενθησει η γη και σµικρυνθησεται συν πασιν τοις κατοικουσιν αυτην συν τοις θηριοις του αγρου και συν τοις ερπετοις της γης και συν τοις πετεινοις του ουρανου
και οι ιχθυες της θαλασσης εκλειψουσιν

4

οπως µηδεις µητε δικαζηται µητε ελεγχη µηδεις ο δε λαος µου ως αντιλεγοµενος ιερευς

5

και ασθενησεις ηµερας και ασθενησει και προφητης µετα σου νυκτι ωµοιωσα την µητερα σου

6

ωµοιωθη ο λαος µου ως ουκ εχων γνωσιν οτι συ επιγνωσιν απωσω καγω απωσοµαι σε του µη ιερατευειν µοι και επελαθου νοµον θεου σου καγω επιλησοµαι τεκνων σου

7

κατα το πληθος αυτων ουτως ηµαρτον µοι την δοξαν αυτων εις ατιµιαν θησοµαι

8

αµαρτιας λαου µου φαγονται και εν ταις αδικιαις αυτων ληµψονται τας ψυχας αυτων

9

και εσται καθως ο λαος ουτως και ο ιερευς και εκδικησω επ' αυτον τας οδους αυτου και τα διαβουλια αυτου ανταποδωσω αυτω

10

και φαγονται και ου µη εµπλησθωσιν επορνευσαν και ου µη κατευθυνωσιν διοτι τον κυριον εγκατελιπον του φυλαξαι

11

πορνειαν και οινον και µεθυσµα εδεξατο καρδια λαου µου
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12

εν συµβολοις επηρωτων και εν ραβδοις αυτου απηγγελλον αυτω πνευµατι πορνειας επλανηθησαν και εξεπορνευσαν απο του θεου αυτων

13

επι τας κορυφας των ορεων εθυσιαζον και επι τους βουνους εθυον υποκατω δρυος και λευκης και δενδρου συσκιαζοντος οτι καλον σκεπη δια τουτο εκπορνευσουσιν αι θυγατ
ερες υµων και αι νυµφαι υµων µοιχευσουσιν

14

και ου µη επισκεψωµαι επι τας θυγατερας υµων οταν πορνευωσιν και επι τας νυµφας υµων οταν µοιχευωσιν διοτι και αυτοι µετα των πορνων συνεφυροντο και µετα των τετ
ελεσµενων εθυον και ο λαος ο συνιων συνεπλεκετο µετα πορνης

15

συ δε ισραηλ µη αγνοει και ιουδα µη εισπορευεσθε εις γαλγαλα και µη αναβαινετε εις τον οικον ων και µη οµνυετε ζωντα κυριον

16

οτι ως δαµαλις παροιστρωσα παροιστρησεν ισραηλ νυν νεµησει αυτους κυριος ως αµνον εν ευρυχωρω

17

µετοχος ειδωλων εφραιµ εθηκεν εαυτω σκανδαλα

18

ηρετισεν χαναναιους πορνευοντες εξεπορνευσαν ηγαπησαν ατιµιαν εκ φρυαγµατος αυτων

19

συστροφη πνευµατος συ ει εν ταις πτερυξιν αυτης και καταισχυνθησονται εκ των θυσιαστηριων αυτων

1

ακουσατε ταυτα οι ιερεις και προσεχετε οικος ισραηλ και ο οικος του βασιλεως ενωτιζεσθε διοτι προς υµας εστιν το κριµα οτι παγις εγενηθητε τη σκοπια και ως δικτυον εκτ
εταµενον επι το ιταβυριον

2

ο οι αγρευοντες την θηραν κατεπηξαν εγω δε παιδευτης υµων

3

εγω εγνων τον εφραιµ και ισραηλ ουκ απεστιν απ' εµου διοτι νυν εξεπορνευσεν εφραιµ εµιανθη ισραηλ

4

ουκ εδωκαν τα διαβουλια αυτων του επιστρεψαι προς τον θεον αυτων οτι πνευµα πορνειας εν αυτοις εστιν τον δε κυριον ουκ επεγνωσαν

5

και ταπεινωθησεται η υβρις του ισραηλ εις προσωπον αυτου και ισραηλ και εφραιµ ασθενησουσιν εν ταις αδικιαις αυτων και ασθενησει και ιουδας µετ' αυτων

6

µετα προβατων και µοσχων πορευσονται του εκζητησαι τον κυριον και ου µη ευρωσιν αυτον οτι εξεκλινεν απ' αυτων

7

οτι τον κυριον εγκατελιπον οτι τεκνα αλλοτρια εγεννηθησαν αυτοις νυν καταφαγεται αυτους η ερυσιβη και τους κληρους αυτων

8

σαλπισατε σαλπιγγι επι τους βουνους ηχησατε επι των υψηλων κηρυξατε εν τω οικω ων εξεστη βενιαµιν

9

εφραιµ εις αφανισµον εγενετο εν ηµεραις ελεγχου εν ταις φυλαις του ισραηλ εδειξα πιστα

10

εγενοντο οι αρχοντες ιουδα ως µετατιθεντες ορια επ' αυτους εκχεω ως υδωρ το ορµηµα µου

11

κατεδυναστευσεν εφραιµ τον αντιδικον αυτου κατεπατησεν κριµα οτι ηρξατο πορευεσθαι οπισω των µαταιων

12

και εγω ως ταραχη τω εφραιµ και ως κεντρον τω οικω ιουδα

13

και ειδεν εφραιµ την νοσον αυτου και ιουδας την οδυνην αυτου και επορευθη εφραιµ προς ασσυριους και απεστειλεν πρεσβεις προς βασιλεα ιαριµ και αυτος ουκ ηδυνασθη ι
ασασθαι υµας και ου µη διαπαυση εξ υµων οδυνη

14

διοτι εγω ειµι ως πανθηρ τω εφραιµ και ως λεων τω οικω ιουδα και εγω αρπωµαι και πορευσοµαι και ληµψοµαι και ουκ εσται ο εξαιρουµενος

15

πορευσοµαι και επιστρεψω εις τον τοπον µου εως ου αφανισθωσιν και επιζητησουσιν το προσωπον µου εν θλιψει αυτων ορθριουσι προς µε λεγοντες

1

πορευθωµεν και επιστρεψωµεν προς κυριον τον θεον ηµων οτι αυτος ηρπακεν και ιασεται ηµας παταξει και µοτωσει ηµας

2

υγιασει ηµας µετα δυο ηµερας εν τη ηµερα τη τριτη αναστησοµεθα και ζησοµεθα ενωπιον αυτου

3

και γνωσοµεθα διωξοµεν του γνωναι τον κυριον ως ορθρον ετοιµον ευρησοµεν αυτον και ηξει ως υετος ηµιν προιµος και οψιµος τη γη

4

τι σοι ποιησω εφραιµ τι σοι ποιησω ιουδα το δε ελεος υµων ως νεφελη πρωινη και ως δροσος ορθρινη πορευοµενη

5

δια τουτο απεθερισα τους προφητας υµων απεκτεινα αυτους εν ρηµασιν στοµατος µου και το κριµα µου ως φως εξελευσεται

6

διοτι ελεος θελω και ου θυσιαν και επιγνωσιν θεου η ολοκαυτωµατα

7

αυτοι δε εισιν ως ανθρωπος παραβαινων διαθηκην εκει κατεφρονησεν µου

8

γαλααδ πολις εργαζοµενη µαταια ταρασσουσα υδωρ
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9

και η ισχυς σου ανδρος πειρατου εκρυψαν ιερεις οδον κυριου εφονευσαν σικιµα οτι ανοµιαν εποιησαν

10

εν τω οικω ισραηλ ειδον φρικωδη εκει πορνειαν του εφραιµ εµιανθη ισραηλ και ιουδα

11

αρχου τρυγαν σεαυτω εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν του λαου µου

1

εν τω ιασασθαι µε τον ισραηλ και αποκαλυφθησεται η αδικια εφραιµ και η κακια σαµαρειας οτι ηργασαντο ψευδη και κλεπτης προς αυτον εισελευσεται εκδιδυσκων ληστης
εν τη οδω αυτου

2

οπως συναδωσιν ως συναδοντες τη καρδια αυτων πασας τας κακιας αυτων εµνησθην νυν εκυκλωσεν αυτους τα διαβουλια αυτων απεναντι του προσωπου µου εγενοντο

3

εν ταις κακιαις αυτων ευφραναν βασιλεις και εν τοις ψευδεσιν αυτων αρχοντας

4

παντες µοιχευοντες ως κλιβανος καιοµενος εις πεψιν κατακαυµατος απο της φλογος απο φυρασεως στεατος εως του ζυµωθηναι αυτο

5

αι ηµεραι των βασιλεων υµων ηρξαντο οι αρχοντες θυµουσθαι εξ οινου εξετεινεν την χειρα αυτου µετα λοιµων

6

διοτι ανεκαυθησαν ως κλιβανος αι καρδιαι αυτων εν τω καταρασσειν αυτους ολην την νυκτα υπνου εφραιµ ενεπλησθη πρωι εγενηθη ανεκαυθη ως πυρος φεγγος

7

παντες εθερµανθησαν ως κλιβανος και κατεφαγον τους κριτας αυτων παντες οι βασιλεις αυτων επεσαν ουκ ην ο επικαλουµενος εν αυτοις προς µε

8

εφραιµ εν τοις λαοις αυτου συνανεµειγνυτο εφραιµ εγενετο εγκρυφιας ου µεταστρεφοµενος

9

κατεφαγον αλλοτριοι την ισχυν αυτου αυτος δε ουκ επεγνω και πολιαι εξηνθησαν αυτω και αυτος ουκ εγνω

10

και ταπεινωθησεται η υβρις ισραηλ εις προσωπον αυτου και ουκ επεστρεψαν προς κυριον τον θεον αυτων και ουκ εξεζητησαν αυτον εν πασι τουτοις

11

και ην εφραιµ ως περιστερα ανους ουκ εχουσα καρδιαν αιγυπτον επεκαλειτο και εις ασσυριους επορευθησαν

12

καθως αν πορευωνται επιβαλω επ' αυτους το δικτυον µου καθως τα πετεινα του ουρανου καταξω αυτους παιδευσω αυτους εν τη ακοη της θλιψεως αυτων

13

ουαι αυτοις οτι απεπηδησαν απ' εµου δειλαιοι εισιν οτι ησεβησαν εις εµε εγω δε ελυτρωσαµην αυτους αυτοι δε κατελαλησαν κατ' εµου ψευδη

14

και ουκ εβοησαν προς µε αι καρδιαι αυτων αλλ' η ωλολυζον εν ταις κοιταις αυτων επι σιτω και οινω κατετεµνοντο επαιδευθησαν εν εµοι

15

καγω κατισχυσα τους βραχιονας αυτων και εις εµε ελογισαντο πονηρα

16

απεστραφησαν εις ουθεν εγενοντο ως τοξον εντεταµενον πεσουνται εν ροµφαια οι αρχοντες αυτων δι' απαιδευσιαν γλωσσης αυτων ουτος ο φαυλισµος αυτων εν γη αιγυπτω

1

εις κολπον αυτων ως γη ως αετος επ' οικον κυριου ανθ' ων παρεβησαν την διαθηκην µου και κατα του νοµου µου ησεβησαν

2

εµε κεκραξονται ο θεος εγνωκαµεν σε

3

οτι ισραηλ απεστρεψατο αγαθα εχθρον κατεδιωξαν

4

εαυτοις εβασιλευσαν και ου δι' εµου ηρξαν και ουκ εγνωρισαν µοι το αργυριον αυτων και το χρυσιον αυτων εποιησαν εαυτοις ειδωλα οπως εξολεθρευθωσιν

5

αποτριψαι τον µοσχον σου σαµαρεια παρωξυνθη ο θυµος µου επ' αυτους εως τινος ου µη δυνωνται καθαρισθηναι

6

εν τω ισραηλ και αυτο τεκτων εποιησεν και ου θεος εστιν διοτι πλανων ην ο µοσχος σου σαµαρεια

7

οτι ανεµοφθορα εσπειραν και η καταστροφη αυτων εκδεξεται αυτα δραγµα ουκ εχον ισχυν του ποιησαι αλευρον εαν δε και ποιηση αλλοτριοι καταφαγονται αυτο

8

κατεποθη ισραηλ νυν εγενετο εν τοις εθνεσιν ως σκευος αχρηστον

9

οτι αυτοι ανεβησαν εις ασσυριους ανεθαλεν καθ' εαυτον εφραιµ δωρα ηγαπησαν

10

δια τουτο παραδοθησονται εν τοις εθνεσιν νυν εισδεξοµαι αυτους και κοπασουσιν µικρον του χριειν βασιλεα και αρχοντας

11

οτι επληθυνεν εφραιµ θυσιαστηρια εις αµαρτιας εγενοντο αυτω θυσιαστηρια ηγαπηµενα

12

καταγραψω αυτω πληθος και τα νοµιµα αυτου εις αλλοτρια ελογισθησαν θυσιαστηρια τα ηγαπηµενα

13

διοτι εαν θυσωσιν θυσιαν και φαγωσιν κρεα κυριος ου προσδεξεται αυτα νυν µνησθησεται τας αδικιας αυτων και εκδικησει τας αµαρτιας αυτων αυτοι εις αιγυπτον απεστρε
ψαν και εν ασσυριοις ακαθαρτα φαγονται
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14

και επελαθετο ισραηλ του ποιησαντος αυτον και ωκοδοµησαν τεµενη και ιουδας επληθυνεν πολεις τετειχισµενας και εξαποστελω πυρ εις τας πολεις αυτου και καταφαγεται τ
α θεµελια αυτων

1

µη χαιρε ισραηλ µηδε ευφραινου καθως οι λαοι διοτι επορνευσας απο του θεου σου ηγαπησας δοµατα επι παντα αλωνα σιτου

2

αλων και ληνος ουκ εγνω αυτους και ο οινος εψευσατο αυτους

3

ου κατωκησαν εν τη γη του κυριου κατωκησεν εφραιµ εις αιγυπτον και εν ασσυριοις ακαθαρτα φαγονται

4

ουκ εσπεισαν τω κυριω οινον και ουχ ηδυναν αυτω αι θυσιαι αυτων ως αρτος πενθους αυτοις παντες οι εσθοντες αυτα µιανθησονται διοτι οι αρτοι αυτων ταις ψυχαις αυτων
ουκ εισελευσονται εις τον οικον κυριου

5

τι ποιησετε εν ηµερα πανηγυρεως και εν ηµερα εορτης του κυριου

6

δια τουτο ιδου πορευσονται εκ ταλαιπωριας αιγυπτου και εκδεξεται αυτους µεµφις και θαψει αυτους µαχµας το αργυριον αυτων ολεθρος κληρονοµησει ακανθαι εν τοις σκην
ωµασιν αυτων

7

ηκασιν αι ηµεραι της εκδικησεως ηκασιν αι ηµεραι της ανταποδοσεως σου και κακωθησεται ισραηλ ωσπερ ο προφητης ο παρεξεστηκως ανθρωπος ο πνευµατοφορος υπο το
υ πληθους των αδικιων σου επληθυνθη µανια σου

8

σκοπος εφραιµ µετα θεου προφητης παγις σκολια επι πασας τας οδους αυτου µανιαν εν οικω κυριου κατεπηξαν

9

εφθαρησαν κατα τας ηµερας του βουνου µνησθησεται αδικιας αυτου εκδικησει αµαρτιας αυτου

10

ως σταφυλην εν ερηµω ευρον τον ισραηλ και ως σκοπον εν συκη προιµον ειδον πατερας αυτων αυτοι εισηλθον προς τον βεελφεγωρ και απηλλοτριωθησαν εις αισχυνην και ε
γενοντο οι ηγαπηµενοι ως οι εβδελυγµενοι

11

εφραιµ ως ορνεον εξεπετασθη αι δοξαι αυτων εκ τοκων και ωδινων και συλληµψεων

12

διοτι και εαν εκθρεψωσιν τα τεκνα αυτων ατεκνωθησονται εξ ανθρωπων διοτι και ουαι αυτοις εστιν σαρξ µου εξ αυτων

13

εφραιµ ον τροπον ειδον εις θηραν παρεστησαν τα τεκνα αυτων και εφραιµ του εξαγαγειν εις αποκεντησιν τα τεκνα αυτου

14

δος αυτοις κυριε τι δωσεις αυτοις δος αυτοις µητραν ατεκνουσαν και µαστους ξηρους

15

πασαι αι κακιαι αυτων εις γαλγαλ οτι εκει αυτους εµισησα δια τας κακιας των επιτηδευµατων αυτων εκ του οικου µου εκβαλω αυτους ου µη προσθησω του αγαπησαι αυτου
ς παντες οι αρχοντες αυτων απειθουντες

16

επονεσεν εφραιµ τας ριζας αυτου εξηρανθη καρπον ουκετι µη ενεγκη διοτι και εαν γεννησωσιν αποκτενω τα επιθυµηµατα κοιλιας αυτων

17

απωσεται αυτους ο θεος οτι ουκ εισηκουσαν αυτου και εσονται πλανηται εν τοις εθνεσιν

1

αµπελος ευκληµατουσα ισραηλ ο καρπος αυτης ευθηνων κατα το πληθος των καρπων αυτου επληθυνεν τα θυσιαστηρια κατα τα αγαθα της γης αυτου ωκοδοµησεν στηλας

2

εµερισαν καρδιας αυτων νυν αφανισθησονται αυτος κατασκαψει τα θυσιαστηρια αυτων ταλαιπωρησουσιν αι στηλαι αυτων

3

διοτι νυν ερουσιν ουκ εστιν βασιλευς ηµιν οτι ουκ εφοβηθηµεν τον κυριον ο δε βασιλευς τι ποιησει ηµιν

4

λαλων ρηµατα προφασεις ψευδεις διαθησεται διαθηκην ανατελει ως αγρωστις κριµα επι χερσον αγρου

5

τω µοσχω του οικου ων παροικησουσιν οι κατοικουντες σαµαρειαν οτι επενθησεν ο λαος αυτου επ' αυτον και καθως παρεπικραναν αυτον επιχαρουνται επι την δοξαν αυτου ο
τι µετωκισθη απ' αυτου

6

και αυτον εις ασσυριους δησαντες απηνεγκαν ξενια τω βασιλει ιαριµ εν δοµατι εφραιµ δεξεται και αισχυνθησεται ισραηλ εν τη βουλη αυτου

7

απερριψεν σαµαρεια βασιλεα αυτης ως φρυγανον επι προσωπου υδατος

8

και εξαρθησονται βωµοι ων αµαρτηµατα του ισραηλ ακανθαι και τριβολοι αναβησονται επι τα θυσιαστηρια αυτων και ερουσιν τοις ορεσιν καλυψατε ηµας και τοις βουνοις
πεσατε εφ' ηµας

9

αφ' ου οι βουνοι ηµαρτεν ισραηλ εκει εστησαν ου µη καταλαβη αυτους εν τω βουνω πολεµος επι τα τεκνα αδικιας

10

ηλθεν παιδευσαι αυτους και συναχθησονται επ' αυτους λαοι εν τω παιδευεσθαι αυτους εν ταις δυσιν αδικιαις αυτων
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11

εφραιµ δαµαλις δεδιδαγµενη αγαπαν νεικος εγω δε επελευσοµαι επι το καλλιστον του τραχηλου αυτης επιβιβω εφραιµ και παρασιωπησοµαι ιουδαν ενισχυσει αυτω ιακωβ

12

σπειρατε εαυτοις εις δικαιοσυνην τρυγησατε εις καρπον ζωης φωτισατε εαυτοις φως γνωσεως εκζητησατε τον κυριον εως του ελθειν γενηµατα δικαιοσυνης υµιν

13

ινα τι παρεσιωπησατε ασεβειαν και τας αδικιας αυτης ετρυγησατε εφαγετε καρπον ψευδη οτι ηλπισας εν τοις αρµασιν σου εν πληθει δυναµεως σου

14

και εξαναστησεται απωλεια εν τω λαω σου και παντα τα περιτετειχισµενα σου οιχησεται ως αρχων σαλαµαν εκ του οικου ιεροβααλ εν ηµεραις πολεµου µητερα επι τεκνοις η
δαφισαν

15

ουτως ποιησω υµιν οικος του ισραηλ απο προσωπου κακιων υµων ορθρου απερριφησαν απερριφη βασιλευς ισραηλ

1

διοτι νηπιος ισραηλ και εγω ηγαπησα αυτον και εξ αιγυπτου µετεκαλεσα τα τεκνα αυτου

2

καθως µετεκαλεσα αυτους ουτως απωχοντο εκ προσωπου µου αυτοι τοις βααλιµ εθυον και τοις γλυπτοις εθυµιων

3

και εγω συνεποδισα τον εφραιµ ανελαβον αυτον επι τον βραχιονα µου και ουκ εγνωσαν οτι ιαµαι αυτους

4

εν διαφθορα ανθρωπων εξετεινα αυτους εν δεσµοις αγαπησεως µου και εσοµαι αυτοις ως ραπιζων ανθρωπος επι τας σιαγονας αυτου και επιβλεψοµαι προς αυτον δυνησοµαι
αυτω

5

κατωκησεν εφραιµ εν αιγυπτω και ασσουρ αυτος βασιλευς αυτου οτι ουκ ηθελησεν επιστρεψαι

6

και ησθενησεν ροµφαια εν ταις πολεσιν αυτου και κατεπαυσεν εν ταις χερσιν αυτου και φαγονται εκ των διαβουλιων αυτων

7

και ο λαος αυτου επικρεµαµενος εκ της κατοικιας αυτου και ο θεος επι τα τιµια αυτου θυµωθησεται και ου µη υψωση αυτον

8

τι σε διαθω εφραιµ υπερασπιω σου ισραηλ τι σε διαθω ως αδαµα θησοµαι σε και ως σεβωιµ µετεστραφη η καρδια µου εν τω αυτω συνεταραχθη η µεταµελεια µου

9

ου µη ποιησω κατα την οργην του θυµου µου ου µη εγκαταλιπω του εξαλειφθηναι τον εφραιµ διοτι θεος εγω ειµι και ουκ ανθρωπος εν σοι αγιος και ουκ εισελευσοµαι εις πολ
ιν

10

οπισω κυριου πορευσοµαι ως λεων ερευξεται οτι αυτος ωρυσεται και εκστησονται τεκνα υδατων

11

και εκστησονται ως ορνεον εξ αιγυπτου και ως περιστερα εκ γης ασσυριων και αποκαταστησω αυτους εις τους οικους αυτων λεγει κυριος

1

εκυκλωσεν µε εν ψευδει εφραιµ και εν ασεβειαις οικος ισραηλ και ιουδα νυν εγνω αυτους ο θεος και λαος αγιος κεκλησεται θεου

2

ο δε εφραιµ πονηρον πνευµα εδιωξεν καυσωνα ολην την ηµεραν κενα και µαταια επληθυνεν και διαθηκην µετα ασσυριων διεθετο και ελαιον εις αιγυπτον ενεπορευετο

3

και κρισις τω κυριω προς ιουδαν του εκδικησαι τον ιακωβ κατα τας οδους αυτου και κατα τα επιτηδευµατα αυτου ανταποδωσει αυτω

4

εν τη κοιλια επτερνισεν τον αδελφον αυτου και εν κοποις αυτου ενισχυσεν προς θεον

5

και ενισχυσεν µετα αγγελου και ηδυνασθη εκλαυσαν και εδεηθησαν µου εν τω οικω ων ευροσαν µε και εκει ελαληθη προς αυτον

6

ο δε κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ εσται µνηµοσυνον αυτου

7

και συ εν θεω σου επιστρεψεις ελεον και κριµα φυλασσου και εγγιζε προς τον θεον σου δια παντος

8

χανααν εν χειρι αυτου ζυγος αδικιας καταδυναστευειν ηγαπησε

9

και ειπεν εφραιµ πλην πεπλουτηκα ευρηκα αναψυχην εµαυτω παντες οι πονοι αυτου ουχ ευρεθησονται αυτω δι' αδικιας ας ηµαρτεν

10

εγω δε κυριος ο θεος σου ανηγαγον σε εκ γης αιγυπτου ετι κατοικιω σε εν σκηναις καθως ηµερα εορτης

11

και λαλησω προς προφητας και εγω ορασεις επληθυνα και εν χερσιν προφητων ωµοιωθην

12

ει µη γαλααδ εστιν αρα ψευδεις ησαν εν γαλγαλ αρχοντες θυσιαζοντες και τα θυσιαστηρια αυτων ως χελωναι επι χερσον αγρου

13

και ανεχωρησεν ιακωβ εις πεδιον συριας και εδουλευσεν ισραηλ εν γυναικι και εν γυναικι εφυλαξατο

14

και εν προφητη ανηγαγεν κυριος τον ισραηλ εξ αιγυπτου και εν προφητη διεφυλαχθη

15

εθυµωσεν εφραιµ και παρωργισεν και το αιµα αυτου επ' αυτον εκχυθησεται και τον ονειδισµον αυτου ανταποδωσει αυτω κυριος
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1

κατα τον λογον εφραιµ δικαιωµατα αυτος ελαβεν εν τω ισραηλ και εθετο αυτα τη βααλ και απεθανεν

2

και προσεθετο του αµαρτανειν ετι και εποιησαν εαυτοις χωνευµα εκ του αργυριου αυτων κατ' εικονα ειδωλων εργα τεκτονων συντετελεσµενα αυτοις αυτοι λεγουσιν θυσατε
ανθρωπους µοσχοι γαρ εκλελοιπασιν

3

δια τουτο εσονται ως νεφελη πρωινη και ως δροσος ορθρινη πορευοµενη ωσπερ χνους αποφυσωµενος αφ' αλωνος και ως ατµις απο ακριδων

4

εγω δε κυριος ο θεος σου στερεων ουρανον και κτιζων γην ου αι χειρες εκτισαν πασαν την στρατιαν του ουρανου και ου παρεδειξα σοι αυτα του πορευεσθαι οπισω αυτων και
εγω ανηγαγον σε εκ γης αιγυπτου και θεον πλην εµου ου γνωση και σωζων ουκ εστιν παρεξ εµου

5

εγω εποιµαινον σε εν τη ερηµω εν γη αοικητω

6

κατα τας νοµας αυτων και ενεπλησθησαν εις πλησµονην και υψωθησαν αι καρδιαι αυτων ενεκα τουτου επελαθοντο µου

7

και εσοµαι αυτοις ως πανθηρ και ως παρδαλις κατα την οδον ασσυριων

8

απαντησοµαι αυτοις ως αρκος απορουµενη και διαρρηξω συγκλεισµον καρδιας αυτων και καταφαγονται αυτους εκει σκυµνοι δρυµου θηρια αγρου διασπασει αυτους

9

τη διαφθορα σου ισραηλ τις βοηθησει

10

που ο βασιλευς σου ουτος και διασωσατω σε εν πασαις ταις πολεσιν σου κρινατω σε ον ειπας δος µοι βασιλεα και αρχοντα

11

και εδωκα σοι βασιλεα εν οργη µου και εσχον εν τω θυµω µου

12

συστροφην αδικιας εφραιµ εγκεκρυµµενη η αµαρτια αυτου

13

ωδινες ως τικτουσης ηξουσιν αυτω ουτος ο υιος σου ου φρονιµος διοτι ου µη υποστη εν συντριβη τεκνων

14

εκ χειρος αδου ρυσοµαι αυτους και εκ θανατου λυτρωσοµαι αυτους που η δικη σου θανατε που το κεντρον σου αδη παρακλησις κεκρυπται απο οφθαλµων µου

15

διοτι ουτος ανα µεσον αδελφων διαστελει επαξει ανεµον καυσωνα κυριος εκ της ερηµου επ' αυτον και αναξηρανει τας φλεβας αυτου εξερηµωσει τας πηγας αυτου αυτος κατ
αξηρανει την γην αυτου και παντα τα σκευη τα επιθυµητα αυτου

1

αφανισθησεται σαµαρεια οτι αντεστη προς τον θεον αυτης εν ροµφαια πεσουνται αυτοι και τα υποτιτθια αυτων εδαφισθησονται και αι εν γαστρι εχουσαι αυτων διαρραγησον
ται

2

επιστραφητι ισραηλ προς κυριον τον θεον σου διοτι ησθενησας εν ταις αδικιαις σου

3

λαβετε µεθ' εαυτων λογους και επιστραφητε προς κυριον τον θεον υµων ειπατε αυτω οπως µη λαβητε αδικιαν και λαβητε αγαθα και ανταποδωσοµεν καρπον χειλεων ηµων

4

ασσουρ ου µη σωση ηµας εφ' ιππον ουκ αναβησοµεθα ουκετι µη ειπωµεν θεοι ηµων τοις εργοις των χειρων ηµων ο εν σοι ελεησει ορφανον

5

ιασοµαι τας κατοικιας αυτων αγαπησω αυτους οµολογως οτι απεστρεψεν η οργη µου απ' αυτων

6

εσοµαι ως δροσος τω ισραηλ ανθησει ως κρινον και βαλει τας ριζας αυτου ως ο λιβανος

7

πορευσονται οι κλαδοι αυτου και εσται ως ελαια κατακαρπος και η οσφρασια αυτου ως λιβανου

8

επιστρεψουσιν και καθιουνται υπο την σκεπην αυτου ζησονται και µεθυσθησονται σιτω και εξανθησει ως αµπελος το µνηµοσυνον αυτου ως οινος λιβανου

9

τω εφραιµ τι αυτω ετι και ειδωλοις εγω εταπεινωσα αυτον και εγω κατισχυσω αυτον εγω ως αρκευθος πυκαζουσα εξ εµου ο καρπος σου ευρηται

10

τις σοφος και συνησει ταυτα η συνετος και επιγνωσεται αυτα διοτι ευθειαι αι οδοι του κυριου και δικαιοι πορευσονται εν αυταις οι δε ασεβεις ασθενησουσιν εν αυταις .

1

λογος κυριου ος εγενηθη προς ιωηλ τον του βαθουηλ

2

ακουσατε δη ταυτα οι πρεσβυτεροι και ενωτισασθε παντες οι κατοικουντες την γην ει γεγονεν τοιαυτα εν ταις ηµεραις υµων η εν ταις ηµεραις των πατερων υµων

3

υπερ αυτων τοις τεκνοις υµων διηγησασθε και τα τεκνα υµων τοις τεκνοις αυτων και τα τεκνα αυτων εις γενεαν ετεραν

4

τα καταλοιπα της καµπης κατεφαγεν η ακρις και τα καταλοιπα της ακριδος κατεφαγεν ο βρουχος και τα καταλοιπα του βρουχου κατεφαγεν η ερυσιβη

5

εκνηψατε οι µεθυοντες εξ οινου αυτων και κλαυσατε θρηνησατε παντες οι πινοντες οινον εις µεθην οτι εξηρται εκ στοµατος υµων ευφροσυνη και χαρα

6

οτι εθνος ανεβη επι την γην µου ισχυρον και αναριθµητον οι οδοντες αυτου οδοντες λεοντος και αι µυλαι αυτου σκυµνου
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7

εθετο την αµπελον µου εις αφανισµον και τας συκας µου εις συγκλασµον ερευνων εξηρευνησεν αυτην και ερριψεν ελευκανεν κληµατα αυτης

8

θρηνησον προς µε υπερ νυµφην περιεζωσµενην σακκον επι τον ανδρα αυτης τον παρθενικον

9

εξηρται θυσια και σπονδη εξ οικου κυριου πενθειτε οι ιερεις οι λειτουργουντες θυσιαστηριω

10

οτι τεταλαιπωρηκεν τα πεδια πενθειτω η γη οτι τεταλαιπωρηκεν σιτος εξηρανθη οινος ωλιγωθη ελαιον

11

εξηρανθησαν οι γεωργοι θρηνειτε κτηµατα υπερ πυρου και κριθης οτι απολωλεν τρυγητος εξ αγρου

12

η αµπελος εξηρανθη και αι συκαι ωλιγωθησαν ροα και φοινιξ και µηλον και παντα τα ξυλα του αγρου εξηρανθησαν οτι ησχυναν χαραν οι υιοι των ανθρωπων

13

περιζωσασθε και κοπτεσθε οι ιερεις θρηνειτε οι λειτουργουντες θυσιαστηριω εισελθατε υπνωσατε εν σακκοις λειτουργουντες θεω οτι απεσχηκεν εξ οικου θεου υµων θυσια κ
αι σπονδη

14

αγιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν συναγαγετε πρεσβυτερους παντας κατοικουντας γην εις οικον θεου υµων και κεκραξατε προς κυριον εκτενως

15

οιµµοι οιµµοι οιµµοι εις ηµεραν οτι εγγυς ηµερα κυριου και ως ταλαιπωρια εκ ταλαιπωριας ηξει

16

κατεναντι των οφθαλµων υµων βρωµατα εξωλεθρευθη εξ οικου θεου υµων ευφροσυνη και χαρα

17

εσκιρτησαν δαµαλεις επι ταις φατναις αυτων ηφανισθησαν θησαυροι κατεσκαφησαν ληνοι οτι εξηρανθη σιτος

18

τι αποθησοµεν εαυτοις εκλαυσαν βουκολια βοων οτι ουχ υπηρχεν νοµη αυτοις και τα ποιµνια των προβατων ηφανισθησαν

19

προς σε κυριε βοησοµαι οτι πυρ ανηλωσεν τα ωραια της ερηµου και φλοξ ανηψεν παντα τα ξυλα του αγρου

20

και τα κτηνη του πεδιου ανεβλεψαν προς σε οτι εξηρανθησαν αφεσεις υδατων και πυρ κατεφαγεν τα ωραια της ερηµου

1

σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων κηρυξατε εν ορει αγιω µου και συγχυθητωσαν παντες οι κατοικουντες την γην διοτι παρεστιν ηµερα κυριου οτι εγγυς

2

ηµερα σκοτους και γνοφου ηµερα νεφελης και οµιχλης ως ορθρος χυθησεται επι τα ορη λαος πολυς και ισχυρος οµοιος αυτω ου γεγονεν απο του αιωνος και µετ' αυτον ου πρ
οστεθησεται εως ετων εις γενεας γενεων

3

τα εµπροσθεν αυτου πυρ αναλισκον και τα οπισω αυτου αναπτοµενη φλοξ ως παραδεισος τρυφης η γη προ προσωπου αυτου και τα οπισθεν αυτου πεδιον αφανισµου και ανα
σωζοµενος ουκ εσται αυτω

4

ως ορασις ιππων η οψις αυτων και ως ιππεις ουτως καταδιωξονται

5

ως φωνη αρµατων επι τας κορυφας των ορεων εξαλουνται και ως φωνη φλογος πυρος κατεσθιουσης καλαµην και ως λαος πολυς και ισχυρος παρατασσοµενος εις πολεµον

6

απο προσωπου αυτου συντριβησονται λαοι παν προσωπον ως προσκαυµα χυτρας

7

ως µαχηται δραµουνται και ως ανδρες πολεµισται αναβησονται επι τα τειχη και εκαστος εν τη οδω αυτου πορευσεται και ου µη εκκλινωσιν τας τριβους αυτων

8

και εκαστος απο του αδελφου αυτου ουκ αφεξεται καταβαρυνοµενοι εν τοις οπλοις αυτων πορευσονται και εν τοις βελεσιν αυτων πεσουνται και ου µη συντελεσθωσιν

9

της πολεως επιληµψονται και επι των τειχεων δραµουνται και επι τας οικιας αναβησονται και δια θυριδων εισελευσονται ως κλεπται

10

προ προσωπου αυτων συγχυθησεται η γη και σεισθησεται ο ουρανος ο ηλιος και η σεληνη συσκοτασουσιν και τα αστρα δυσουσιν το φεγγος αυτων

11

και κυριος δωσει φωνην αυτου προ προσωπου δυναµεως αυτου οτι πολλη εστιν σφοδρα η παρεµβολη αυτου οτι ισχυρα εργα λογων αυτου διοτι µεγαλη η ηµερα του κυριου µ
εγαλη και επιφανης σφοδρα και τις εσται ικανος αυτη

12

και νυν λεγει κυριος ο θεος υµων επιστραφητε προς µε εξ ολης της καρδιας υµων και εν νηστεια και εν κλαυθµω και εν κοπετω

13

και διαρρηξατε τας καρδιας υµων και µη τα ιµατια υµων και επιστραφητε προς κυριον τον θεον υµων οτι ελεηµων και οικτιρµων εστιν µακροθυµος και πολυελεος και µετα
νοων επι ταις κακιαις

14

τις οιδεν ει επιστρεψει και µετανοησει και υπολειψεται οπισω αυτου ευλογιαν θυσιαν και σπονδην κυριω τω θεω ηµων

15

σαλπισατε σαλπιγγι εν σιων αγιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν
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16

συναγαγετε λαον αγιασατε εκκλησιαν εκλεξασθε πρεσβυτερους συναγαγετε νηπια θηλαζοντα µαστους εξελθατω νυµφιος εκ του κοιτωνος αυτου και νυµφη εκ του παστου αυ
της

17

ανα µεσον της κρηπιδος του θυσιαστηριου κλαυσονται οι ιερεις οι λειτουργουντες κυριω και ερουσιν φεισαι κυριε του λαου σου και µη δως την κληρονοµιαν σου εις ονειδος
του καταρξαι αυτων εθνη οπως µη ειπωσιν εν τοις εθνεσιν που εστιν ο θεος αυτων

18

και εζηλωσεν κυριος την γην αυτου και εφεισατο του λαου αυτου

19

και απεκριθη κυριος και ειπεν τω λαω αυτου ιδου εγω εξαποστελλω υµιν τον σιτον και τον οινον και το ελαιον και εµπλησθησεσθε αυτων και ου δωσω υµας ουκετι εις ονειδι
σµον εν τοις εθνεσι

20

και τον απο βορρα εκδιωξω αφ' υµων και εξωσω αυτον εις γην ανυδρον και αφανιω το προσωπον αυτου εις την θαλασσαν την πρωτην και τα οπισω αυτου εις την θαλασσαν
την εσχατην και αναβησεται η σαπρια αυτου και αναβησεται ο βροµος αυτου οτι εµεγαλυνεν τα εργα αυτου

21

θαρσει γη χαιρε και ευφραινου οτι εµεγαλυνεν κυριος του ποιησαι

22

θαρσειτε κτηνη του πεδιου οτι βεβλαστηκεν πεδια της ερηµου οτι ξυλον ηνεγκεν τον καρπον αυτου αµπελος και συκη εδωκαν την ισχυν αυτων

23

και τα τεκνα σιων χαιρετε και ευφραινεσθε επι τω κυριω θεω υµων διοτι εδωκεν υµιν τα βρωµατα εις δικαιοσυνην και βρεξει υµιν υετον προιµον και οψιµον καθως εµπροσθ
εν

24

και πλησθησονται αι αλωνες σιτου και υπερεκχυθησονται αι ληνοι οινου και ελαιου

25

και ανταποδωσω υµιν αντι των ετων ων κατεφαγεν η ακρις και ο βρουχος και η ερυσιβη και η καµπη η δυναµις µου η µεγαλη ην εξαπεστειλα εις υµας

26

και φαγεσθε εσθιοντες και εµπλησθησεσθε και αινεσετε το ονοµα κυριου του θεου υµων α εποιησεν µεθ' υµων εις θαυµασια και ου µη καταισχυνθη ο λαος µου εις τον αιωνα

27

και επιγνωσεσθε οτι εν µεσω του ισραηλ εγω ειµι και εγω κυριος ο θεος υµων και ουκ εστιν ετι πλην εµου και ου µη καταισχυνθωσιν ουκετι πας ο λαος µου εις τον αιωνα

1

και εσται µετα ταυτα και εκχεω απο του πνευµατος µου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υµων και αι θυγατερες υµων και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνια
σθησονται και οι νεανισκοι υµων ορασεις οψονται

2

και επι τους δουλους και επι τας δουλας εν ταις ηµεραις εκειναις εκχεω απο του πνευµατος µου

3

και δωσω τερατα εν τω ουρανω και επι της γης αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου

4

ο ηλιος µεταστραφησεται εις σκοτος και η σεληνη εις αιµα πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη

5

και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου σωθησεται οτι εν τω ορει σιων και εν ιερουσαληµ εσται ανασωζοµενος καθοτι ειπεν κυριος και ευαγγελιζοµενοι ους κυριο
ς προσκεκληται

1

διοτι ιδου εγω εν ταις ηµεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω οταν επιστρεψω την αιχµαλωσιαν ιουδα και ιερουσαληµ

2

και συναξω παντα τα εθνη και καταξω αυτα εις την κοιλαδα ιωσαφατ και διακριθησοµαι προς αυτους εκει υπερ του λαου µου και της κληρονοµιας µου ισραηλ οι διεσπαρησ
αν εν τοις εθνεσιν και την γην µου καταδιειλαντο

3

και επι τον λαον µου εβαλον κληρους και εδωκαν τα παιδαρια πορναις και τα κορασια επωλουν αντι οινου και επινον

4

και τι και υµεις εµοι τυρος και σιδων και πασα γαλιλαια αλλοφυλων µη ανταποδοµα υµεις ανταποδιδοτε µοι η µνησικακειτε υµεις επ' εµοι οξεως και ταχεως ανταποδωσω το
ανταποδοµα υµων εις κεφαλας υµων

5

ανθ' ων το αργυριον µου και το χρυσιον µου ελαβετε και τα επιλεκτα µου και τα καλα εισηνεγκατε εις τους ναους υµων

6

και τους υιους ιουδα και τους υιους ιερουσαληµ απεδοσθε τοις υιοις των ελληνων οπως εξωσητε αυτους εκ των οριων αυτων

7

ιδου εγω εξεγειρω αυτους εκ του τοπου ου απεδοσθε αυτους εκει και ανταποδωσω το ανταποδοµα υµων εις κεφαλας υµων

8

και αποδωσοµαι τους υιους υµων και τας θυγατερας υµων εις χειρας υιων ιουδα και αποδωσονται αυτους εις αιχµαλωσιαν εις εθνος µακραν απεχον οτι κυριος ελαλησεν

9

κηρυξατε ταυτα εν τοις εθνεσιν αγιασατε πολεµον εξεγειρατε τους µαχητας προσαγαγετε και αναβαινετε παντες ανδρες πολεµισται

10

συγκοψατε τα αροτρα υµων εις ροµφαιας και τα δρεπανα υµων εις σειροµαστας ο αδυνατος λεγετω οτι ισχυω εγω
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11

συναθροιζεσθε και εισπορευεσθε παντα τα εθνη κυκλοθεν και συναχθητε εκει ο πραυς εστω µαχητης

12

εξεγειρεσθωσαν και αναβαινετωσαν παντα τα εθνη εις την κοιλαδα ιωσαφατ διοτι εκει καθιω του διακριναι παντα τα εθνη κυκλοθεν

13

εξαποστειλατε δρεπανα οτι παρεστηκεν τρυγητος εισπορευεσθε πατειτε διοτι πληρης η ληνος υπερεκχειται τα υποληνια οτι πεπληθυνται τα κακα αυτων

14

ηχοι εξηχησαν εν τη κοιλαδι της δικης οτι εγγυς ηµερα κυριου εν τη κοιλαδι της δικης

15

ο ηλιος και η σεληνη συσκοτασουσιν και οι αστερες δυσουσιν φεγγος αυτων

16

ο δε κυριος εκ σιων ανακεκραξεται και εξ ιερουσαληµ δωσει φωνην αυτου και σεισθησεται ο ουρανος και η γη ο δε κυριος φεισεται του λαου αυτου και ενισχυσει κυριος του
ς υιους ισραηλ

17

και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριος ο θεος υµων ο κατασκηνων εν σιων εν ορει αγιω µου και εσται ιερουσαληµ πολις αγια και αλλογενεις ου διελευσονται δι' αυτης ουκετι

18

και εσται εν τη ηµερα εκεινη αποσταλαξει τα ορη γλυκασµον και οι βουνοι ρυησονται γαλα και πασαι αι αφεσεις ιουδα ρυησονται υδατα και πηγη εξ οικου κυριου εξελευσετ
αι και ποτιει τον χειµαρρουν των σχοινων

19

αιγυπτος εις αφανισµον εσται και η ιδουµαια εις πεδιον αφανισµου εσται εξ αδικιων υιων ιουδα ανθ' ων εξεχεαν αιµα δικαιον εν τη γη αυτων

20

η δε ιουδαια εις τον αιωνα κατοικηθησεται και ιερουσαληµ εις γενεας γενεων

21

και εκδικησω το αιµα αυτων και ου µη αθωωσω και κυριος κατασκηνωσει εν σιων .

1

λογοι αµως οι εγενοντο εν νακκαριµ εκ θεκουε ους ειδεν υπερ ιερουσαληµ εν ηµεραις οζιου βασιλεως ιουδα και εν ηµεραις ιεροβοαµ του ιωας βασιλεως ισραηλ προ δυο ετων
του σεισµου

2

και ειπεν κυριος εκ σιων εφθεγξατο και εξ ιερουσαληµ εδωκεν φωνην αυτου και επενθησαν αι νοµαι των ποιµενων και εξηρανθη η κορυφη του καρµηλου

3

και ειπεν κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις δαµασκου και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ' ων επριζον πριοσιν σιδηροις τας εν γαστρι εχουσας των εν γαλα
αδ

4

και εξαποστελω πυρ εις τον οικον αζαηλ και καταφαγεται θεµελια υιου αδερ

5

και συντριψω µοχλους δαµασκου και εξολεθρευσω κατοικουντας εκ πεδιου ων και κατακοψω φυλην εξ ανδρων χαρραν και αιχµαλωτευθησεται λαος συριας επικλητος λεγει
κυριος

6

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις γαζης και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτους ενεκεν του αιχµαλωτευσαι αυτους αιχµαλωσιαν του σαλωµων του συγ
κλεισαι εις την ιδουµαιαν

7

και εξαποστελω πυρ επι τα τειχη γαζης και καταφαγεται θεµελια αυτης

8

και εξολεθρευσω κατοικουντας εξ αζωτου και εξαρθησεται φυλη εξ ασκαλωνος και επαξω την χειρα µου επι ακκαρων και απολουνται οι καταλοιποι των αλλοφυλων λεγει κυ
ριος

9

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις τυρου και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτην ανθ' ων συνεκλεισαν αιχµαλωσιαν του σαλωµων εις την ιδουµαιαν και
ουκ εµνησθησαν διαθηκης αδελφων

10

και εξαποστελω πυρ επι τα τειχη τυρου και καταφαγεται θεµελια αυτης

11

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις της ιδουµαιας και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτους ενεκα του διωξαι αυτους εν ροµφαια τον αδελφον αυτου και ελ
υµηνατο µητραν επι γης και ηρπασεν εις µαρτυριον φρικην αυτου και το ορµηµα αυτου εφυλαξεν εις νεικος

12

και εξαποστελω πυρ εις θαιµαν και καταφαγεται θεµελια τειχεων αυτης

13

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις υιων αµµων και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ' ων ανεσχιζον τας εν γαστρι εχουσας των γαλααδιτων οπως ε
µπλατυνωσιν τα ορια αυτων

14

και αναψω πυρ επι τα τειχη ραββα και καταφαγεται θεµελια αυτης µετα κραυγης εν ηµερα πολεµου και σεισθησεται εν ηµερα συντελειας αυτης

15

και πορευσονται οι βασιλεις αυτης εν αιχµαλωσια οι ιερεις αυτων και οι αρχοντες αυτων επι το αυτο λεγει κυριος

1

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις µωαβ και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ' ων κατεκαυσαν τα οστα βασιλεως της ιδουµαιας εις κονιαν
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2

και εξαποστελω πυρ επι µωαβ και καταφαγεται θεµελια των πολεων αυτης και αποθανειται εν αδυναµια µωαβ µετα κραυγης και µετα φωνης σαλπιγγος

3

και εξολεθρευσω κριτην εξ αυτης και παντας τους αρχοντας αυτης αποκτενω µετ' αυτου λεγει κυριος

4

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις υιων ιουδα και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ενεκα του απωσασθαι αυτους τον νοµον κυριου και τα προσταγµατ
α αυτου ουκ εφυλαξαντο και επλανησεν αυτους τα µαταια αυτων α εποιησαν οις εξηκολουθησαν οι πατερες αυτων οπισω αυτων

5

και εξαποστελω πυρ επι ιουδαν και καταφαγεται θεµελια ιερουσαληµ

6

ταδε λεγει κυριος επι ταις τρισιν ασεβειαις ισραηλ και επι ταις τεσσαρσιν ουκ αποστραφησοµαι αυτον ανθ' ων απεδοντο αργυριου δικαιον και πενητα ενεκεν υποδηµατων

7

τα πατουντα επι τον χουν της γης και εκονδυλιζον εις κεφαλας πτωχων και οδον ταπεινων εξεκλιναν και υιος και πατηρ αυτου εισεπορευοντο προς την αυτην παιδισκην οπω
ς βεβηλωσωσιν το ονοµα του θεου αυτων

8

και τα ιµατια αυτων δεσµευοντες σχοινιοις παραπετασµατα εποιουν εχοµενα του θυσιαστηριου και οινον εκ συκοφαντιων επινον εν τω οικω του θεου αυτων

9

εγω δε εξηρα τον αµορραιον εκ προσωπου αυτων ου ην καθως υψος κεδρου το υψος αυτου και ισχυρος ην ως δρυς και εξηρα τον καρπον αυτου επανωθεν και τας ριζας αυτο
υ υποκατωθεν

10

και εγω ανηγαγον υµας εκ γης αιγυπτου και περιηγαγον υµας εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη του κατακληρονοµησαι την γην των αµορραιων

11

και ελαβον εκ των υιων υµων εις προφητας και εκ των νεανισκων υµων εις αγιασµον µη ουκ εστιν ταυτα υιοι ισραηλ λεγει κυριος

12

και εποτιζετε τους ηγιασµενους οινον και τοις προφηταις ενετελλεσθε λεγοντες ου µη προφητευσητε

13

δια τουτο ιδου εγω κυλιω υποκατω υµων ον τροπον κυλιεται η αµαξα η γεµουσα καλαµης

14

και απολειται φυγη εκ δροµεως και ο κραταιος ου µη κρατηση της ισχυος αυτου και ο µαχητης ου µη σωση την ψυχην αυτου

15

και ο τοξοτης ου µη υποστη και ο οξυς τοις ποσιν αυτου ου µη διασωθη ουδε ο ιππευς ου µη σωση την ψυχην αυτου

16

και ευρησει την καρδιαν αυτου εν δυναστειαις ο γυµνος διωξεται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος

1

ακουσατε τον λογον τουτον ον ελαλησεν κυριος εφ' υµας οικος ισραηλ και κατα πασης φυλης ης ανηγαγον εκ γης αιγυπτου λεγων

2

πλην υµας εγνων εκ πασων φυλων της γης δια τουτο εκδικησω εφ' υµας πασας τας αµαρτιας υµων

3

ει πορευσονται δυο επι το αυτο καθολου εαν µη γνωρισωσιν εαυτους

4

ει ερευξεται λεων εκ του δρυµου αυτου θηραν ουκ εχων ει δωσει σκυµνος φωνην αυτου εκ της µανδρας αυτου καθολου εαν µη αρπαση τι

5

ει πεσειται ορνεον επι την γην ανευ ιξευτου ει σχασθησεται παγις επι της γης ανευ του συλλαβειν τι

6

ει φωνησει σαλπιγξ εν πολει και λαος ου πτοηθησεται ει εσται κακια εν πολει ην κυριος ουκ εποιησεν

7

διοτι ου µη ποιηση κυριος ο θεος πραγµα εαν µη αποκαλυψη παιδειαν αυτου προς τους δουλους αυτου τους προφητας

8

λεων ερευξεται και τις ου φοβηθησεται κυριος ο θεος ελαλησεν και τις ου προφητευσει

9

απαγγειλατε χωραις εν ασσυριοις και επι τας χωρας της αιγυπτου και ειπατε συναχθητε επι το ορος σαµαρειας και ιδετε θαυµαστα πολλα εν µεσω αυτης και την καταδυναστ
ειαν την εν αυτη

10

και ουκ εγνω α εσται εναντιον αυτης λεγει κυριος οι θησαυριζοντες αδικιαν και ταλαιπωριαν εν ταις χωραις αυτων

11

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος τυρος κυκλοθεν η γη σου ερηµωθησεται και καταξει εκ σου ισχυν σου και διαρπαγησονται αι χωραι σου

12

ταδε λεγει κυριος ον τροπον οταν εκσπαση ο ποιµην εκ στοµατος του λεοντος δυο σκελη η λοβον ωτιου ουτως εκσπασθησονται οι υιοι ισραηλ οι κατοικουντες εν σαµαρεια κ
ατεναντι φυλης και εν δαµασκω ιερεις

13

ακουσατε και επιµαρτυρασθε τω οικω ιακωβ λεγει κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ

14

διοτι εν τη ηµερα οταν εκδικω ασεβειας του ισραηλ επ' αυτον και εκδικησω επι τα θυσιαστηρια βαιθηλ και κατασκαφησεται τα κερατα του θυσιαστηριου και πεσουνται επι
την γην
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15

συγχεω και παταξω τον οικον τον περιπτερον επι τον οικον τον θερινον και απολουνται οικοι ελεφαντινοι και προστεθησονται οικοι ετεροι πολλοι λεγει κυριος

1

ακουσατε τον λογον τουτον δαµαλεις της βασανιτιδος αι εν τω ορει της σαµαρειας αι καταδυναστευουσαι πτωχους και καταπατουσαι πενητας αι λεγουσαι τοις κυριοις αυτω
ν επιδοτε ηµιν οπως πιωµεν

2

οµνυει κυριος κατα των αγιων αυτου διοτι ιδου ηµεραι ερχονται εφ' υµας και ληµψονται υµας εν οπλοις και τους µεθ' υµων εις λεβητας υποκαιοµενους εµβαλουσιν εµπυροι
λοιµοι

3

και εξενεχθησεσθε γυµναι κατεναντι αλληλων και απορριφησεσθε εις το ορος το ρεµµαν λεγει κυριος ο θεος

4

εισηλθατε εις βαιθηλ και ηνοµησατε και εις γαλγαλα επληθυνατε του ασεβησαι και ηνεγκατε εις το πρωι θυσιας υµων εις την τριηµεριαν τα επιδεκατα υµων

5

και ανεγνωσαν εξω νοµον και επεκαλεσαντο οµολογιας απαγγειλατε οτι ταυτα ηγαπησαν οι υιοι ισραηλ λεγει κυριος ο θεος

6

και εγω δωσω υµιν γοµφιασµον οδοντων εν πασαις ταις πολεσιν υµων και ενδειαν αρτων εν πασι τοις τοποις υµων και ουκ επεστρεψατε προς µε λεγει κυριος

7

και εγω ανεσχον εξ υµων τον υετον προ τριων µηνων του τρυγητου και βρεξω επι πολιν µιαν επι δε πολιν µιαν ου βρεξω µερις µια βραχησεται και µερις εφ' ην ου βρεξω επ'
αυτην ξηρανθησεται

8

και συναθροισθησονται δυο και τρεις πολεις εις πολιν µιαν του πιειν υδωρ και ου µη εµπλησθωσιν και ουκ επεστρεψατε προς µε λεγει κυριος

9

επαταξα υµας εν πυρωσει και εν ικτερω επληθυνατε κηπους υµων αµπελωνας υµων και συκωνας υµων και ελαιωνας υµων κατεφαγεν η καµπη και ουδ' ως επεστρεψατε προ
ς µε λεγει κυριος

10

εξαπεστειλα εις υµας θανατον εν οδω αιγυπτου και απεκτεινα εν ροµφαια τους νεανισκους υµων µετα αιχµαλωσιας ιππων σου και ανηγαγον εν πυρι τας παρεµβολας υµων εν
τη οργη µου και ουδ' ως επεστρεψατε προς µε λεγει κυριος

11

κατεστρεψα υµας καθως κατεστρεψεν ο θεος σοδοµα και γοµορρα και εγενεσθε ως δαλος εξεσπασµενος εκ πυρος και ουδ' ως επεστρεψατε προς µε λεγει κυριος

12

δια τουτο ουτως ποιησω σοι ισραηλ πλην οτι ουτως ποιησω σοι ετοιµαζου του επικαλεισθαι τον θεον σου ισραηλ

13

διοτι ιδου εγω στερεων βροντην και κτιζων πνευµα και απαγγελλων εις ανθρωπους τον χριστον αυτου ποιων ορθρον και οµιχλην και επιβαινων επι τα υψη της γης κυριος ο θ
εος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

1

ακουσατε τον λογον κυριου τουτον ον εγω λαµβανω εφ' υµας θρηνον οικος ισραηλ

2

επεσεν ουκετι µη προσθη του αναστηναι παρθενος του ισραηλ εσφαλεν επι της γης αυτης ουκ εστιν ο αναστησων αυτην

3

διοτι ταδε λεγει κυριος κυριος η πολις εξ ης εξεπορευοντο χιλιοι υπολειφθησονται εκατον και εξ ης εξεπορευοντο εκατον υπολειφθησονται δεκα τω οικω ισραηλ

4

διοτι ταδε λεγει κυριος προς τον οικον ισραηλ εκζητησατε µε και ζησεσθε

5

και µη εκζητειτε βαιθηλ και εις γαλγαλα µη εισπορευεσθε και επι το φρεαρ του ορκου µη διαβαινετε οτι γαλγαλα αιχµαλωτευοµενη αιχµαλωτευθησεται και βαιθηλ εσται ως
ουχ υπαρχουσα

6

εκζητησατε τον κυριον και ζησατε οπως µη αναλαµψη ως πυρ ο οικος ιωσηφ και καταφαγεται αυτον και ουκ εσται ο σβεσων τω οικω ισραηλ

7

κυριος ο ποιων εις υψος κριµα και δικαιοσυνην εις γην εθηκεν

8

ποιων παντα και µετασκευαζων και εκτρεπων εις το πρωι σκιαν θανατου και ηµεραν εις νυκτα συσκοταζων ο προσκαλουµενος το υδωρ της θαλασσης και εκχεων αυτο επι π
ροσωπου της γης κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

9

ο διαιρων συντριµµον επ' ισχυν και ταλαιπωριαν επι οχυρωµα επαγων

10

εµισησαν εν πυλαις ελεγχοντα και λογον οσιον εβδελυξαντο

11

δια τουτο ανθ' ων κατεκονδυλιζετε πτωχους και δωρα εκλεκτα εδεξασθε παρ' αυτων οικους ξυστους ωκοδοµησατε και ου µη κατοικησητε εν αυτοις αµπελωνας επιθυµητους
εφυτευσατε και ου µη πιητε τον οινον εξ αυτων

12

οτι εγνων πολλας ασεβειας υµων και ισχυραι αι αµαρτιαι υµων καταπατουντες δικαιον λαµβανοντες αλλαγµατα και πενητας εν πυλαις εκκλινοντες

13

δια τουτο ο συνιων εν τω καιρω εκεινω σιωπησεται οτι καιρος πονηρος εστιν
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14

εκζητησατε το καλον και µη το πονηρον οπως ζησητε και εσται ουτως µεθ' υµων κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ον τροπον ειπατε

15

µεµισηκαµεν τα πονηρα και ηγαπηκαµεν τα καλα και αποκαταστησατε εν πυλαις κριµα οπως ελεηση κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ τους περιλοιπους του ιωσηφ

16

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ εν πασαις πλατειαις κοπετος και εν πασαις οδοις ρηθησεται ουαι ουαι κληθησεται γεωργος εις πενθος και κοπετον και εις
ειδοτας θρηνον

17

και εν πασαις οδοις κοπετος διοτι διελευσοµαι δια µεσου σου ειπεν κυριος

18

ουαι οι επιθυµουντες την ηµεραν κυριου ινα τι αυτη υµιν η ηµερα του κυριου και αυτη εστιν σκοτος και ου φως

19

ον τροπον οταν φυγη ανθρωπος εκ προσωπου του λεοντος και εµπεση αυτω η αρκος και εισπηδηση εις τον οικον αυτου και απερεισηται τας χειρας αυτου επι τον τοιχον και
δακη αυτον ο οφις

20

ουχι σκοτος η ηµερα του κυριου και ου φως και γνοφος ουκ εχων φεγγος αυτη

21

µεµισηκα απωσµαι εορτας υµων και ου µη οσφρανθω εν ταις πανηγυρεσιν υµων

22

διοτι και εαν ενεγκητε µοι ολοκαυτωµατα και θυσιας υµων ου προσδεξοµαι αυτα και σωτηριου επιφανειας υµων ουκ επιβλεψοµαι

23

µεταστησον απ' εµου ηχον ωδων σου και ψαλµον οργανων σου ουκ ακουσοµαι

24

και κυλισθησεται ως υδωρ κριµα και δικαιοσυνη ως χειµαρρους αβατος

25

µη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε µοι εν τη ερηµω τεσσαρακοντα ετη οικος ισραηλ

26

και ανελαβετε την σκηνην του µολοχ και το αστρον του θεου υµων ραιφαν τους τυπους αυτων ους εποιησατε εαυτοις

27

και µετοικιω υµας επεκεινα δαµασκου λεγει κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

1

ουαι τοις εξουθενουσιν σιων και τοις πεποιθοσιν επι το ορος σαµαρειας απετρυγησαν αρχας εθνων και εισηλθον αυτοι οικος του ισραηλ

2

διαβητε παντες και ιδετε και διελθατε εκειθεν εις εµαθ ραββα και καταβητε εκειθεν εις γεθ αλλοφυλων τας κρατιστας εκ πασων των βασιλειων τουτων ει πλεονα τα ορια αυ
των εστιν των υµετερων οριων

3

οι ερχοµενοι εις ηµεραν κακην οι εγγιζοντες και εφαπτοµενοι σαββατων ψευδων

4

οι καθευδοντες επι κλινων ελεφαντινων και κατασπαταλωντες επι ταις στρωµναις αυτων και εσθοντες εριφους εκ ποιµνιων και µοσχαρια εκ µεσου βουκολιων γαλαθηνα

5

οι επικροτουντες προς την φωνην των οργανων ως εστωτα ελογισαντο και ουχ ως φευγοντα

6

οι πινοντες τον διυλισµενον οινον και τα πρωτα µυρα χριοµενοι και ουκ επασχον ουδεν επι τη συντριβη ιωσηφ

7

δια τουτο νυν αιχµαλωτοι εσονται απ' αρχης δυναστων και εξαρθησεται χρεµετισµος ιππων εξ εφραιµ

8

οτι ωµοσεν κυριος καθ' εαυτου διοτι βδελυσσοµαι εγω πασαν την υβριν ιακωβ και τας χωρας αυτου µεµισηκα και εξαρω πολιν συν πασιν τοις κατοικουσιν αυτην

9

και εσται εαν υπολειφθωσιν δεκα ανδρες εν οικια µια και αποθανουνται και υπολειφθησονται οι καταλοιποι

10

και ληµψονται οι οικειοι αυτων και παραβιωνται του εξενεγκαι τα οστα αυτων εκ του οικου και ερει τοις προεστηκοσι της οικιας ει ετι υπαρχει παρα σοι και ερει ουκετι και
ερει σιγα ενεκα του µη ονοµασαι το ονοµα κυριου

11

διοτι ιδου κυριος εντελλεται και παταξει τον οικον τον µεγαν θλασµασιν και τον οικον τον µικρον ραγµασιν

12

ει διωξονται εν πετραις ιπποι ει παρασιωπησονται εν θηλειαις οτι υµεις εξεστρεψατε εις θυµον κριµα και καρπον δικαιοσυνης εις πικριαν

13

οι ευφραινοµενοι επ' ουδενι λογω οι λεγοντες ουκ εν τη ισχυι ηµων εσχοµεν κερατα

14

διοτι ιδου εγω επεγειρω εφ' υµας οικος του ισραηλ εθνος και εκθλιψουσιν υµας του µη εισελθειν εις εµαθ και εως του χειµαρρου των δυσµων

1

ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου επιγονη ακριδων ερχοµενη εωθινη και ιδου βρουχος εις γωγ ο βασιλευς

2

και εσται εαν συντελεση του καταφαγειν τον χορτον της γης και ειπα κυριε κυριε ιλεως γενου τις αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστος εστιν

3

µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ουκ εσται λεγει κυριος
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4

ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου εκαλεσεν την δικην εν πυρι κυριος και κατεφαγε την αβυσσον την πολλην και κατεφαγεν την µεριδα

5

και ειπα κυριε κυριε κοπασον δη τις αναστησει τον ιακωβ οτι ολιγοστος εστιν

6

µετανοησον κυριε επι τουτω και τουτο ου µη γενηται λεγει κυριος

7

ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου ανηρ εστηκως επι τειχους αδαµαντινου και εν τη χειρι αυτου αδαµας

8

και ειπεν κυριος προς µε τι συ ορας αµως και ειπα αδαµαντα και ειπεν κυριος προς µε ιδου εγω εντασσω αδαµαντα εν µεσω λαου µου ισραηλ ουκετι µη προσθω του παρελθε
ιν αυτον

9

και αφανισθησονται βωµοι του γελωτος και αι τελεται του ισραηλ εξερηµωθησονται και αναστησοµαι επι τον οικον ιεροβοαµ εν ροµφαια

10

και εξαπεστειλεν αµασιας ο ιερευς βαιθηλ προς ιεροβοαµ βασιλεα ισραηλ λεγων συστροφας ποιειται κατα σου αµως εν µεσω οικου ισραηλ ου µη δυνηται η γη υπενεγκειν απ
αντας τους λογους αυτου

11

διοτι ταδε λεγει αµως εν ροµφαια τελευτησει ιεροβοαµ ο δε ισραηλ αιχµαλωτος αχθησεται απο της γης αυτου

12

και ειπεν αµασιας προς αµως ο ορων βαδιζε εκχωρησον εις γην ιουδα και εκει καταβιου και εκει προφητευσεις

13

εις δε βαιθηλ ουκετι µη προσθης του προφητευσαι οτι αγιασµα βασιλεως εστιν και οικος βασιλειας εστιν

14

και απεκριθη αµως και ειπεν προς αµασιαν ουκ ηµην προφητης εγω ουδε υιος προφητου αλλ' η αιπολος ηµην και κνιζων συκαµινα

15

και ανελαβεν µε κυριος εκ των προβατων και ειπεν κυριος προς µε βαδιζε προφητευσον επι τον λαον µου ισραηλ

16

και νυν ακουε λογον κυριου συ λεγεις µη προφητευε επι τον ισραηλ και ου µη οχλαγωγησης επι τον οικον ιακωβ

17

δια τουτο ταδε λεγει κυριος η γυνη σου εν τη πολει πορνευσει και οι υιοι σου και αι θυγατερες σου εν ροµφαια πεσουνται και η γη σου εν σχοινιω καταµετρηθησεται και συ ε
ν γη ακαθαρτω τελευτησεις ο δε ισραηλ αιχµαλωτος αχθησεται απο της γης αυτου

1

ουτως εδειξεν µοι κυριος και ιδου αγγος ιξευτου

2

και ειπεν τι συ βλεπεις αµως και ειπα αγγος ιξευτου και ειπεν κυριος προς µε ηκει το περας επι τον λαον µου ισραηλ ουκετι µη προσθω του παρελθειν αυτον

3

και ολολυξει τα φατνωµατα του ναου εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος πολυς ο πεπτωκως εν παντι τοπω επιρριψω σιωπην

4

ακουσατε δη ταυτα οι εκτριβοντες εις το πρωι πενητα και καταδυναστευοντες πτωχους απο της γης

5

οι λεγοντες ποτε διελευσεται ο µην και εµπολησοµεν και τα σαββατα και ανοιξοµεν θησαυρους του ποιησαι µικρον µετρον και του µεγαλυναι σταθµια και ποιησαι ζυγον αδικ
ον

6

του κτασθαι εν αργυριω πτωχους και ταπεινον αντι υποδηµατων και απο παντος γενηµατος εµπορευσοµεθα

7

οµνυει κυριος καθ' υπερηφανιας ιακωβ ει επιλησθησεται εις νεικος παντα τα εργα υµων

8

και επι τουτοις ου ταραχθησεται η γη και πενθησει πας ο κατοικων εν αυτη και αναβησεται ως ποταµος συντελεια και καταβησεται ως ποταµος αιγυπτου

9

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος ο θεος και δυσεται ο ηλιος µεσηµβριας και συσκοτασει επι της γης εν ηµερα το φως

10

και µεταστρεψω τας εορτας υµων εις πενθος και πασας τας ωδας υµων εις θρηνον και αναβιβω επι πασαν οσφυν σακκον και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα και θησοµαι αυ
τον ως πενθος αγαπητου και τους µετ' αυτου ως ηµεραν οδυνης

11

ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και εξαποστελω λιµον επι την γην ου λιµον αρτου ουδε διψαν υδατος αλλα λιµον του ακουσαι λογον κυριου

12

και σαλευθησονται υδατα εως θαλασσης και απο βορρα εως ανατολων περιδραµουνται ζητουντες τον λογον κυριου και ου µη ευρωσιν

13

εν τη ηµερα εκεινη εκλειψουσιν αι παρθενοι αι καλαι και οι νεανισκοι εν διψει

14

οι οµνυοντες κατα του ιλασµου σαµαρειας και οι λεγοντες ζη ο θεος σου δαν και ζη ο θεος σου βηρσαβεε και πεσουνται και ου µη αναστωσιν ετι

1

ειδον τον κυριον εφεστωτα επι του θυσιαστηριου και ειπεν παταξον επι το ιλαστηριον και σεισθησεται τα προπυλα και διακοψον εις κεφαλας παντων και τους καταλοιπους α
υτων εν ροµφαια αποκτενω ου µη διαφυγη εξ αυτων φευγων και ου µη διασωθη εξ αυτων ανασωζοµενος
Amos
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2

εαν κατορυγωσιν εις αδου εκειθεν η χειρ µου ανασπασει αυτους και εαν αναβωσιν εις τον ουρανον εκειθεν καταξω αυτους

3

εαν εγκρυβωσιν εις την κορυφην του καρµηλου εκειθεν εξερευνησω και ληµψοµαι αυτους και εαν καταδυσωσιν εξ οφθαλµων µου εις τα βαθη της θαλασσης εκει εντελουµαι
τω δρακοντι και δηξεται αυτους

4

και εαν πορευθωσιν εν αιχµαλωσια προ προσωπου των εχθρων αυτων εκει εντελουµαι τη ροµφαια και αποκτενει αυτους και στηριω τους οφθαλµους µου επ' αυτους εις κακα
και ουκ εις αγαθα

5

και κυριος κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ο εφαπτοµενος της γης και σαλευων αυτην και πενθησουσιν παντες οι κατοικουντες αυτην και αναβησεται ως ποταµος συντελεια α
υτης και καταβησεται ως ποταµος αιγυπτου

6

ο οικοδοµων εις τον ουρανον αναβασιν αυτου και την επαγγελιαν αυτου επι της γης θεµελιων ο προσκαλουµενος το υδωρ της θαλασσης και εκχεων αυτο επι προσωπον της γ
ης κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ονοµα αυτω

7

ουχ ως υιοι αιθιοπων υµεις εστε εµοι υιοι ισραηλ λεγει κυριος ου τον ισραηλ ανηγαγον εκ γης αιγυπτου και τους αλλοφυλους εκ καππαδοκιας και τους συρους εκ βοθρου

8

ιδου οι οφθαλµοι κυριου του θεου επι την βασιλειαν των αµαρτωλων και εξαρω αυτην απο προσωπου της γης πλην οτι ουκ εις τελος εξαρω τον οικον ιακωβ λεγει κυριος

9

διοτι ιδου εγω εντελλοµαι και λικµιω εν πασι τοις εθνεσιν τον οικον του ισραηλ ον τροπον λικµαται εν τω λικµω και ου µη πεση συντριµµα επι την γην

10

εν ροµφαια τελευτησουσι παντες αµαρτωλοι λαου µου οι λεγοντες ου µη εγγιση ουδ' ου µη γενηται εφ' ηµας τα κακα

11

εν τη ηµερα εκεινη αναστησω την σκηνην δαυιδ την πεπτωκυιαν και ανοικοδοµησω τα πεπτωκοτα αυτης και τα κατεσκαµµενα αυτης αναστησω και ανοικοδοµησω αυτην κ
αθως αι ηµεραι του αιωνος

12

οπως εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων και παντα τα εθνη εφ' ους επικεκληται το ονοµα µου επ' αυτους λεγει κυριος ο θεος ο ποιων ταυτα

13

ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και καταληµψεται ο αλοητος τον τρυγητον και περκασει η σταφυλη εν τω σπορω και αποσταλαξει τα ορη γλυκασµον και παντες οι βουνοι
συµφυτοι εσονται

14

και επιστρεψω την αιχµαλωσιαν λαου µου ισραηλ και οικοδοµησουσιν πολεις τας ηφανισµενας και κατοικησουσιν και καταφυτευσουσιν αµπελωνας και πιονται τον οινον αυ
των και φυτευσουσιν κηπους και φαγονται τον καρπον αυτων

15

και καταφυτευσω αυτους επι της γης αυτων και ου µη εκσπασθωσιν ουκετι απο της γης αυτων ης εδωκα αυτοις λεγει κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ .

1

ορασις αβδιου ταδε λεγει κυριος ο θεος τη ιδουµαια ακοην ηκουσα παρα κυριου και περιοχην εις τα εθνη εξαπεστειλεν αναστητε και εξαναστωµεν επ' αυτην εις πολεµον

2

ιδου ολιγοστον δεδωκα σε εν τοις εθνεσιν ητιµωµενος συ ει σφοδρα

3

υπερηφανια της καρδιας σου επηρεν σε κατασκηνουντα εν ταις οπαις των πετρων υψων κατοικιαν αυτου λεγων εν καρδια αυτου τις µε καταξει επι την γην

4

εαν µετεωρισθης ως αετος και εαν ανα µεσον των αστρων θης νοσσιαν σου εκειθεν καταξω σε λεγει κυριος

5

ει κλεπται εισηλθον προς σε η λησται νυκτος που αν απερριφης ουκ αν εκλεψαν τα ικανα εαυτοις και ει τρυγηται εισηλθον προς σε ουκ αν υπελιποντο επιφυλλιδα

6

πως εξηρευνηθη ησαυ και κατεληµφθη αυτου τα κεκρυµµενα

7

εως των οριων σου εξαπεστειλαν σε παντες οι ανδρες της διαθηκης σου αντεστησαν σοι ηδυνασθησαν προς σε ανδρες ειρηνικοι σου εθηκαν ενεδρα υποκατω σου ουκ εστιν σ
υνεσις αυτοις

8

εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος απολω σοφους εκ της ιδουµαιας και συνεσιν εξ ορους ησαυ

9

και πτοηθησονται οι µαχηται σου οι εκ θαιµαν οπως εξαρθη ανθρωπος εξ ορους ησαυ

10

δια την σφαγην και την ασεβειαν την εις τον αδελφον σου ιακωβ και καλυψει σε αισχυνη και εξαρθηση εις τον αιωνα

11

αφ' ης ηµερας αντεστης εξ εναντιας εν ηµερα αιχµαλωτευοντων αλλογενων δυναµιν αυτου και αλλοτριοι εισηλθον εις πυλας αυτου και επι ιερουσαληµ εβαλον κληρους και σ
υ ης ως εις εξ αυτων

12

και µη επιδης ηµεραν αδελφου σου εν ηµερα αλλοτριων και µη επιχαρης επι τους υιους ιουδα εν ηµερα απωλειας αυτων και µη µεγαλορρηµονησης εν ηµερα θλιψεως

13

µηδε εισελθης εις πυλας λαων εν ηµερα πονων αυτων µηδε επιδης και συ την συναγωγην αυτων εν ηµερα ολεθρου αυτων µηδε συνεπιθη επι την δυναµιν αυτων εν ηµερα απ
ωλειας αυτων
Obadiah
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14

µηδε επιστης επι τας διεκβολας αυτων του εξολεθρευσαι τους ανασωζοµενους αυτων µηδε συγκλεισης τους φευγοντας εξ αυτων εν ηµερα θλιψεως

15

διοτι εγγυς ηµερα κυριου επι παντα τα εθνη ον τροπον εποιησας ουτως εσται σοι το ανταποδοµα σου ανταποδοθησεται εις κεφαλην σου

16

διοτι ον τροπον επιες επι το ορος το αγιον µου πιονται παντα τα εθνη οινον πιονται και καταβησονται και εσονται καθως ουχ υπαρχοντες

17

εν δε τω ορει σιων εσται η σωτηρια και εσται αγιον και κατακληρονοµησουσιν ο οικος ιακωβ τους κατακληρονοµησαντας αυτους

18

και εσται ο οικος ιακωβ πυρ ο δε οικος ιωσηφ φλοξ ο δε οικος ησαυ εις καλαµην και εκκαυθησονται εις αυτους και καταφαγονται αυτους και ουκ εσται πυροφορος εν τω οικ
ω ησαυ διοτι κυριος ελαλησεν

19

και κατακληρονοµησουσιν οι εν ναγεβ το ορος το ησαυ και οι εν τη σεφηλα τους αλλοφυλους και κατακληρονοµησουσιν το ορος εφραιµ και το πεδιον σαµαρειας και βενιαµι
ν και την γαλααδιτιν

20

και της µετοικεσιας η αρχη αυτη τοις υιοις ισραηλ γη των χαναναιων εως σαρεπτων και η µετοικεσια ιερουσαληµ εως εφραθα και κληρονοµησουσιν τας πολεις του ναγεβ

21

και αναβησονται ανδρες σεσωσµενοι εξ ορους σιων του εκδικησαι το ορος ησαυ και εσται τω κυριω η βασιλεια .

1

και εγενετο λογος κυριου προς ιωναν τον του αµαθι λεγων

2

αναστηθι και πορευθητι εις νινευη την πολιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη οτι ανεβη η κραυγη της κακιας αυτης προς µε

3

και ανεστη ιωνας του φυγειν εις θαρσις εκ προσωπου κυριου και κατεβη εις ιοππην και ευρεν πλοιον βαδιζον εις θαρσις και εδωκεν το ναυλον αυτου και ενεβη εις αυτο του π
λευσαι µετ' αυτων εις θαρσις εκ προσωπου κυριου

4

και κυριος εξηγειρεν πνευµα εις την θαλασσαν και εγενετο κλυδων µεγας εν τη θαλασση και το πλοιον εκινδυνευεν συντριβηναι

5

και εφοβηθησαν οι ναυτικοι και ανεβοων εκαστος προς τον θεον αυτων και εκβολην εποιησαντο των σκευων των εν τω πλοιω εις την θαλασσαν του κουφισθηναι απ' αυτων ι
ωνας δε κατεβη εις την κοιλην του πλοιου και εκαθευδεν και ερρεγχεν

6

και προσηλθεν προς αυτον ο πρωρευς και ειπεν αυτω τι συ ρεγχεις αναστα και επικαλου τον θεον σου οπως διασωση ο θεος ηµας και µη απολωµεθα

7

και ειπεν εκαστος προς τον πλησιον αυτου δευτε βαλωµεν κληρους και επιγνωµεν τινος ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν και εβαλον κληρους και επεσεν ο κληρος επι ιωναν

8

και ειπον προς αυτον απαγγειλον ηµιν τινος ενεκεν η κακια αυτη εστιν εν ηµιν τις σου η εργασια εστιν και ποθεν ερχη και εκ ποιας χωρας και εκ ποιου λαου ει συ

9

και ειπεν προς αυτους δουλος κυριου εγω ειµι και τον κυριον θεον του ουρανου εγω σεβοµαι ος εποιησεν την θαλασσαν και την ξηραν

10

και εφοβηθησαν οι ανδρες φοβον µεγαν και ειπαν προς αυτον τι τουτο εποιησας διοτι εγνωσαν οι ανδρες οτι εκ προσωπου κυριου ην φευγων οτι απηγγειλεν αυτοις

11

και ειπαν προς αυτον τι σοι ποιησωµεν και κοπασει η θαλασσα αφ' ηµων οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρεν µαλλον κλυδωνα

12

και ειπεν ιωνας προς αυτους αρατε µε και εµβαλετε µε εις την θαλασσαν και κοπασει η θαλασσα αφ' υµων διοτι εγνωκα εγω οτι δι' εµε ο κλυδων ο µεγας ουτος εφ' υµας εστι
ν

13

και παρεβιαζοντο οι ανδρες του επιστρεψαι προς την γην και ουκ ηδυναντο οτι η θαλασσα επορευετο και εξηγειρετο µαλλον επ' αυτους

14

και ανεβοησαν προς κυριον και ειπαν µηδαµως κυριε µη απολωµεθα ενεκεν της ψυχης του ανθρωπου τουτου και µη δως εφ' ηµας αιµα δικαιον οτι συ κυριε ον τροπον εβουλ
ου πεποιηκας

15

και ελαβον τον ιωναν και εξεβαλον αυτον εις την θαλασσαν και εστη η θαλασσα εκ του σαλου αυτης

16

και εφοβηθησαν οι ανδρες φοβω µεγαλω τον κυριον και εθυσαν θυσιαν τω κυριω και ευξαντο ευχας

1

και προσεταξεν κυριος κητει µεγαλω καταπιειν τον ιωναν και ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ηµερας και τρεις νυκτας

2

και προσηυξατο ιωνας προς κυριον τον θεον αυτου εκ της κοιλιας του κητους

3

και ειπεν εβοησα εν θλιψει µου προς κυριον τον θεον µου και εισηκουσεν µου εκ κοιλιας αδου κραυγης µου ηκουσας φωνης µου

4

απερριψας µε εις βαθη καρδιας θαλασσης και ποταµοι µε εκυκλωσαν παντες οι µετεωρισµοι σου και τα κυµατα σου επ' εµε διηλθον

5

και εγω ειπα απωσµαι εξ οφθαλµων σου αρα προσθησω του επιβλεψαι προς τον ναον τον αγιον σου
Jonah

Chapter

2

LXX / 1550 Stephanos

Page 787 of 1057

6

περιεχυθη υδωρ µοι εως ψυχης αβυσσος εκυκλωσεν µε εσχατη εδυ η κεφαλη µου εις σχισµας ορεων

7

κατεβην εις γην ης οι µοχλοι αυτης κατοχοι αιωνιοι και αναβητω φθορα ζωης µου κυριε ο θεος µου

8

εν τω εκλειπειν απ' εµου την ψυχην µου του κυριου εµνησθην και ελθοι προς σε η προσευχη µου εις ναον αγιον σου

9

φυλασσοµενοι µαταια και ψευδη ελεος αυτων εγκατελιπον

10

εγω δε µετα φωνης αινεσεως και εξοµολογησεως θυσω σοι οσα ηυξαµην αποδωσω σοι σωτηριου τω κυριω

11

και προσεταγη τω κητει και εξεβαλεν τον ιωναν επι την ξηραν

1

και εγενετο λογος κυριου προς ιωναν εκ δευτερου λεγων

2

αναστηθι και πορευθητι εις νινευη την πολιν την µεγαλην και κηρυξον εν αυτη κατα το κηρυγµα το εµπροσθεν ο εγω ελαλησα προς σε

3

και ανεστη ιωνας και επορευθη εις νινευη καθως ελαλησεν κυριος η δε νινευη ην πολις µεγαλη τω θεω ωσει πορειας οδου ηµερων τριων

4

και ηρξατο ιωνας του εισελθειν εις την πολιν ωσει πορειαν ηµερας µιας και εκηρυξεν και ειπεν ετι τρεις ηµεραι και νινευη καταστραφησεται

5

και ενεπιστευσαν οι ανδρες νινευη τω θεω και εκηρυξαν νηστειαν και ενεδυσαντο σακκους απο µεγαλου αυτων εως µικρου αυτων

6

και ηγγισεν ο λογος προς τον βασιλεα της νινευη και εξανεστη απο του θρονου αυτου και περιειλατο την στολην αυτου αφ' εαυτου και περιεβαλετο σακκον και εκαθισεν επι
σποδου

7

και εκηρυχθη και ερρεθη εν τη νινευη παρα του βασιλεως και παρα των µεγιστανων αυτου λεγων οι ανθρωποι και τα κτηνη και οι βοες και τα προβατα µη γευσασθωσαν µη
δεν µηδε νεµεσθωσαν µηδε υδωρ πιετωσαν

8

και περιεβαλοντο σακκους οι ανθρωποι και τα κτηνη και ανεβοησαν προς τον θεον εκτενως και απεστρεψαν εκαστος απο της οδου αυτου της πονηρας και απο της αδικιας τ
ης εν χερσιν αυτων λεγοντες

9

τις οιδεν ει µετανοησει ο θεος και αποστρεψει εξ οργης θυµου αυτου και ου µη απολωµεθα

10

και ειδεν ο θεος τα εργα αυτων οτι απεστρεψαν απο των οδων αυτων των πονηρων και µετενοησεν ο θεος επι τη κακια η ελαλησεν του ποιησαι αυτοις και ουκ εποιησεν

1

και ελυπηθη ιωνας λυπην µεγαλην και συνεχυθη

2

και προσευξατο προς κυριον και ειπεν ω κυριε ουχ ουτοι οι λογοι µου ετι οντος µου εν τη γη µου δια τουτο προεφθασα του φυγειν εις θαρσις διοτι εγνων οτι συ ελεηµων και
οικτιρµων µακροθυµος και πολυελεος και µετανοων επι ταις κακιαις

3

και νυν δεσποτα κυριε λαβε την ψυχην µου απ' εµου οτι καλον το αποθανειν µε η ζην µε

4

και ειπεν κυριος προς ιωναν ει σφοδρα λελυπησαι συ

5

και εξηλθεν ιωνας εκ της πολεως και εκαθισεν απεναντι της πολεως και εποιησεν εαυτω εκει σκηνην και εκαθητο υποκατω αυτης εν σκια εως ου απιδη τι εσται τη πολει

6

και προσεταξεν κυριος ο θεος κολοκυνθη και ανεβη υπερ κεφαλης του ιωνα του ειναι σκιαν υπερανω της κεφαλης αυτου του σκιαζειν αυτω απο των κακων αυτου και εχαρη
ιωνας επι τη κολοκυνθη χαραν µεγαλην

7

και προσεταξεν ο θεος σκωληκι εωθινη τη επαυριον και επαταξεν την κολοκυνθαν και απεξηρανθη

8

και εγενετο αµα τω ανατειλαι τον ηλιον και προσεταξεν ο θεος πνευµατι καυσωνος συγκαιοντι και επαταξεν ο ηλιος επι την κεφαλην ιωνα και ωλιγοψυχησεν και απελεγετο τ
ην ψυχην αυτου και ειπεν καλον µοι αποθανειν µε η ζην

9

και ειπεν ο θεος προς ιωναν ει σφοδρα λελυπησαι συ επι τη κολοκυνθη και ειπεν σφοδρα λελυπηµαι εγω εως θανατου

10

και ειπεν κυριος συ εφεισω υπερ της κολοκυνθης υπερ ης ουκ εκακοπαθησας επ' αυτην και ουκ εξεθρεψας αυτην η εγενηθη υπο νυκτα και υπο νυκτα απωλετο

11

εγω δε ου φεισοµαι υπερ νινευη της πολεως της µεγαλης εν η κατοικουσιν πλειους η δωδεκα µυριαδες ανθρωπων οιτινες ουκ εγνωσαν δεξιαν αυτων η αριστεραν αυτων και
κτηνη πολλα .

1

και εγενετο λογος κυριου προς µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραις ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου βασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειας και περι ιερουσαληµ

2

ακουσατε λαοι λογους και προσεχετω η γη και παντες οι εν αυτη και εσται κυριος εν υµιν εις µαρτυριον κυριος εξ οικου αγιου αυτου
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3

διοτι ιδου κυριος εκπορευεται εκ του τοπου αυτου και καταβησεται και επιβησεται επι τα υψη της γης

4

και σαλευθησεται τα ορη υποκατωθεν αυτου και αι κοιλαδες τακησονται ως κηρος απο προσωπου πυρος και ως υδωρ καταφεροµενον εν καταβασει

5

δια ασεβειαν ιακωβ παντα ταυτα και δια αµαρτιαν οικου ισραηλ τις η ασεβεια του ιακωβ ου σαµαρεια και τις η αµαρτια οικου ιουδα ουχι ιερουσαληµ

6

και θησοµαι σαµαρειαν εις οπωροφυλακιον αγρου και εις φυτειαν αµπελωνος και κατασπασω εις χαος τους λιθους αυτης και τα θεµελια αυτης αποκαλυψω

7

και παντα τα γλυπτα αυτης κατακοψουσιν και παντα τα µισθωµατα αυτης εµπρησουσιν εν πυρι και παντα τα ειδωλα αυτης θησοµαι εις αφανισµον διοτι εκ µισθωµατων πορ
νειας συνηγαγεν και εκ µισθωµατων πορνειας συνεστρεψεν

8

ενεκεν τουτου κοψεται και θρηνησει πορευσεται ανυποδετος και γυµνη ποιησεται κοπετον ως δρακοντων και πενθος ως θυγατερων σειρηνων

9

οτι κατεκρατησεν η πληγη αυτης διοτι ηλθεν εως ιουδα και ηψατο εως πυλης λαου µου εως ιερουσαληµ

10

οι εν γεθ µη µεγαλυνεσθε οι εν ακιµ µη ανοικοδοµειτε εξ οικου κατα γελωτα γην καταπασασθε κατα γελωτα υµων

11

κατοικουσα καλως τας πολεις αυτης ουκ εξηλθεν κατοικουσα σεννααν κοψασθαι οικον εχοµενον αυτης ληµψεται εξ υµων πληγην οδυνης

12

τις ηρξατο εις αγαθα κατοικουση οδυνας οτι κατεβη κακα παρα κυριου επι πυλας ιερουσαληµ

13

ψοφος αρµατων και ιππευοντων κατοικουσα λαχις αρχηγος αµαρτιας αυτη εστιν τη θυγατρι σιων οτι εν σοι ευρεθησαν ασεβειαι του ισραηλ

14

δια τουτο δωσεις εξαποστελλοµενους εως κληρονοµιας γεθ οικους µαταιους εις κενα εγενετο τοις βασιλευσιν του ισραηλ

15

εως τους κληρονοµους αγαγω σοι κατοικουσα λαχις κληρονοµια εως οδολλαµ ηξει η δοξα της θυγατρος ισραηλ

16

ξυρησαι και κειραι επι τα τεκνα τα τρυφερα σου εµπλατυνον την χηρειαν σου ως αετος οτι ηχµαλωτευθησαν απο σου

1

εγενοντο λογιζοµενοι κοπους και εργαζοµενοι κακα εν ταις κοιταις αυτων και αµα τη ηµερα συνετελουν αυτα διοτι ουκ ηραν προς τον θεον τας χειρας αυτων

2

και επεθυµουν αγρους και διηρπαζον ορφανους και οικους κατεδυναστευον και διηρπαζον ανδρα και τον οικον αυτου ανδρα και την κληρονοµιαν αυτου

3

δια τουτο ταδε λεγει κυριος ιδου εγω λογιζοµαι επι την φυλην ταυτην κακα εξ ων ου µη αρητε τους τραχηλους υµων και ου µη πορευθητε ορθοι εξαιφνης οτι καιρος πονηρος
εστιν

4

εν τη ηµερα εκεινη ληµφθησεται εφ' υµας παραβολη και θρηνηθησεται θρηνος εν µελει λεγων ταλαιπωρια εταλαιπωρησαµεν µερις λαου µου κατεµετρηθη εν σχοινιω και ου
κ ην ο κωλυσων αυτον του αποστρεψαι οι αγροι ηµων διεµερισθησαν

5

δια τουτο ουκ εσται σοι βαλλων σχοινιον εν κληρω εν εκκλησια κυριου

6

µη κλαιετε δακρυσιν µηδε δακρυετωσαν επι τουτοις ου γαρ απωσεται ονειδη

7

ο λεγων οικος ιακωβ παρωργισεν πνευµα κυριου ει ταυτα τα επιτηδευµατα αυτου εστιν ουχ οι λογοι αυτου εισιν καλοι µετ' αυτου και ορθοι πεπορευνται

8

και εµπροσθεν ο λαος µου εις εχθραν αντεστη κατεναντι της ειρηνης αυτου την δοραν αυτου εξεδειραν του αφελεσθαι ελπιδα συντριµµον πολεµου

9

δια τουτο ηγουµενοι λαου µου απορριφησονται εκ των οικιων τρυφης αυτων δια τα πονηρα επιτηδευµατα αυτων εξωσθησαν εγγισατε ορεσιν αιωνιοις

10

αναστηθι και πορευου οτι ουκ εστιν σοι αυτη η αναπαυσις ενεκεν ακαθαρσιας διεφθαρητε φθορα

11

κατεδιωχθητε ουδενος διωκοντος πνευµα εστησεν ψευδος εσταλαξεν σοι εις οινον και µεθυσµα και εσται εκ της σταγονος του λαου τουτου

12

συναγοµενος συναχθησεται ιακωβ συν πασιν εκδεχοµενος εκδεξοµαι τους καταλοιπους του ισραηλ επι το αυτο θησοµαι την αποστροφην αυτων ως προβατα εν θλιψει ως ποι
µνιον εν µεσω κοιτης αυτων εξαλουνται εξ ανθρωπων

13

δια της διακοπης προ προσωπου αυτων διεκοψαν και διηλθον πυλην και εξηλθον δι' αυτης και εξηλθεν ο βασιλευς αυτων προ προσωπου αυτων ο δε κυριος ηγησεται αυτων

1

και ερει ακουσατε δη ταυτα αι αρχαι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ ουχ υµιν εστιν του γνωναι το κριµα

2

οι µισουντες τα καλα και ζητουντες τα πονηρα αρπαζοντες τα δερµατα αυτων απ' αυτων και τας σαρκας αυτων απο των οστεων αυτων

3

ον τροπον κατεφαγον τας σαρκας του λαου µου και τα δερµατα αυτων απο των οστεων αυτων εξεδειραν και τα οστεα αυτων συνεθλασαν και εµελισαν ως σαρκας εις λεβητα
και ως κρεα εις χυτραν
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ουτως κεκραξονται προς κυριον και ουκ εισακουσεται αυτων και αποστρεψει το προσωπον αυτου απ' αυτων εν τω καιρω εκεινω ανθ' ων επονηρευσαντο εν τοις επιτηδευµα
σιν αυτων επ' αυτους

5

ταδε λεγει κυριος επι τους προφητας τους πλανωντας τον λαον µου τους δακνοντας εν τοις οδουσιν αυτων και κηρυσσοντας επ' αυτον ειρηνην και ουκ εδοθη εις το στοµα αυ
των ηγειραν επ' αυτον πολεµον

6

δια τουτο νυξ υµιν εσται εξ ορασεως και σκοτια υµιν εσται εκ µαντειας και δυσεται ο ηλιος επι τους προφητας και συσκοτασει επ' αυτους η ηµερα

7

και καταισχυνθησονται οι ορωντες τα ενυπνια και καταγελασθησονται οι µαντεις και καταλαλησουσιν κατ' αυτων παντες αυτοι διοτι ουκ εσται ο εισακουων αυτων

8

εαν µη εγω εµπλησω ισχυν εν πνευµατι κυριου και κριµατος και δυναστειας του απαγγειλαι τω ιακωβ ασεβειας αυτου και τω ισραηλ αµαρτιας αυτου

9

ακουσατε δη ταυτα οι ηγουµενοι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ οι βδελυσσοµενοι κριµα και παντα τα ορθα διαστρεφοντες

10

οι οικοδοµουντες σιων εν αιµασιν και ιερουσαληµ εν αδικιαις

11

οι ηγουµενοι αυτης µετα δωρων εκρινον και οι ιερεις αυτης µετα µισθου απεκρινοντο και οι προφηται αυτης µετα αργυριου εµαντευοντο και επι τον κυριον επανεπαυοντο λε
γοντες ουχι κυριος εν ηµιν εστιν ου µη επελθη εφ' ηµας κακα

12

δια τουτο δι' υµας σιων ως αγρος αροτριαθησεται και ιερουσαληµ ως οπωροφυλακιον εσται και το ορος του οικου ως αλσος δρυµου

1

και εσται επ' εσχατων των ηµερων εµφανες το ορος του κυριου ετοιµον επι τας κορυφας των ορεων και µετεωρισθησεται υπερανω των βουνων και σπευσουσιν προς αυτο λα
οι

2

και πορευσονται εθνη πολλα και ερουσιν δευτε αναβωµεν εις το ορος κυριου και εις τον οικον του θεου ιακωβ και δειξουσιν ηµιν την οδον αυτου και πορευσοµεθα εν ταις τρι
βοις αυτου οτι εκ σιων εξελευσεται νοµος και λογος κυριου εξ ιερουσαληµ

3

και κρινει ανα µεσον λαων πολλων και εξελεγξει εθνη ισχυρα εως εις γην µακραν και κατακοψουσιν τας ροµφαιας αυτων εις αροτρα και τα δορατα αυτων εις δρεπανα και ο
υκετι µη ανταρη εθνος επ' εθνος ροµφαιαν και ουκετι µη µαθωσιν πολεµειν

4

και αναπαυσεται εκαστος υποκατω αµπελου αυτου και εκαστος υποκατω συκης αυτου και ουκ εσται ο εκφοβων διοτι το στοµα κυριου παντοκρατορος ελαλησεν ταυτα

5

οτι παντες οι λαοι πορευσονται εκαστος την οδον αυτου ηµεις δε πορευσοµεθα εν ονοµατι κυριου θεου ηµων εις τον αιωνα και επεκεινα

6

εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος συναξω την συντετριµµενην και την εξωσµενην εισδεξοµαι και ους απωσαµην

7

και θησοµαι την συντετριµµενην εις υπολειµµα και την απωσµενην εις εθνος ισχυρον και βασιλευσει κυριος επ' αυτους εν ορει σιων απο του νυν και εως εις τον αιωνα

8

και συ πυργος ποιµνιου αυχµωδης θυγατερ σιων επι σε ηξει και εισελευσεται η αρχη η πρωτη βασιλεια εκ βαβυλωνος τη θυγατρι ιερουσαληµ

9

και νυν ινα τι εγνως κακα µη βασιλευς ουκ ην σοι η η βουλη σου απωλετο οτι κατεκρατησαν σου ωδινες ως τικτουσης

10

ωδινε και ανδριζου και εγγιζε θυγατερ σιων ως τικτουσα διοτι νυν εξελευση εκ πολεως και κατασκηνωσεις εν πεδιω και ηξεις εως βαβυλωνος εκειθεν ρυσεται σε και εκειθεν
λυτρωσεται σε κυριος ο θεος σου εκ χειρος εχθρων σου

11

και νυν επισυνηχθη επι σε εθνη πολλα οι λεγοντες επιχαρουµεθα και εποψονται επι σιων οι οφθαλµοι ηµων

12

αυτοι δε ουκ εγνωσαν τον λογισµον κυριου και ου συνηκαν την βουλην αυτου οτι συνηγαγεν αυτους ως δραγµατα αλωνος

13

αναστηθι και αλοα αυτους θυγατερ σιων οτι τα κερατα σου θησοµαι σιδηρα και τας οπλας σου θησοµαι χαλκας και κατατηξεις εν αυτοις εθνη και λεπτυνεις λαους πολλους κ
αι αναθησεις τω κυριω το πληθος αυτων και την ισχυν αυτων τω κυριω πασης της γης

14

νυν εµφραχθησεται θυγατηρ εφραιµ εν φραγµω συνοχην εταξεν εφ' ηµας εν ραβδω παταξουσιν επι σιαγονα τας φυλας του ισραηλ

1

και συ βηθλεεµ οικος του εφραθα ολιγοστος ει του ειναι εν χιλιασιν ιουδα εκ σου µοι εξελευσεται του ειναι εις αρχοντα εν τω ισραηλ και αι εξοδοι αυτου απ' αρχης εξ ηµερω
ν αιωνος

2

δια τουτο δωσει αυτους εως καιρου τικτουσης τεξεται και οι επιλοιποι των αδελφων αυτων επιστρεψουσιν επι τους υιους ισραηλ

3

και στησεται και οψεται και ποιµανει το ποιµνιον αυτου εν ισχυι κυριου και εν τη δοξη του ονοµατος κυριου του θεου αυτων υπαρξουσιν διοτι νυν µεγαλυνθησεται εως ακρω
ν της γης
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και εσται αυτη ειρηνη οταν ασσυριος επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι την χωραν υµων και επεγερθησονται επ' αυτον επτα ποιµενες και οκτω δηγµατα ανθρωπω
ν

5

και ποιµανουσιν τον ασσουρ εν ροµφαια και την γην του νεβρωδ εν τη ταφρω αυτης και ρυσεται εκ του ασσουρ οταν επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι τα ορια υµ
ων

6

και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν τοις εθνεσιν εν µεσω λαων πολλων ως δροσος παρα κυριου πιπτουσα και ως αρνες επι αγρωστιν οπως µη συναχθη µηδεις µηδε υποστη
εν υιοις ανθρωπων

7

και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν τοις εθνεσιν εν µεσω λαων πολλων ως λεων εν κτηνεσιν εν τω δρυµω και ως σκυµνος εν ποιµνιοις προβατων ον τροπον οταν διελθη και
διαστειλας αρπαση και µη η ο εξαιρουµενος

8

υψωθησεται η χειρ σου επι τους θλιβοντας σε και παντες οι εχθροι σου εξολεθρευθησονται

9

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος εξολεθρευσω τους ιππους σου εκ µεσου σου και απολω τα αρµατα σου

10

και εξολεθρευσω τας πολεις της γης σου και εξαρω παντα τα οχυρωµατα σου

11

και εξαρω τα φαρµακα σου εκ των χειρων σου και αποφθεγγοµενοι ουκ εσονται εν σοι

12

και εξολεθρευσω τα γλυπτα σου και τας στηλας σου εκ µεσου σου και ουκετι µη προσκυνησης τοις εργοις των χειρων σου

13

και εκκοψω τα αλση σου εκ µεσου σου και αφανιω τας πολεις σου

14

και ποιησω εν οργη και εν θυµω εκδικησιν εν τοις εθνεσιν ανθ' ων ουκ εισηκουσαν

1

ακουσατε δη λογον κυριου κυριος ειπεν αναστηθι κριθητι προς τα ορη και ακουσατωσαν οι βουνοι φωνην σου

2

ακουσατε βουνοι την κρισιν του κυριου και αι φαραγγες θεµελια της γης οτι κρισις τω κυριω προς τον λαον αυτου και µετα του ισραηλ διελεγχθησεται

3

λαος µου τι εποιησα σοι η τι ελυπησα σε η τι παρηνωχλησα σοι αποκριθητι µοι

4

διοτι ανηγαγον σε εκ γης αιγυπτου και εξ οικου δουλειας ελυτρωσαµην σε και εξαπεστειλα προ προσωπου σου τον µωυσην και ααρων και µαριαµ

5

λαος µου µνησθητι δη τι εβουλευσατο κατα σου βαλακ βασιλευς µωαβ και τι απεκριθη αυτω βαλααµ υιος του βεωρ απο των σχοινων εως του γαλγαλ οπως γνωσθη η δικαιο
συνη του κυριου

6

εν τινι καταλαβω τον κυριον αντιληµψοµαι θεου µου υψιστου ει καταληµψοµαι αυτον εν ολοκαυτωµασιν εν µοσχοις ενιαυσιοις

7

ει προσδεξεται κυριος εν χιλιασιν κριων η εν µυριασιν χειµαρρων πιονων ει δω πρωτοτοκα µου ασεβειας καρπον κοιλιας µου υπερ αµαρτιας ψυχης µου

8

ει ανηγγελη σοι ανθρωπε τι καλον η τι κυριος εκζητει παρα σου αλλ' η του ποιειν κριµα και αγαπαν ελεον και ετοιµον ειναι του πορευεσθαι µετα κυριου θεου σου

9

φωνη κυριου τη πολει επικληθησεται και σωσει φοβουµενους το ονοµα αυτου ακουε φυλη και τις κοσµησει πολιν

10

µη πυρ και οικος ανοµου θησαυριζων θησαυρους ανοµους και µετα υβρεως αδικια

11

ει δικαιωθησεται εν ζυγω ανοµος και εν µαρσιππω σταθµια δολου

12

εξ ων τον πλουτον αυτων ασεβειας επλησαν και οι κατοικουντες αυτην ελαλουν ψευδη και η γλωσσα αυτων υψωθη εν τω στοµατι αυτων

13

και εγω αρξοµαι του παταξαι σε αφανιω σε επι ταις αµαρτιαις σου

14

συ φαγεσαι και ου µη εµπλησθης και σκοτασει εν σοι και εκνευσει και ου µη διασωθης και οσοι εαν διασωθωσιν εις ροµφαιαν παραδοθησονται

15

συ σπερεις και ου µη αµησης συ πιεσεις ελαιαν και ου µη αλειψη ελαιον και οινον και ου µη πιητε και αφανισθησεται νοµιµα λαου µου

16

και εφυλαξας τα δικαιωµατα ζαµβρι και παντα τα εργα οικου αχααβ και επορευθητε εν ταις βουλαις αυτων οπως παραδω σε εις αφανισµον και τους κατοικουντας αυτην εις
συρισµον και ονειδη λαων ληµψεσθε

1

οιµµοι οτι εγενοµην ως συναγων καλαµην εν αµητω και ως επιφυλλιδα εν τρυγητω ουχ υπαρχοντος βοτρυος του φαγειν τα πρωτογονα οιµµοι ψυχη

2

οτι απολωλεν ευλαβης απο της γης και κατορθων εν ανθρωποις ουχ υπαρχει παντες εις αιµατα δικαζονται εκαστος τον πλησιον αυτου εκθλιβουσιν εκθλιβη
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επι το κακον τας χειρας αυτων ετοιµαζουσιν ο αρχων αιτει και ο κριτης ειρηνικους λογους ελαλησεν καταθυµιον ψυχης αυτου εστιν και εξελουµαι

4

τα αγαθα αυτων ως σης εκτρωγων και βαδιζων επι κανονος εν ηµερα σκοπιας ουαι ουαι αι εκδικησεις σου ηκασιν νυν εσονται κλαυθµοι αυτων

5

µη καταπιστευετε εν φιλοις και µη ελπιζετε επι ηγουµενοις απο της συγκοιτου σου φυλαξαι του αναθεσθαι τι αυτη

6

διοτι υιος ατιµαζει πατερα θυγατηρ επαναστησεται επι την µητερα αυτης νυµφη επι την πενθεραν αυτης εχθροι ανδρος παντες οι ανδρες οι εν τω οικω αυτου

7

εγω δε επι τον κυριον επιβλεψοµαι υποµενω επι τω θεω τω σωτηρι µου εισακουσεται µου ο θεος µου

8

µη επιχαιρε µοι η εχθρα µου οτι πεπτωκα και αναστησοµαι διοτι εαν καθισω εν τω σκοτει κυριος φωτιει µοι

9

οργην κυριου υποισω οτι ηµαρτον αυτω εως του δικαιωσαι αυτον την δικην µου και ποιησει το κριµα µου και εξαξει µε εις το φως οψοµαι την δικαιοσυνην αυτου

10

και οψεται η εχθρα µου και περιβαλειται αισχυνην η λεγουσα προς µε που κυριος ο θεος σου οι οφθαλµοι µου εποψονται αυτην νυν εσται εις καταπατηµα ως πηλος εν ταις οδ
οις

11

ηµερας αλοιφης πλινθου εξαλειψις σου η ηµερα εκεινη και αποτριψεται νοµιµα σου

12

η ηµερα εκεινη και αι πολεις σου ηξουσιν εις οµαλισµον και εις διαµερισµον ασσυριων και αι πολεις σου αι οχυραι εις διαµερισµον απο τυρου εως του ποταµου συριας ηµερα
υδατος και θορυβου

13

και εσται η γη εις αφανισµον συν τοις κατοικουσιν αυτην εκ καρπων επιτηδευµατων αυτων

14

ποιµαινε λαον σου εν ραβδω σου προβατα κληρονοµιας σου κατασκηνουντας καθ' εαυτους δρυµον εν µεσω του καρµηλου νεµησονται την βασανιτιν και την γαλααδιτιν καθ
ως αι ηµεραι του αιωνος

15

και κατα τας ηµερας εξοδιας σου εξ αιγυπτου οψεσθε θαυµαστα

16

οψονται εθνη και καταισχυνθησονται εκ πασης της ισχυος αυτων επιθησουσιν χειρας επι το στοµα αυτων τα ωτα αυτων αποκωφωθησονται

17

λειξουσιν χουν ως οφεις συροντες γην συγχυθησονται εν συγκλεισµω αυτων επι τω κυριω θεω ηµων εκστησονται και φοβηθησονται απο σου

18

τις θεος ωσπερ συ εξαιρων αδικιας και υπερβαινων ασεβειας τοις καταλοιποις της κληρονοµιας αυτου και ου συνεσχεν εις µαρτυριον οργην αυτου οτι θελητης ελεους εστιν

19

αυτος επιστρεψει και οικτιρησει ηµας καταδυσει τας αδικιας ηµων και απορριφησονται εις τα βαθη της θαλασσης πασας τας αµαρτιας ηµων

20

δωσεις αληθειαν τω ιακωβ ελεον τω αβρααµ καθοτι ωµοσας τοις πατρασιν ηµων κατα τας ηµερας τας εµπροσθεν .

1

ληµµα νινευη βιβλιον ορασεως ναουµ του ελκεσαιου

2

θεος ζηλωτης και εκδικων κυριος εκδικων κυριος µετα θυµου εκδικων κυριος τους υπεναντιους αυτου και εξαιρων αυτος τους εχθρους αυτου

3

κυριος µακροθυµος και µεγαλη η ισχυς αυτου και αθωων ουκ αθωωσει κυριος εν συντελεια και εν συσσεισµω η οδος αυτου και νεφελαι κονιορτος ποδων αυτου

4

απειλων θαλασση και ξηραινων αυτην και παντας τους ποταµους εξερηµων ωλιγωθη η βασανιτις και ο καρµηλος και τα εξανθουντα του λιβανου εξελιπεν

5

τα ορη εσεισθησαν απ' αυτου και οι βουνοι εσαλευθησαν και ανεσταλη η γη απο προσωπου αυτου η συµπασα και παντες οι κατοικουντες εν αυτη

6

απο προσωπου οργης αυτου τις υποστησεται και τις αντιστησεται εν οργη θυµου αυτου ο θυµος αυτου τηκει αρχας και αι πετραι διεθρυβησαν απ' αυτου

7

χρηστος κυριος τοις υποµενουσιν αυτον εν ηµερα θλιψεως και γινωσκων τους ευλαβουµενους αυτον

8

και εν κατακλυσµω πορειας συντελειαν ποιησεται τους επεγειροµενους και τους εχθρους αυτου διωξεται σκοτος

9

τι λογιζεσθε επι τον κυριον συντελειαν αυτος ποιησεται ουκ εκδικησει δις επι το αυτο εν θλιψει

10

οτι εως θεµελιου αυτων χερσωθησεται και ως σµιλαξ περιπλεκοµενη βρωθησεται και ως καλαµη ξηρασιας µεστη

11

εκ σου εξελευσεται λογισµος κατα του κυριου πονηρα λογιζοµενος εναντια

12

ταδε λεγει κυριος καταρχων υδατων πολλων και ουτως διασταλησονται και η ακοη σου ουκ ενακουσθησεται ετι

13

και νυν συντριψω την ραβδον αυτου απο σου και τους δεσµους σου διαρρηξω
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14

και εντελειται υπερ σου κυριος ου σπαρησεται εκ του ονοµατος σου ετι εξ οικου θεου σου εξολεθρευσω τα γλυπτα και χωνευτα θησοµαι ταφην σου οτι ταχεις

1

ιδου επι τα ορη οι ποδες ευαγγελιζοµενου και απαγγελλοντος ειρηνην εορταζε ιουδα τας εορτας σου αποδος τας ευχας σου διοτι ου µη προσθησωσιν ετι του διελθειν δια σου ε
ις παλαιωσιν συντετελεσται εξηρται

2

ανεβη εµφυσων εις προσωπον σου εξαιρουµενος εκ θλιψεως σκοπευσον οδον κρατησον οσφυος ανδρισαι τη ισχυι σφοδρα

3

διοτι απεστρεψεν κυριος την υβριν ιακωβ καθως υβριν του ισραηλ διοτι εκτινασσοντες εξετιναξαν αυτους και τα κληµατα αυτων διεφθειραν

4

οπλα δυναστειας αυτων εξ ανθρωπων ανδρας δυνατους εµπαιζοντας εν πυρι αι ηνιαι των αρµατων αυτων εν ηµερα ετοιµασιας αυτου και οι ιππεις θορυβηθησονται

5

εν ταις οδοις και συγχυθησονται τα αρµατα και συµπλακησονται εν ταις πλατειαις η ορασις αυτων ως λαµπαδες πυρος και ως αστραπαι διατρεχουσαι

6

και µνησθησονται οι µεγιστανες αυτων και φευξονται ηµερας και ασθενησουσιν εν τη πορεια αυτων και σπευσουσιν επι τα τειχη και ετοιµασουσιν τας προφυλακας αυτων

7

πυλαι των ποταµων διηνοιχθησαν και τα βασιλεια διεπεσεν

8

και η υποστασις απεκαλυφθη και αυτη ανεβαινεν και αι δουλαι αυτης ηγοντο καθως περιστεραι φθεγγοµεναι εν καρδιαις αυτων

9

και νινευη ως κολυµβηθρα υδατος τα υδατα αυτης και αυτοι φευγοντες ουκ εστησαν και ουκ ην ο επιβλεπων

10

διηρπαζον το αργυριον διηρπαζον το χρυσιον και ουκ ην περας του κοσµου αυτης βεβαρυνται υπερ παντα τα σκευη τα επιθυµητα αυτης

11

εκτιναγµος και ανατιναγµος και εκβρασµος και καρδιας θραυσµος και υπολυσις γονατων και ωδινες επι πασαν οσφυν και το προσωπον παντων ως προσκαυµα χυτρας

12

που εστιν το κατοικητηριον των λεοντων και η νοµη η ουσα τοις σκυµνοις ου επορευθη λεων του εισελθειν εκει σκυµνος λεοντος και ουκ ην ο εκφοβων

13

λεων ηρπασεν τα ικανα τοις σκυµνοις αυτου και απεπνιξεν τοις λεουσιν αυτου και επλησεν θηρας νοσσιαν αυτου και το κατοικητηριον αυτου αρπαγης

14

ιδου εγω επι σε λεγει κυριος παντοκρατωρ και εκκαυσω εν καπνω πληθος σου και τους λεοντας σου καταφαγεται ροµφαια και εξολεθρευσω εκ της γης την θηραν σου και ου
µη ακουσθη ουκετι τα εργα σου

1

ω πολις αιµατων ολη ψευδης αδικιας πληρης ου ψηλαφηθησεται θηρα

2

φωνη µαστιγων και φωνη σεισµου τροχων και ιππου διωκοντος και αρµατος αναβρασσοντος

3

και ιππεως αναβαινοντος και στιλβουσης ροµφαιας και εξαστραπτοντων οπλων και πληθους τραυµατιων και βαρειας πτωσεως και ουκ ην περας τοις εθνεσιν αυτης και ασθε
νησουσιν εν τοις σωµασιν αυτων

4

απο πληθους πορνειας πορνη καλη και επιχαρης ηγουµενη φαρµακων η πωλουσα εθνη εν τη πορνεια αυτης και φυλας εν τοις φαρµακοις αυτης

5

ιδου εγω επι σε λεγει κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ και αποκαλυψω τα οπισω σου επι το προσωπον σου και δειξω εθνεσιν την αισχυνην σου και βασιλειαις την ατιµιαν σου

6

και επιρριψω επι σε βδελυγµον κατα τας ακαθαρσιας σου και θησοµαι σε εις παραδειγµα

7

και εσται πας ο ορων σε αποπηδησεται απο σου και ερει δειλαια νινευη τις στεναξει αυτην ποθεν ζητησω παρακλησιν αυτη

8

ετοιµασαι µεριδα αρµοσαι χορδην ετοιµασαι µεριδα αµων η κατοικουσα εν ποταµοις υδωρ κυκλω αυτης ης η αρχη θαλασσα και υδωρ τα τειχη αυτης

9

και αιθιοπια η ισχυς αυτης και αιγυπτος και ουκ εστιν περας της φυγης και λιβυες εγενοντο βοηθοι αυτης

10

και αυτη εις µετοικεσιαν πορευσεται αιχµαλωτος και τα νηπια αυτης εδαφιουσιν επ' αρχας πασων των οδων αυτης και επι παντα τα ενδοξα αυτης βαλουσιν κληρους και παν
τες οι µεγιστανες αυτης δεθησονται χειροπεδαις

11

και συ µεθυσθηση και εση υπερεωραµενη και συ ζητησεις σεαυτη στασιν εξ εχθρων

12

παντα τα οχυρωµατα σου συκαι σκοπους εχουσαι εαν σαλευθωσιν και πεσουνται εις στοµα εσθοντος

13

ιδου ο λαος σου ως γυναικες εν σοι τοις εχθροις σου ανοιγοµεναι ανοιχθησονται πυλαι της γης σου και καταφαγεται πυρ τους µοχλους σου

14

υδωρ περιοχης επισπασαι σεαυτη και κατακρατησον των οχυρωµατων σου εµβηθι εις πηλον και συµπατηθητι εν αχυροις κατακρατησον υπερ πλινθον

15

εκει καταφαγεται σε πυρ εξολεθρευσει σε ροµφαια καταφαγεται σε ως ακρις και βαρυνθηση ως βρουχος

16

επληθυνας τας εµποριας σου υπερ τα αστρα του ουρανου βρουχος ωρµησεν και εξεπετασθη
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17

εξηλατο ως αττελεβος ο συµµικτος σου ως ακρις επιβεβηκυια επι φραγµον εν ηµεραις παγους ο ηλιος ανετειλεν και αφηλατο και ουκ εγνω τον τοπον αυτης ουαι αυτοις

18

ενυσταξαν οι ποιµενες σου βασιλευς ασσυριος εκοιµισεν τους δυναστας σου απηρεν ο λαος σου επι τα ορη και ουκ ην ο εκδεχοµενος

19

ουκ εστιν ιασις τη συντριβη σου εφλεγµανεν η πληγη σου παντες οι ακουοντες την αγγελιαν σου κροτησουσιν χειρας επι σε διοτι επι τινα ουκ επηλθεν η κακια σου δια παντο
ς.

1

το ληµµα ο ειδεν αµβακουµ ο προφητης

2

εως τινος κυριε κεκραξοµαι και ου µη εισακουσης βοησοµαι προς σε αδικουµενος και ου σωσεις

3

ινα τι µοι εδειξας κοπους και πονους επιβλεπειν ταλαιπωριαν και ασεβειαν εξ εναντιας µου γεγονεν κρισις και ο κριτης λαµβανει

4

δια τουτο διεσκεδασται νοµος και ου διεξαγεται εις τελος κριµα οτι ο ασεβης καταδυναστευει τον δικαιον ενεκεν τουτου εξελευσεται το κριµα διεστραµµενον

5

ιδετε οι καταφρονηται και επιβλεψατε και θαυµασατε θαυµασια και αφανισθητε διοτι εργον εγω εργαζοµαι εν ταις ηµεραις υµων ο ου µη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται

6

διοτι ιδου εγω εξεγειρω εφ' υµας τους χαλδαιους τους µαχητας το εθνος το πικρον και το ταχινον το πορευοµενον επι τα πλατη της γης του κατακληρονοµησαι σκηνωµατα ο
υκ αυτου

7

φοβερος και επιφανης εστιν εξ αυτου το κριµα αυτου εσται και το ληµµα αυτου εξ αυτου εξελευσεται

8

και εξαλουνται υπερ παρδαλεις οι ιπποι αυτου και οξυτεροι υπερ τους λυκους της αραβιας και εξιππασονται οι ιππεις αυτου και ορµησουσιν µακροθεν και πετασθησονται ως
αετος προθυµος εις το φαγειν

9

συντελεια εις ασεβεις ηξει ανθεστηκοτας προσωποις αυτων εξ εναντιας και συναξει ως αµµον αιχµαλωσιαν

10

και αυτος εν βασιλευσιν εντρυφησει και τυραννοι παιγνια αυτου και αυτος εις παν οχυρωµα εµπαιξεται και βαλει χωµα και κρατησει αυτου

11

τοτε µεταβαλει το πνευµα και διελευσεται και εξιλασεται αυτη η ισχυς τω θεω µου

12

ουχι συ απ' αρχης κυριε ο θεος ο αγιος µου και ου µη αποθανωµεν κυριε εις κριµα τεταχας αυτον και επλασεν µε του ελεγχειν παιδειαν αυτου

13

καθαρος οφθαλµος του µη οραν πονηρα και επιβλεπειν επι πονους ου δυνηση ινα τι επιβλεπεις επι καταφρονουντας παρασιωπηση εν τω καταπινειν ασεβη τον δικαιον

14

και ποιησεις τους ανθρωπους ως τους ιχθυας της θαλασσης και ως τα ερπετα τα ουκ εχοντα ηγουµενον

15

συντελειαν εν αγκιστρω ανεσπασεν και ειλκυσεν αυτον εν αµφιβληστρω και συνηγαγεν αυτον εν ταις σαγηναις αυτου ενεκεν τουτου ευφρανθησεται και χαρησεται η καρδια
αυτου

16

ενεκεν τουτου θυσει τη σαγηνη αυτου και θυµιασει τω αµφιβληστρω αυτου οτι εν αυτοις ελιπανεν µεριδα αυτου και τα βρωµατα αυτου εκλεκτα

17

δια τουτο αµφιβαλει το αµφιβληστρον αυτου και δια παντος αποκτεννειν εθνη ου φεισεται

1

επι της φυλακης µου στησοµαι και επιβησοµαι επι πετραν και αποσκοπευσω του ιδειν τι λαλησει εν εµοι και τι αποκριθω επι τον ελεγχον µου

2

και απεκριθη προς µε κυριος και ειπεν γραψον ορασιν και σαφως επι πυξιον οπως διωκη ο αναγινωσκων αυτα

3

διοτι ετι ορασις εις καιρον και ανατελει εις περας και ουκ εις κενον εαν υστερηση υποµεινον αυτον οτι ερχοµενος ηξει και ου µη χρονιση

4

εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυχη µου εν αυτω ο δε δικαιος εκ πιστεως µου ζησεται

5

ο δε κατοινωµενος και καταφρονητης ανηρ αλαζων ουδεν µη περανη ος επλατυνεν καθως ο αδης την ψυχην αυτου και ουτος ως θανατος ουκ εµπιπλαµενος και επισυναξει επ
' αυτον παντα τα εθνη και εισδεξεται προς αυτον παντας τους λαους

6

ουχι ταυτα παντα παραβολην κατ' αυτου ληµψονται και προβληµα εις διηγησιν αυτου και ερουσιν ουαι ο πληθυνων εαυτω τα ουκ οντα αυτου εως τινος και βαρυνων τον κλο
ιον αυτου στιβαρως

7

οτι εξαιφνης αναστησονται δακνοντες αυτον και εκνηψουσιν οι επιβουλοι σου και εση εις διαρπαγην αυτοις

8

διοτι συ εσκυλευσας εθνη πολλα σκυλευσουσιν σε παντες οι υπολελειµµενοι λαοι δι' αιµατα ανθρωπων και ασεβειας γης και πολεως και παντων των κατοικουντων αυτην

9

ω ο πλεονεκτων πλεονεξιαν κακην τω οικω αυτου του ταξαι εις υψος νοσσιαν αυτου του εκσπασθηναι εκ χειρος κακων
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10

εβουλευσω αισχυνην τω οικω σου συνεπερανας λαους πολλους και εξηµαρτεν η ψυχη σου

11

διοτι λιθος εκ τοιχου βοησεται και κανθαρος εκ ξυλου φθεγξεται αυτα

12

ουαι ο οικοδοµων πολιν εν αιµασιν και ετοιµαζων πολιν εν αδικιαις

13

ου ταυτα εστιν παρα κυριου παντοκρατορος και εξελιπον λαοι ικανοι εν πυρι και εθνη πολλα ωλιγοψυχησαν

14

οτι πλησθησεται η γη του γνωναι την δοξαν κυριου ως υδωρ κατακαλυψει αυτους

15

ω ο ποτιζων τον πλησιον αυτου ανατροπη θολερα και µεθυσκων οπως επιβλεπη επι τα σπηλαια αυτων

16

πλησµονην ατιµιας εκ δοξης πιε και συ και διασαλευθητι και σεισθητι εκυκλωσεν επι σε ποτηριον δεξιας κυριου και συνηχθη ατιµια επι την δοξαν σου

17

διοτι ασεβεια του λιβανου καλυψει σε και ταλαιπωρια θηριων πτοησει σε δια αιµατα ανθρωπων και ασεβειας γης και πολεως και παντων των κατοικουντων αυτην

18

τι ωφελει γλυπτον οτι εγλυψαν αυτο επλασαν αυτο χωνευµα φαντασιαν ψευδη οτι πεποιθεν ο πλασας επι το πλασµα αυτου του ποιησαι ειδωλα κωφα

19

ουαι ο λεγων τω ξυλω εκνηψον εξεγερθητι και τω λιθω υψωθητι και αυτο εστιν φαντασια τουτο δε εστιν ελασµα χρυσιου και αργυριου και παν πνευµα ουκ εστιν εν αυτω

20

ο δε κυριος εν ναω αγιω αυτου ευλαβεισθω απο προσωπου αυτου πασα η γη

1

προσευχη αµβακουµ του προφητου µετα ωδης

2

κυριε εισακηκοα την ακοην σου και εφοβηθην κατενοησα τα εργα σου και εξεστην εν µεσω δυο ζωων γνωσθηση εν τω εγγιζειν τα ετη επιγνωσθηση εν τω παρειναι τον καιρο
ν αναδειχθηση εν τω ταραχθηναι την ψυχην µου εν οργη ελεους µνησθηση

3

ο θεος εκ θαιµαν ηξει και ο αγιος εξ ορους κατασκιου δασεος διαψαλµα εκαλυψεν ουρανους η αρετη αυτου και αινεσεως αυτου πληρης η γη

4

και φεγγος αυτου ως φως εσται κερατα εν χερσιν αυτου και εθετο αγαπησιν κραταιαν ισχυος αυτου

5

προ προσωπου αυτου πορευσεται λογος και εξελευσεται εν πεδιλοις οι ποδες αυτου

6

εστη και εσαλευθη η γη επεβλεψεν και διετακη εθνη διεθρυβη τα ορη βια ετακησαν βουνοι αιωνιοι

7

πορειας αιωνιας αυτου αντι κοπων ειδον σκηνωµατα αιθιοπων πτοηθησονται και αι σκηναι γης µαδιαµ

8

µη εν ποταµοις ωργισθης κυριε η εν ποταµοις ο θυµος σου η εν θαλασση το ορµηµα σου οτι επιβηση επι τους ιππους σου και η ιππασια σου σωτηρια

9

εντεινων εντενεις το τοξον σου επι τα σκηπτρα λεγει κυριος διαψαλµα ποταµων ραγησεται γη

10

οψονται σε και ωδινησουσιν λαοι σκορπιζων υδατα πορειας αυτου εδωκεν η αβυσσος φωνην αυτης υψος φαντασιας αυτης

11

επηρθη ο ηλιος και η σεληνη εστη εν τη ταξει αυτης εις φως βολιδες σου πορευσονται εις φεγγος αστραπης οπλων σου

12

εν απειλη ολιγωσεις γην και εν θυµω καταξεις εθνη

13

εξηλθες εις σωτηριαν λαου σου του σωσαι τους χριστους σου εβαλες εις κεφαλας ανοµων θανατον εξηγειρας δεσµους εως τραχηλου διαψαλµα

14

διεκοψας εν εκστασει κεφαλας δυναστων σεισθησονται εν αυτη διανοιξουσιν χαλινους αυτων ως εσθων πτωχος λαθρα

15

και επεβιβασας εις θαλασσαν τους ιππους σου ταρασσοντας υδωρ πολυ

16

εφυλαξαµην και επτοηθη η κοιλια µου απο φωνης προσευχης χειλεων µου και εισηλθεν τροµος εις τα οστα µου και υποκατωθεν µου εταραχθη η εξις µου αναπαυσοµαι εν ηµ
ερα θλιψεως του αναβηναι εις λαον παροικιας µου

17

διοτι συκη ου καρποφορησει και ουκ εσται γενηµατα εν ταις αµπελοις ψευσεται εργον ελαιας και τα πεδια ου ποιησει βρωσιν εξελιπον απο βρωσεως προβατα και ουχ υπαρχο
υσιν βοες επι φατναις

18

εγω δε εν τω κυριω αγαλλιασοµαι χαρησοµαι επι τω θεω τω σωτηρι µου

19

κυριος ο θεος δυναµις µου και ταξει τους ποδας µου εις συντελειαν επι τα υψηλα επιβιβα µε του νικησαι εν τη ωδη αυτου .

1

λογος κυριου ος εγενηθη προς σοφονιαν τον του χουσι υιον γοδολιου του αµαριου του εζεκιου εν ηµεραις ιωσιου υιου αµων βασιλεως ιουδα
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2

εκλειψει εκλιπετω παντα απο προσωπου της γης λεγει κυριος

3

εκλιπετω ανθρωπος και κτηνη εκλιπετω τα πετεινα του ουρανου και οι ιχθυες της θαλασσης και εξαρω τους ανθρωπους απο προσωπου της γης λεγει κυριος

4

και εκτενω την χειρα µου επι ιουδαν και επι παντας τους κατοικουντας ιερουσαληµ και εξαρω εκ του τοπου τουτου τα ονοµατα της βααλ και τα ονοµατα των ιερεων

5

και τους προσκυνουντας επι τα δωµατα τη στρατια του ουρανου και τους οµνυοντας κατα του κυριου και τους οµνυοντας κατα του βασιλεως αυτων

6

και τους εκκλινοντας απο του κυριου και τους µη ζητησαντας τον κυριον και τους µη αντεχοµενους του κυριου

7

ευλαβεισθε απο προσωπου κυριου του θεου διοτι εγγυς η ηµερα του κυριου οτι ητοιµακεν κυριος την θυσιαν αυτου ηγιακεν τους κλητους αυτου

8

και εσται εν ηµερα θυσιας κυριου και εκδικησω επι τους αρχοντας και επι τον οικον του βασιλεως και επι παντας τους ενδεδυµενους ενδυµατα αλλοτρια

9

και εκδικησω επι παντας εµφανως επι τα προπυλα εν εκεινη τη ηµερα τους πληρουντας τον οικον κυριου του θεου αυτων ασεβειας και δολου

10

και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριος φωνη κραυγης απο πυλης αποκεντουντων και ολολυγµος απο της δευτερας και συντριµµος µεγας απο των βουνων

11

θρηνησατε οι κατοικουντες την κατακεκοµµενην οτι ωµοιωθη πας ο λαος χανααν εξωλεθρευθησαν παντες οι επηρµενοι αργυριω

12

και εσται εν εκεινη τη ηµερα εξερευνησω την ιερουσαληµ µετα λυχνου και εκδικησω επι τους ανδρας τους καταφρονουντας επι τα φυλαγµατα αυτων οι λεγοντες εν ταις καρ
διαις αυτων ου µη αγαθοποιηση κυριος ουδ' ου µη κακωση

13

και εσται η δυναµις αυτων εις διαρπαγην και οι οικοι αυτων εις αφανισµον και οικοδοµησουσιν οικιας και ου µη κατοικησουσιν εν αυταις και καταφυτευσουσιν αµπελωνας
και ου µη πιωσιν τον οινον αυτων

14

οτι εγγυς η ηµερα κυριου η µεγαλη εγγυς και ταχεια σφοδρα φωνη ηµερας κυριου πικρα και σκληρα τετακται δυνατη

15

ηµερα οργης η ηµερα εκεινη ηµερα θλιψεως και αναγκης ηµερα αωριας και αφανισµου ηµερα σκοτους και γνοφου ηµερα νεφελης και οµιχλης

16

ηµερα σαλπιγγος και κραυγης επι τας πολεις τας οχυρας και επι τας γωνιας τας υψηλας

17

και εκθλιψω τους ανθρωπους και πορευσονται ως τυφλοι οτι τω κυριω εξηµαρτον και εκχεει το αιµα αυτων ως χουν και τας σαρκας αυτων ως βολβιτα

18

και το αργυριον αυτων και το χρυσιον αυτων ου µη δυνηται εξελεσθαι αυτους εν ηµερα οργης κυριου και εν πυρι ζηλους αυτου καταναλωθησεται πασα η γη διοτι συντελεια
ν και σπουδην ποιησει επι παντας τους κατοικουντας την γην

1

συναχθητε και συνδεθητε το εθνος το απαιδευτον

2

προ του γενεσθαι υµας ως ανθος παραπορευοµενον προ του επελθειν εφ' υµας οργην κυριου προ του επελθειν εφ' υµας ηµεραν θυµου κυριου

3

ζητησατε τον κυριον παντες ταπεινοι γης κριµα εργαζεσθε και δικαιοσυνην ζητησατε και αποκρινεσθε αυτα οπως σκεπασθητε εν ηµερα οργης κυριου

4

διοτι γαζα διηρπασµενη εσται και ασκαλων εσται εις αφανισµον και αζωτος µεσηµβριας εκριφησεται και ακκαρων εκριζωθησεται

5

ουαι οι κατοικουντες το σχοινισµα της θαλασσης παροικοι κρητων λογος κυριου εφ' υµας χανααν γη αλλοφυλων και απολω υµας εκ κατοικιας

6

και εσται κρητη νοµη ποιµνιων και µανδρα προβατων

7

και εσται το σχοινισµα της θαλασσης τοις καταλοιποις οικου ιουδα επ' αυτους νεµησονται εν τοις οικοις ασκαλωνος δειλης καταλυσουσιν απο προσωπου υιων ιουδα οτι επεσ
κεπται αυτους κυριος ο θεος αυτων και απεστρεψε την αιχµαλωσιαν αυτων

8

ηκουσα ονειδισµους µωαβ και κονδυλισµους υιων αµµων εν οις ωνειδιζον τον λαον µου και εµεγαλυνοντο επι τα ορια µου

9

δια τουτο ζω εγω λεγει κυριος των δυναµεων ο θεος ισραηλ διοτι µωαβ ως σοδοµα εσται και οι υιοι αµµων ως γοµορρα και δαµασκος εκλελειµµενη ως θιµωνια αλωνος και
ηφανισµενη εις τον αιωνα και οι καταλοιποι λαου µου διαρπωνται αυτους και οι καταλοιποι εθνους µου κληρονοµησουσιν αυτους

10

αυτη αυτοις αντι της υβρεως αυτων διοτι ωνειδισαν και εµεγαλυνθησαν επι τον κυριον τον παντοκρατορα

11

επιφανησεται κυριος επ' αυτους και εξολεθρευσει παντας τους θεους των εθνων της γης και προσκυνησουσιν αυτω εκαστος εκ του τοπου αυτου πασαι αι νησοι των εθνων

12

και υµεις αιθιοπες τραυµατιαι ροµφαιας µου εστε

13

και εκτενει την χειρα αυτου επι βορραν και απολει τον ασσυριον και θησει την νινευη εις αφανισµον ανυδρον ως ερηµον
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14

και νεµησονται εν µεσω αυτης ποιµνια και παντα τα θηρια της γης και χαµαιλεοντες και εχινοι εν τοις φατνωµασιν αυτης κοιτασθησονται και θηρια φωνησει εν τοις διορυγ
µασιν αυτης κορακες εν τοις πυλωσιν αυτης διοτι κεδρος το αναστηµα αυτης

15

αυτη η πολις η φαυλιστρια η κατοικουσα επ' ελπιδι η λεγουσα εν καρδια αυτης εγω ειµι και ουκ εστιν µετ' εµε ετι πως εγενηθη εις αφανισµον νοµη θηριων πας ο διαπορευο
µενος δι' αυτης συριει και κινησει τας χειρας αυτου

1

ω η επιφανης και απολελυτρωµενη η πολις η περιστερα

2

ουκ εισηκουσεν φωνης ουκ εδεξατο παιδειαν επι τω κυριω ουκ επεποιθει και προς τον θεον αυτης ουκ ηγγισεν

3

οι αρχοντες αυτης εν αυτη ως λεοντες ωρυοµενοι οι κριται αυτης ως λυκοι της αραβιας ουχ υπελιποντο εις το πρωι

4

οι προφηται αυτης πνευµατοφοροι ανδρες καταφρονηται οι ιερεις αυτης βεβηλουσιν τα αγια και ασεβουσιν νοµον

5

ο δε κυριος δικαιος εν µεσω αυτης και ου µη ποιηση αδικον πρωι πρωι δωσει κριµα αυτου εις φως και ουκ απεκρυβη και ουκ εγνω αδικιαν εν απαιτησει και ουκ εις νεικος α
δικιαν

6

εν διαφθορα κατεσπασα υπερηφανους ηφανισθησαν γωνιαι αυτων εξερηµωσω τας οδους αυτων το παραπαν του µη διοδευειν εξελιπον αι πολεις αυτων παρα το µηδενα υπαρ
χειν µηδε κατοικειν

7

ειπα πλην φοβεισθε µε και δεξασθε παιδειαν και ου µη εξολεθρευθητε εξ οφθαλµων αυτης παντα οσα εξεδικησα επ' αυτην ετοιµαζου ορθρισον διεφθαρται πασα η επιφυλλις
αυτων

8

δια τουτο υποµεινον µε λεγει κυριος εις ηµεραν αναστασεως µου εις µαρτυριον διοτι το κριµα µου εις συναγωγας εθνων του εισδεξασθαι βασιλεις του εκχεαι επ' αυτους πασα
ν οργην θυµου µου διοτι εν πυρι ζηλους µου καταναλωθησεται πασα η γη

9

οτι τοτε µεταστρεψω επι λαους γλωσσαν εις γενεαν αυτης του επικαλεισθαι παντας το ονοµα κυριου του δουλευειν αυτω υπο ζυγον ενα

10

εκ περατων ποταµων αιθιοπιας οισουσιν θυσιας µοι

11

εν τη ηµερα εκεινη ου µη καταισχυνθης εκ παντων των επιτηδευµατων σου ων ησεβησας εις εµε οτι τοτε περιελω απο σου τα φαυλισµατα της υβρεως σου και ουκετι µη προ
σθης του µεγαλαυχησαι επι το ορος το αγιον µου

12

και υπολειψοµαι εν σοι λαον πραυν και ταπεινον και ευλαβηθησονται απο του ονοµατος κυριου

13

οι καταλοιποι του ισραηλ και ου ποιησουσιν αδικιαν και ου λαλησουσιν µαταια και ου µη ευρεθη εν τω στοµατι αυτων γλωσσα δολια διοτι αυτοι νεµησονται και κοιτασθησο
νται και ουκ εσται ο εκφοβων αυτους

14

χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κηρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ευφραινου και κατατερπου εξ ολης της καρδιας σου θυγατερ ιερουσαληµ

15

περιειλεν κυριος τα αδικηµατα σου λελυτρωται σε εκ χειρος εχθρων σου βασιλευς ισραηλ κυριος εν µεσω σου ουκ οψη κακα ουκετι

16

εν τω καιρω εκεινω ερει κυριος τη ιερουσαληµ θαρσει σιων µη παρεισθωσαν αι χειρες σου

17

κυριος ο θεος σου εν σοι δυνατος σωσει σε επαξει επι σε ευφροσυνην και καινιει σε εν τη αγαπησει αυτου και ευφρανθησεται επι σε εν τερψει ως εν ηµερα εορτης

18

και συναξω τους συντετριµµενους ουαι τις ελαβεν επ' αυτην ονειδισµον

19

ιδου εγω ποιω εν σοι ενεκεν σου εν τω καιρω εκεινω λεγει κυριος και σωσω την εκπεπιεσµενην και την απωσµενην εισδεξοµαι και θησοµαι αυτους εις καυχηµα και ονοµαστ
ους εν παση τη γη

20

και καταισχυνθησονται εν τω καιρω εκεινω οταν καλως υµιν ποιησω και εν τω καιρω οταν εισδεξωµαι υµας διοτι δωσω υµας ονοµαστους και εις καυχηµα εν πασιν τοις λαο
ις της γης εν τω επιστρεφειν µε την αιχµαλωσιαν υµων ενωπιον υµων λεγει κυριος .

1

εν τω δευτερω ετει επι δαρειου του βασιλεως εν τω µηνι τω εκτω µια του µηνος εγενετο λογος κυριου εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων ειπον δη προς ζοροβαβελ τον του
σαλαθιηλ εκ φυλης ιουδα και προς ιησουν τον του ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν λεγων

2

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ λεγων ο λαος ουτος λεγουσιν ουχ ηκει ο καιρος του οικοδοµησαι τον οικον κυριου

3

και εγενετο λογος κυριου εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων

4

ει καιρος υµιν µεν εστιν του οικειν εν οικοις υµων κοιλοσταθµοις ο δε οικος ουτος εξηρηµωται
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5

και νυν ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ταξατε δη τας καρδιας υµων εις τας οδους υµων

6

εσπειρατε πολλα και εισηνεγκατε ολιγα εφαγετε και ουκ εις πλησµονην επιετε και ουκ εις µεθην περιεβαλεσθε και ουκ εθερµανθητε εν αυτοις και ο τους µισθους συναγων συ
νηγαγεν εις δεσµον τετρυπηµενον

7

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ θεσθε τας καρδιας υµων εις τας οδους υµων

8

αναβητε επι το ορος και κοψατε ξυλα και οικοδοµησατε τον οικον και ευδοκησω εν αυτω και ενδοξασθησοµαι ειπεν κυριος

9

επεβλεψατε εις πολλα και εγενετο ολιγα και εισηνεχθη εις τον οικον και εξεφυσησα αυτα δια τουτο ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ανθ' ων ο οικος µου εστιν ερηµος υµεις δ
ε διωκετε εκαστος εις τον οικον αυτου

10

δια τουτο ανεξει ο ουρανος απο δροσου και η γη υποστελειται τα εκφορια αυτης

11

και επαξω ροµφαιαν επι την γην και επι τα ορη και επι τον σιτον και επι τον οινον και επι το ελαιον και οσα εκφερει η γη και επι τους ανθρωπους και επι τα κτηνη και επι πα
ντας τους πονους των χειρων αυτων

12

και ηκουσεν ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ εκ φυλης ιουδα και ιησους ο του ιωσεδεκ ο ιερευς ο µεγας και παντες οι καταλοιποι του λαου της φωνης κυριου του θεου αυτων και
των λογων αγγαιου του προφητου καθοτι εξαπεστειλεν αυτον κυριος ο θεος αυτων προς αυτους και εφοβηθη ο λαος απο προσωπου κυριου

13

και ειπεν αγγαιος ο αγγελος κυριου τω λαω εγω ειµι µεθ' υµων λεγει κυριος

14

και εξηγειρεν κυριος το πνευµα ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ φυλης ιουδα και το πνευµα ιησου του ιωσεδεκ του ιερεως του µεγαλου και το πνευµα των καταλοιπων παντος το
υ λαου και εισηλθον και εποιουν εργα εν τω οικω κυριου παντοκρατορος θεου αυτων

15

τη τετραδι και εικαδι του µηνος του εκτου τω δευτερω ετει επι δαρειου του βασιλεως

1

τω εβδοµω µηνι µια και εικαδι του µηνος ελαλησεν κυριος εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων

2

ειπον δη προς ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλης ιουδα και προς ιησουν τον του ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν και προς παντας τους καταλοιπους του λαου λεγων

3

τις εξ υµων ος ειδεν τον οικον τουτον εν τη δοξη αυτου τη εµπροσθεν και πως υµεις βλεπετε αυτον νυν καθως ουχ υπαρχοντα ενωπιον υµων

4

και νυν κατισχυε ζοροβαβελ λεγει κυριος και κατισχυε ιησου ο του ιωσεδεκ ο ιερευς ο µεγας και κατισχυετω πας ο λαος της γης λεγει κυριος και ποιειτε διοτι µεθ' υµων εγω
ειµι λεγει κυριος παντοκρατωρ

5

και το πνευµα µου εφεστηκεν εν µεσω υµων θαρσειτε

6

διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι απαξ εγω σεισω τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και την ξηραν

7

και συσσεισω παντα τα εθνη και ηξει τα εκλεκτα παντων των εθνων και πλησω τον οικον τουτον δοξης λεγει κυριος παντοκρατωρ

8

εµον το αργυριον και εµον το χρυσιον λεγει κυριος παντοκρατωρ

9

διοτι µεγαλη εσται η δοξα του οικου τουτου η εσχατη υπερ την πρωτην λεγει κυριος παντοκρατωρ και εν τω τοπω τουτω δωσω ειρηνην λεγει κυριος παντοκρατωρ και ειρην
ην ψυχης εις περιποιησιν παντι τω κτιζοντι του αναστησαι τον ναον τουτον

10

τετραδι και εικαδι του ενατου µηνος ετους δευτερου επι δαρειου εγενετο λογος κυριου προς αγγαιον τον προφητην λεγων

11

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ επερωτησον τους ιερεις νοµον λεγων

12

εαν λαβη ανθρωπος κρεας αγιον εν τω ακρω του ιµατιου αυτου και αψηται το ακρον του ιµατιου αυτου αρτου η εψεµατος η οινου η ελαιου η παντος βρωµατος ει αγιασθησε
ται και απεκριθησαν οι ιερεις και ειπαν ου

13

και ειπεν αγγαιος εαν αψηται µεµιαµµενος επι ψυχη απο παντος τουτων ει µιανθησεται και απεκριθησαν οι ιερεις και ειπαν µιανθησεται

14

και απεκριθη αγγαιος και ειπεν ουτως ο λαος ουτος και ουτως το εθνος τουτο ενωπιον εµου λεγει κυριος και ουτως παντα τα εργα των χειρων αυτων και ος εαν εγγιση εκει µ
ιανθησεται ενεκεν των ληµµατων αυτων των ορθρινων οδυνηθησονται απο προσωπου πονων αυτων και εµισειτε εν πυλαις ελεγχοντας

15

και νυν θεσθε δη εις τας καρδιας υµων απο της ηµερας ταυτης και υπερανω προ του θειναι λιθον επι λιθον εν τω ναω κυριου

16

τινες ητε οτε ενεβαλλετε εις κυψελην κριθης εικοσι σατα και εγενετο κριθης δεκα σατα και εισεπορευεσθε εις το υποληνιον εξαντλησαι πεντηκοντα µετρητας και εγενοντο ει
κοσι
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17

επαταξα υµας εν αφορια και εν ανεµοφθορια και εν χαλαζη παντα τα εργα των χειρων υµων και ουκ επεστρεψατε προς µε λεγει κυριος

18

υποταξατε δη τας καρδιας υµων απο της ηµερας ταυτης και επεκεινα απο της τετραδος και εικαδος του ενατου µηνος και απο της ηµερας ης εθεµελιωθη ο ναος κυριου θεσθ
ε εν ταις καρδιαις υµων

19

ει ετι επιγνωσθησεται επι της αλω και ει ετι η αµπελος και η συκη και η ροα και τα ξυλα της ελαιας τα ου φεροντα καρπον απο της ηµερας ταυτης ευλογησω

20

και εγενετο λογος κυριου εκ δευτερου προς αγγαιον τον προφητην τετραδι και εικαδι του µηνος λεγων

21

ειπον προς ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλης ιουδα λεγων εγω σειω τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και την ξηραν

22

και καταστρεψω θρονους βασιλεων και ολεθρευσω δυναµιν βασιλεων των εθνων και καταστρεψω αρµατα και αναβατας και καταβησονται ιπποι και αναβαται αυτων εκαστ
ος εν ροµφαια προς τον αδελφον αυτου

23

εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντοκρατωρ ληµψοµαι σε ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ τον δουλον µου λεγει κυριος και θησοµαι σε ως σφραγιδα διοτι σε ηρετισα λεγει κυ
ριος παντοκρατωρ .

1

εν τω ογδοω µηνι ετους δευτερου επι δαρειου εγενετο λογος κυριου προς ζαχαριαν τον του βαραχιου υιον αδδω τον προφητην λεγων

2

ωργισθη κυριος επι τους πατερας υµων οργην µεγαλην

3

και ερεις προς αυτους ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ επιστρεψατε προς µε και επιστραφησοµαι προς υµας λεγει κυριος

4

και µη γινεσθε καθως οι πατερες υµων οις ενεκαλεσαν αυτοις οι προφηται οι εµπροσθεν λεγοντες ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ αποστρεψατε απο των οδων υµων των πον
ηρων και απο των επιτηδευµατων υµων των πονηρων και ου προσεσχον του εισακουσαι µου λεγει κυριος

5

οι πατερες υµων που εισιν και οι προφηται µη τον αιωνα ζησονται

6

πλην τους λογους µου και τα νοµιµα µου δεχεσθε οσα εγω εντελλοµαι εν πνευµατι µου τοις δουλοις µου τοις προφηταις οι κατελαβοσαν τους πατερας υµων και απεκριθησαν
και ειπαν καθως παρατετακται κυριος παντοκρατωρ του ποιησαι κατα τας οδους υµων και κατα τα επιτηδευµατα υµων ουτως εποιησεν υµιν

7

τη τετραδι και εικαδι τω ενδεκατω µηνι ουτος εστιν ο µην σαβατ εν τω δευτερω ετει επι δαρειου εγενετο λογος κυριου προς ζαχαριαν τον του βαραχιου υιον αδδω τον προφη
την λεγων

8

εωρακα την νυκτα και ιδου ανηρ επιβεβηκως επι ιππον πυρρον και ουτος ειστηκει ανα µεσον των δυο ορεων των κατασκιων και οπισω αυτου ιπποι πυρροι και ψαροι και ποι
κιλοι και λευκοι

9

και ειπα τι ουτοι κυριε και ειπεν προς µε ο αγγελος ο λαλων εν εµοι εγω δειξω σοι τι εστιν ταυτα

10

και απεκριθη ο ανηρ ο εφεστηκως ανα µεσον των ορεων και ειπεν προς µε ουτοι εισιν ους εξαπεσταλκεν κυριος του περιοδευσαι την γην

11

και απεκριθησαν τω αγγελω κυριου τω εφεστωτι ανα µεσον των ορεων και ειπον περιωδευκαµεν πασαν την γην και ιδου πασα η γη κατοικειται και ησυχαζει

12

και απεκριθη ο αγγελος κυριου και ειπεν κυριε παντοκρατωρ εως τινος ου µη ελεησης την ιερουσαληµ και τας πολεις ιουδα ας υπερειδες τουτο εβδοµηκοστον ετος

13

και απεκριθη κυριος παντοκρατωρ τω αγγελω τω λαλουντι εν εµοι ρηµατα καλα και λογους παρακλητικους

14

και ειπεν προς µε ο αγγελος ο λαλων εν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εζηλωκα την ιερουσαληµ και την σιων ζηλον µεγαν

15

και οργην µεγαλην εγω οργιζοµαι επι τα εθνη τα συνεπιτιθεµενα ανθ' ων εγω µεν ωργισθην ολιγα αυτοι δε συνεπεθεντο εις κακα

16

δια τουτο ταδε λεγει κυριος επιστρεψω επι ιερουσαληµ εν οικτιρµω και ο οικος µου ανοικοδοµηθησεται εν αυτη λεγει κυριος παντοκρατωρ και µετρον εκταθησεται επι ιερο
υσαληµ ετι

17

και ειπεν προς µε ο αγγελος ο λαλων εν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι διαχυθησονται πολεις εν αγαθοις και ελεησει κυριος ετι την σιων και αιρετι
ει ετι την ιερουσαληµ

1

και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου τεσσαρα κερατα

2

και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε και ειπεν προς µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν και τον ισραηλ

3

και εδειξεν µοι κυριος τεσσαρας τεκτονας
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4

και ειπα τι ουτοι ερχονται ποιησαι και ειπεν προς µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν και τον ισραηλ κατεαξαν και ουδεις αυτων ηρεν κεφαλην και εισηλθον
ουτοι του οξυναι αυτα εις χειρας αυτων τα τεσσαρα κερατα τα εθνη τα επαιροµενα κερας επι την γην κυριου του διασκορπισαι αυτην

5

και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου ανηρ και εν τη χειρι αυτου σχοινιον γεωµετρικον

6

και ειπα προς αυτον που συ πορευη και ειπεν προς µε διαµετρησαι την ιερουσαληµ του ιδειν πηλικον το πλατος αυτης εστιν και πηλικον το µηκος

7

και ιδου ο αγγελος ο λαλων εν εµοι ειστηκει και αγγελος ετερος εξεπορευετο εις συναντησιν αυτω

8

και ειπεν προς αυτον λεγων δραµε και λαλησον προς τον νεανιαν εκεινον λεγων κατακαρπως κατοικηθησεται ιερουσαληµ απο πληθους ανθρωπων και κτηνων εν µεσω αυτης

9

και εγω εσοµαι αυτη λεγει κυριος τειχος πυρος κυκλοθεν και εις δοξαν εσοµαι εν µεσω αυτης

10

ω ω φευγετε απο γης βορρα λεγει κυριος διοτι εκ των τεσσαρων ανεµων του ουρανου συναξω υµας λεγει κυριος

11

εις σιων ανασωζεσθε οι κατοικουντες θυγατερα βαβυλωνος

12

διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ οπισω δοξης απεσταλκεν µε επι τα εθνη τα σκυλευσαντα υµας διοτι ο απτοµενος υµων ως απτοµενος της κορης του οφθαλµου αυτου

13

διοτι ιδου εγω επιφερω την χειρα µου επ' αυτους και εσονται σκυλα τοις δουλευουσιν αυτοις και γνωσεσθε διοτι κυριος παντοκρατωρ απεσταλκεν µε

14

τερπου και ευφραινου θυγατερ σιων διοτι ιδου εγω ερχοµαι και κατασκηνωσω εν µεσω σου λεγει κυριος

15

και καταφευξονται εθνη πολλα επι τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη και εσονται αυτω εις λαον και κατασκηνωσουσιν εν µεσω σου και επιγνωση οτι κυριος παντοκρατωρ εξαπε
σταλκεν µε προς σε

16

και κατακληρονοµησει κυριος τον ιουδαν την µεριδα αυτου επι την γην την αγιαν και αιρετιει ετι την ιερουσαληµ

17

ευλαβεισθω πασα σαρξ απο προσωπου κυριου διοτι εξεγηγερται εκ νεφελων αγιων αυτου

1

και εδειξεν µοι ιησουν τον ιερεα τον µεγαν εστωτα προ προσωπου αγγελου κυριου και ο διαβολος ειστηκει εκ δεξιων αυτου του αντικεισθαι αυτω

2

και ειπεν κυριος προς τον διαβολον επιτιµησαι κυριος εν σοι διαβολε και επιτιµησαι κυριος εν σοι ο εκλεξαµενος την ιερουσαληµ ουκ ιδου τουτο ως δαλος εξεσπασµενος εκ π
υρος

3

και ιησους ην ενδεδυµενος ιµατια ρυπαρα και ειστηκει προ προσωπου του αγγελου

4

και απεκριθη και ειπεν προς τους εστηκοτας προ προσωπου αυτου λεγων αφελετε τα ιµατια τα ρυπαρα απ' αυτου και ειπεν προς αυτον ιδου αφηρηκα τας ανοµιας σου και εν
δυσατε αυτον ποδηρη

5

και επιθετε κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και περιεβαλον αυτον ιµατια και επεθηκαν κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και ο αγγελος κυριου ειστηκει

6

και διεµαρτυρατο ο αγγελος κυριου προς ιησουν λεγων

7

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εαν εν ταις οδοις µου πορευη και εαν τα προσταγµατα µου φυλαξης και συ διακρινεις τον οικον µου και εαν διαφυλαξης και γε την αυλην µο
υ και δωσω σοι αναστρεφοµενους εν µεσω των εστηκοτων τουτων

8

ακουε δη ιησου ο ιερευς ο µεγας συ και οι πλησιον σου οι καθηµενοι προ προσωπου σου διοτι ανδρες τερατοσκοποι εισι διοτι ιδου εγω αγω τον δουλον µου ανατολην

9

διοτι ο λιθος ον εδωκα προ προσωπου ιησου επι τον λιθον τον ενα επτα οφθαλµοι εισιν ιδου εγω ορυσσω βοθρον λεγει κυριος παντοκρατωρ και ψηλαφησω πασαν την αδικια
ν της γης εκεινης εν ηµερα µια

10

εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντοκρατωρ συγκαλεσετε εκαστος τον πλησιον αυτου υποκατω αµπελου και υποκατω συκης

1

και επεστρεψεν ο αγγελος ο λαλων εν εµοι και εξηγειρεν µε ον τροπον οταν εξεγερθη ανθρωπος εξ υπνου αυτου

2

και ειπεν προς µε τι συ βλεπεις και ειπα εωρακα και ιδου λυχνια χρυση ολη και το λαµπαδιον επανω αυτης και επτα λυχνοι επανω αυτης και επτα επαρυστριδες τοις λυχνοις
τοις επανω αυτης

3

και δυο ελαιαι επανω αυτης µια εκ δεξιων του λαµπαδιου και µια εξ ευωνυµων

4

και επηρωτησα και ειπον προς τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι λεγων τι εστιν ταυτα κυριε

5

και απεκριθη ο αγγελος ο λαλων εν εµοι και ειπεν προς µε ου γινωσκεις τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε
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6

και απεκριθη και ειπεν προς µε λεγων ουτος ο λογος κυριου προς ζοροβαβελ λεγων ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδε εν ισχυι αλλ' η εν πνευµατι µου λεγει κυριος παντοκρατωρ

7

τις ει συ το ορος το µεγα προ προσωπου ζοροβαβελ του κατορθωσαι και εξοισω τον λιθον της κληρονοµιας ισοτητα χαριτος χαριτα αυτης

8

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων

9

αι χειρες ζοροβαβελ εθεµελιωσαν τον οικον τουτον και αι χειρες αυτου επιτελεσουσιν αυτον και επιγνωση διοτι κυριος παντοκρατωρ εξαπεσταλκεν µε προς σε

10

διοτι τις εξουδενωσεν εις ηµερας µικρας και χαρουνται και οψονται τον λιθον τον κασσιτερινον εν χειρι ζοροβαβελ επτα ουτοι οφθαλµοι κυριου εισιν οι επιβλεποντες επι πασ
αν την γην

11

και απεκριθην και ειπα προς αυτον τι αι δυο ελαιαι αυται αι εκ δεξιων της λυχνιας και εξ ευωνυµων

12

και επηρωτησα εκ δευτερου και ειπα προς αυτον τι οι δυο κλαδοι των ελαιων οι εν ταις χερσιν των δυο µυξωτηρων των χρυσων των επιχεοντων και επαναγοντων τας επαρυ
στριδας τας χρυσας

13

και ειπεν προς µε ουκ οιδας τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε

14

και ειπεν ουτοι οι δυο υιοι της πιοτητος παρεστηκασιν τω κυριω πασης της γης

1

και επεστρεψα και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου δρεπανον πετοµενον

2

και ειπεν προς µε τι συ βλεπεις και ειπα εγω ορω δρεπανον πετοµενον µηκος πηχεων εικοσι και πλατος πηχεων δεκα

3

και ειπεν προς µε αυτη η αρα η εκπορευοµενη επι προσωπον πασης της γης διοτι πας ο κλεπτης εκ τουτου εως θανατου εκδικηθησεται και πας ο επιορκος εκ τουτου εως θαν
ατου εκδικηθησεται

4

και εξοισω αυτο λεγει κυριος παντοκρατωρ και εισελευσεται εις τον οικον του κλεπτου και εις τον οικον του οµνυοντος τω ονοµατι µου επι ψευδει και καταλυσει εν µεσω το
υ οικου αυτου και συντελεσει αυτον και τα ξυλα αυτου και τους λιθους αυτου

5

και εξηλθεν ο αγγελος ο λαλων εν εµοι και ειπεν προς µε αναβλεψον τοις οφθαλµοις σου και ιδε τι το εκπορευοµενον τουτο

6

και ειπα τι εστιν και ειπεν τουτο το µετρον το εκπορευοµενον και ειπεν αυτη η αδικια αυτων εν παση τη γη

7

και ιδου ταλαντον µολιβου εξαιροµενον και ιδου µια γυνη εκαθητο εν µεσω του µετρου

8

και ειπεν αυτη εστιν η ανοµια και ερριψεν αυτην εν µεσω του µετρου και ερριψεν τον λιθον του µολιβου εις το στοµα αυτης

9

και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου δυο γυναικες εκπορευοµεναι και πνευµα εν ταις πτερυξιν αυτων και αυται ειχον πτερυγας ως πτερυγας εποπος και ανελαβον
το µετρον ανα µεσον της γης και ανα µεσον του ουρανου

10

και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι που αυται αποφερουσιν το µετρον

11

και ειπεν προς µε οικοδοµησαι αυτω οικιαν εν γη βαβυλωνος και ετοιµασαι και θησουσιν αυτο εκει επι την ετοιµασιαν αυτου

1

και επεστρεψα και ηρα τους οφθαλµους µου και ειδον και ιδου τεσσαρα αρµατα εκπορευοµενα εκ µεσου δυο ορεων και τα ορη ην ορη χαλκα

2

εν τω αρµατι τω πρωτω ιπποι πυρροι και εν τω αρµατι τω δευτερω ιπποι µελανες

3

και εν τω αρµατι τω τριτω ιπποι λευκοι και εν τω αρµατι τω τεταρτω ιπποι ποικιλοι ψαροι

4

και απεκριθην και ειπα προς τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε

5

και απεκριθη ο αγγελος ο λαλων εν εµοι και ειπεν ταυτα εστιν οι τεσσαρες ανεµοι του ουρανου εκπορευονται παραστηναι τω κυριω πασης της γης

6

εν ω ησαν οι ιπποι οι µελανες εξεπορευοντο επι γην βορρα και οι λευκοι εξεπορευοντο κατοπισθεν αυτων και οι ποικιλοι εξεπορευοντο επι γην νοτου

7

και οι ψαροι εξεπορευοντο και επεβλεπον του πορευεσθαι του περιοδευσαι την γην και ειπεν πορευεσθε και περιοδευσατε την γην και περιωδευσαν την γην

8

και ανεβοησεν και ελαλησεν προς µε λεγων ιδου οι εκπορευοµενοι επι γην βορρα ανεπαυσαν τον θυµον µου εν γη βορρα

9

και εγενετο λογος κυριου προς µε λεγων
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10

λαβε τα εκ της αιχµαλωσιας παρα των αρχοντων και παρα των χρησιµων αυτης και παρα των επεγνωκοτων αυτην και εισελευση συ εν τη ηµερα εκεινη εις τον οικον ιωσιου
του σοφονιου του ηκοντος εκ βαβυλωνος

11

και ληψη αργυριον και χρυσιον και ποιησεις στεφανους και επιθησεις επι την κεφαλην ιησου του ιωσεδεκ του ιερεως του µεγαλου

12

και ερεις προς αυτον ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ιδου ανηρ ανατολη ονοµα αυτω και υποκατωθεν αυτου ανατελει και οικοδοµησει τον οικον κυριου

13

και αυτος ληµψεται αρετην και καθιεται και καταρξει επι του θρονου αυτου και εσται ο ιερευς εκ δεξιων αυτου και βουλη ειρηνικη εσται ανα µεσον αµφοτερων

14

ο δε στεφανος εσται τοις υποµενουσιν και τοις χρησιµοις αυτης και τοις επεγνωκοσιν αυτην και εις χαριτα υιου σοφονιου και εις ψαλµον εν οικω κυριου

15

και οι µακραν απ' αυτων ηξουσιν και οικοδοµησουσιν εν τω οικω κυριου και γνωσεσθε διοτι κυριος παντοκρατωρ απεσταλκεν µε προς υµας και εσται εαν εισακουοντες εισα
κουσητε της φωνης κυριου του θεου υµων

1

και εγενετο εν τω τεταρτω ετει επι δαρειου του βασιλεως εγενετο λογος κυριου προς ζαχαριαν τετραδι του µηνος του ενατου ος εστιν χασελευ

2

και εξαπεστειλεν εις βαιθηλ σαρασαρ και αρβεσεερ ο βασιλευς και οι ανδρες αυτου του εξιλασασθαι τον κυριον

3

λεγων προς τους ιερεις τους εν τω οικω κυριου παντοκρατορος και προς τους προφητας λεγων εισεληλυθεν ωδε εν τω µηνι τω πεµπτω το αγιασµα καθοτι εποιησα ηδη ικανα
ετη

4

και εγενετο λογος κυριου των δυναµεων προς µε λεγων

5

ειπον προς απαντα τον λαον της γης και προς τους ιερεις λεγων εαν νηστευσητε η κοψησθε εν ταις πεµπταις η εν ταις εβδοµαις και ιδου εβδοµηκοντα ετη µη νηστειαν νενησ
τευκατε µοι

6

και εαν φαγητε η πιητε ουχ υµεις εσθετε και υµεις πινετε

7

ουχ ουτοι οι λογοι εισιν ους ελαλησεν κυριος εν χερσιν των προφητων των εµπροσθεν οτε ην ιερουσαληµ κατοικουµενη και ευθηνουσα και αι πολεις αυτης κυκλοθεν και η ορ
εινη και η πεδινη κατωκειτο

8

και εγενετο λογος κυριου προς ζαχαριαν λεγων

9

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ κριµα δικαιον κρινατε και ελεος και οικτιρµον ποιειτε εκαστος προς τον αδελφον αυτου

10

και χηραν και ορφανον και προσηλυτον και πενητα µη καταδυναστευετε και κακιαν εκαστος του αδελφου αυτου µη µνησικακειτω εν ταις καρδιαις υµων

11

και ηπειθησαν του προσεχειν και εδωκαν νωτον παραφρονουντα και τα ωτα αυτων εβαρυναν του µη εισακουειν

12

και την καρδιαν αυτων εταξαν απειθη του µη εισακουειν του νοµου µου και τους λογους ους εξαπεστειλεν κυριος παντοκρατωρ εν πνευµατι αυτου εν χερσιν των προφητων τ
ων εµπροσθεν και εγενετο οργη µεγαλη παρα κυριου παντοκρατορος

13

και εσται ον τροπον ειπεν και ουκ εισηκουσαν αυτου ουτως κεκραξονται και ου µη εισακουσω λεγει κυριος παντοκρατωρ

14

και εκβαλω αυτους εις παντα τα εθνη α ουκ εγνωσαν και η γη αφανισθησεται κατοπισθεν αυτων εκ διοδευοντος και εξ αναστρεφοντος και εταξαν γην εκλεκτην εις αφανισµο
ν

1

και εγενετο λογος κυριου παντοκρατορος λεγων

2

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εζηλωσα την ιερουσαληµ και την σιων ζηλον µεγαν και θυµω µεγαλω εζηλωσα αυτην

3

ταδε λεγει κυριος και επιστρεψω επι σιων και κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και κληθησεται η ιερουσαληµ πολις η αληθινη και το ορος κυριου παντοκρατορος ορος αγ
ιον

4

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι καθησονται πρεσβυτεροι και πρεσβυτεραι εν ταις πλατειαις ιερουσαληµ εκαστος την ραβδον αυτου εχων εν τη χειρι αυτου απο πληθους
ηµερων

5

και αι πλατειαι της πολεως πλησθησονται παιδαριων και κορασιων παιζοντων εν ταις πλατειαις αυτης

6

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ διοτι ει αδυνατησει ενωπιον των καταλοιπων του λαου τουτου εν ταις ηµεραις εκειναις µη και ενωπιον εµου αδυνατησει λεγει κυριος παντοκ
ρατωρ

7

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ιδου εγω ανασωζω τον λαον µου απο γης ανατολων και απο γης δυσµων
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8

και εισαξω αυτους και κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και εσονται µοι εις λαον και εγω εσοµαι αυτοις εις θεον εν αληθεια και εν δικαιοσυνη

9

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ κατισχυετωσαν αι χειρες υµων των ακουοντων εν ταις ηµεραις ταυταις τους λογους τουτους εκ στοµατος των προφητων αφ' ης ηµερας τεθε
µελιωται ο οικος κυριου παντοκρατορος και ο ναος αφ' ου ωκοδοµηται

10

διοτι προ των ηµερων εκεινων ο µισθος των ανθρωπων ουκ εσται εις ονησιν και ο µισθος των κτηνων ουχ υπαρξει και τω εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω ουκ εσται ει
ρηνη απο της θλιψεως και εξαποστελω παντας τους ανθρωπους εκαστον επι τον πλησιον αυτου

11

και νυν ου κατα τας ηµερας τας εµπροσθεν εγω ποιω τοις καταλοιποις του λαου τουτου λεγει κυριος παντοκρατωρ

12

αλλ' η δειξω ειρηνην η αµπελος δωσει τον καρπον αυτης και η γη δωσει τα γενηµατα αυτης και ο ουρανος δωσει την δροσον αυτου και κατακληρονοµησω τοις καταλοιποις
του λαου µου παντα ταυτα

13

και εσται ον τροπον ητε εν καταρα εν τοις εθνεσιν οικος ιουδα και οικος ισραηλ ουτως διασωσω υµας και εσεσθε εν ευλογια θαρσειτε και κατισχυετε εν ταις χερσιν υµων

14

διοτι ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ον τροπον διενοηθην του κακωσαι υµας εν τω παροργισαι µε τους πατερας υµων λεγει κυριος παντοκρατωρ και ου µετενοησα

15

ουτως παρατεταγµαι και διανενοηµαι εν ταις ηµεραις ταυταις του καλως ποιησαι την ιερουσαληµ και τον οικον ιουδα θαρσειτε

16

ουτοι οι λογοι ους ποιησετε λαλειτε αληθειαν εκαστος προς τον πλησιον αυτου και κριµα ειρηνικον κρινατε εν ταις πυλαις υµων

17

και εκαστος την κακιαν του πλησιον αυτου µη λογιζεσθε εν ταις καρδιαις υµων και ορκον ψευδη µη αγαπατε διοτι ταυτα παντα εµισησα λεγει κυριος παντοκρατωρ

18

και εγενετο λογος κυριου παντοκρατορος προς µε λεγων

19

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ νηστεια η τετρας και νηστεια η πεµπτη και νηστεια η εβδοµη και νηστεια η δεκατη εσονται τω οικω ιουδα εις χαραν και εις ευφροσυνην και
εις εορτας αγαθας και ευφρανθησεσθε και την αληθειαν και την ειρηνην αγαπησατε

20

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ετι ηξουσιν λαοι πολλοι και κατοικουντες πολεις πολλας

21

και συνελευσονται κατοικουντες πεντε πολεις εις µιαν πολιν λεγοντες πορευθωµεν δεηθηναι του προσωπου κυριου και εκζητησαι το προσωπον κυριου παντοκρατορος πορευ
σοµαι καγω

22

και ηξουσιν λαοι πολλοι και εθνη πολλα εκζητησαι το προσωπον κυριου παντοκρατορος εν ιερουσαληµ και του εξιλασκεσθαι το προσωπον κυριου

23

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ εν ταις ηµεραις εκειναις εαν επιλαβωνται δεκα ανδρες εκ πασων των γλωσσων των εθνων και επιλαβωνται του κρασπεδου ανδρος ιουδαιου
λεγοντες πορευσοµεθα µετα σου διοτι ακηκοαµεν οτι ο θεος µεθ' υµων εστιν

1

ληµµα λογου κυριου εν γη σεδραχ και δαµασκου θυσια αυτου διοτι κυριος εφορα ανθρωπους και πασας φυλας του ισραηλ

2

και εµαθ εν τοις οριοις αυτης τυρος και σιδων διοτι εφρονησαν σφοδρα

3

και ωκοδοµησεν τυρος οχυρωµατα εαυτη και εθησαυρισεν αργυριον ως χουν και συνηγαγεν χρυσιον ως πηλον οδων

4

δια τουτο κυριος κληρονοµησει αυτην και παταξει εις θαλασσαν δυναµιν αυτης και αυτη εν πυρι καταναλωθησεται

5

οψεται ασκαλων και φοβηθησεται και γαζα και οδυνηθησεται σφοδρα και ακκαρων οτι ησχυνθη επι τω παραπτωµατι αυτης και απολειται βασιλευς εκ γαζης και ασκαλων ο
υ µη κατοικηθη

6

και κατοικησουσιν αλλογενεις εν αζωτω και καθελω υβριν αλλοφυλων

7

και εξαρω το αιµα αυτων εκ στοµατος αυτων και τα βδελυγµατα αυτων εκ µεσου οδοντων αυτων και υπολειφθησεται και ουτος τω θεω ηµων και εσονται ως χιλιαρχος εν ιο
υδα και ακκαρων ως ο ιεβουσαιος

8

και υποστησοµαι τω οικω µου αναστηµα του µη διαπορευεσθαι µηδε ανακαµπτειν και ου µη επελθη επ' αυτους ουκετι εξελαυνων διοτι νυν εωρακα εν τοις οφθαλµοις µου

9

χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κηρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι δικαιος και σωζων αυτος πραυς και επιβεβηκως επι υποζυγιον και πωλον νεον

10

και εξολεθρευσει αρµατα εξ εφραιµ και ιππον εξ ιερουσαληµ και εξολεθρευθησεται τοξον πολεµικον και πληθος και ειρηνη εξ εθνων και καταρξει υδατων εως θαλασσης και
ποταµων διεκβολας γης

11

και συ εν αιµατι διαθηκης εξαπεστειλας δεσµιους σου εκ λακκου ουκ εχοντος υδωρ
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12

καθησεσθε εν οχυρωµατι δεσµιοι της συναγωγης και αντι µιας ηµερας παροικεσιας σου διπλα ανταποδωσω σοι

13

διοτι ενετεινα σε ιουδα εµαυτω τοξον επλησα τον εφραιµ και επεγερω τα τεκνα σου σιων επι τα τεκνα των ελληνων και ψηλαφησω σε ως ροµφαιαν µαχητου

14

και κυριος εσται επ' αυτους και εξελευσεται ως αστραπη βολις και κυριος παντοκρατωρ εν σαλπιγγι σαλπιει και πορευσεται εν σαλω απειλης αυτου

15

κυριος παντοκρατωρ υπερασπιει αυτων και καταναλωσουσιν αυτους και καταχωσουσιν αυτους εν λιθοις σφενδονης και εκπιονται αυτους ως οινον και πλησουσιν ως φιαλας
θυσιαστηριον

16

και σωσει αυτους κυριος εν τη ηµερα εκεινη ως προβατα λαον αυτου διοτι λιθοι αγιοι κυλιονται επι της γης αυτου

17

οτι ει τι αγαθον αυτου και ει τι καλον παρ' αυτου σιτος νεανισκοις και οινος ευωδιαζων εις παρθενους

1

αιτεισθε υετον παρα κυριου καθ' ωραν προιµον και οψιµον κυριος εποιησεν φαντασιας και υετον χειµερινον δωσει αυτοις εκαστω βοτανην εν αγρω

2

διοτι οι αποφθεγγοµενοι ελαλησαν κοπους και οι µαντεις ορασεις ψευδεις και τα ενυπνια ψευδη ελαλουν µαταια παρεκαλουν δια τουτο εξηρθησαν ως προβατα και εκακωθη
σαν διοτι ουκ ην ιασις

3

επι τους ποιµενας παρωξυνθη ο θυµος µου και επι τους αµνους επισκεψοµαι και επισκεψεται κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ το ποιµνιον αυτου τον οικον ιουδα και ταξει αυτο
υς ως ιππον ευπρεπη αυτου εν πολεµω

4

και εξ αυτου επεβλεψεν και εξ αυτου εταξεν και εξ αυτου τοξον εν θυµω εξ αυτου εξελευσεται πας ο εξελαυνων εν τω αυτω

5

και εσονται ως µαχηται πατουντες πηλον εν ταις οδοις εν πολεµω και παραταξονται διοτι κυριος µετ' αυτων και καταισχυνθησονται αναβαται ιππων

6

και κατισχυσω τον οικον ιουδα και τον οικον ιωσηφ σωσω και κατοικιω αυτους οτι ηγαπησα αυτους και εσονται ον τροπον ουκ απεστρεψαµην αυτους διοτι εγω κυριος ο θε
ος αυτων και επακουσοµαι αυτοις

7

και εσονται ως µαχηται του εφραιµ και χαρησεται η καρδια αυτων ως εν οινω και τα τεκνα αυτων οψονται και ευφρανθησονται και χαρειται η καρδια αυτων επι τω κυριω

8

σηµανω αυτοις και εισδεξοµαι αυτους διοτι λυτρωσοµαι αυτους και πληθυνθησονται καθοτι ησαν πολλοι

9

και σπερω αυτους εν λαοις και οι µακραν µνησθησονται µου εκθρεψουσιν τα τεκνα αυτων και επιστρεψουσιν

10

και επιστρεψω αυτους εκ γης αιγυπτου και εξ ασσυριων εισδεξοµαι αυτους και εις την γαλααδιτιν και εις τον λιβανον εισαξω αυτους και ου µη υπολειφθη εξ αυτων ουδε εις

11

και διελευσονται εν θαλασση στενη και παταξουσιν εν θαλασση κυµατα και ξηρανθησεται παντα τα βαθη ποταµων και αφαιρεθησεται πασα υβρις ασσυριων και σκηπτρον α
ιγυπτου περιαιρεθησεται

12

και κατισχυσω αυτους εν κυριω θεω αυτων και εν τω ονοµατι αυτου κατακαυχησονται λεγει κυριος

1

διανοιξον ο λιβανος τας θυρας σου και καταφαγετω πυρ τας κεδρους σου

2

ολολυξατω πιτυς διοτι πεπτωκεν κεδρος οτι µεγαλως µεγιστανες εταλαιπωρησαν ολολυξατε δρυες της βασανιτιδος οτι κατεσπασθη ο δρυµος ο συµφυτος

3

φωνη θρηνουντων ποιµενων οτι τεταλαιπωρηκεν η µεγαλωσυνη αυτων φωνη ωρυοµενων λεοντων οτι τεταλαιπωρηκεν το φρυαγµα του ιορδανου

4

ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ ποιµαινετε τα προβατα της σφαγης

5

α οι κτησαµενοι κατεσφαζον και ου µετεµελοντο και οι πωλουντες αυτα ελεγον ευλογητος κυριος και πεπλουτηκαµεν και οι ποιµενες αυτων ουκ επασχον ουδεν επ' αυτοις

6

δια τουτο ου φεισοµαι ουκετι επι τους κατοικουντας την γην λεγει κυριος και ιδου εγω παραδιδωµι τους ανθρωπους εκαστον εις χειρας του πλησιον αυτου και εις χειρας βασ
ιλεως αυτου και κατακοψουσιν την γην και ου µη εξελωµαι εκ χειρος αυτων

7

και ποιµανω τα προβατα της σφαγης εις την χαναανιτιν και ληµψοµαι εµαυτω δυο ραβδους την µιαν εκαλεσα καλλος και την ετεραν εκαλεσα σχοινισµα και ποιµανω τα προ
βατα

8

και εξαρω τους τρεις ποιµενας εν µηνι ενι και βαρυνθησεται η ψυχη µου επ' αυτους και γαρ αι ψυχαι αυτων επωρυοντο επ' εµε

9

και ειπα ου ποιµανω υµας το αποθνησκον αποθνησκετω και το εκλειπον εκλειπετω και τα καταλοιπα κατεσθιετωσαν εκαστος τας σαρκας του πλησιον αυτου

10

και ληµψοµαι την ραβδον µου την καλην και απορριψω αυτην του διασκεδασαι την διαθηκην µου ην διεθεµην προς παντας τους λαους

11

και διασκεδασθησεται εν τη ηµερα εκεινη και γνωσονται οι χαναναιοι τα προβατα τα φυλασσοµενα διοτι λογος κυριου εστιν
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12

και ερω προς αυτους ει καλον ενωπιον υµων εστιν δοτε στησαντες τον µισθον µου η απειπασθε και εστησαν τον µισθον µου τριακοντα αργυρους

13

και ειπεν κυριος προς µε καθες αυτους εις το χωνευτηριον και σκεψαι ει δοκιµον εστιν ον τροπον εδοκιµασθην υπερ αυτων και ελαβον τους τριακοντα αργυρους και ενεβαλο
ν αυτους εις τον οικον κυριου εις το χωνευτηριον

14

και απερριψα την ραβδον την δευτεραν το σχοινισµα του διασκεδασαι την κατασχεσιν ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον του ισραηλ

15

και ειπεν κυριος προς µε ετι λαβε σεαυτω σκευη ποιµενικα ποιµενος απειρου

16

διοτι ιδου εγω εξεγειρω ποιµενα επι την γην το εκλιµπανον ου µη επισκεψηται και το διεσκορπισµενον ου µη ζητηση και το συντετριµµενον ου µη ιασηται και το ολοκληρον
ου µη κατευθυνη και τα κρεα των εκλεκτων καταφαγεται και τους αστραγαλους αυτων εκστρεψει

17

ω οι ποιµαινοντες τα µαταια και οι καταλελοιποτες τα προβατα µαχαιρα επι τους βραχιονας αυτου και επι τον οφθαλµον τον δεξιον αυτου ο βραχιων αυτου ξηραινοµενος ξηρ
ανθησεται και ο οφθαλµος ο δεξιος αυτου εκτυφλουµενος εκτυφλωθησεται

1

ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ λεγει κυριος εκτεινων ουρανον και θεµελιων γην και πλασσων πνευµα ανθρωπου εν αυτω

2

ιδου εγω τιθηµι την ιερουσαληµ ως προθυρα σαλευοµενα πασι τοις λαοις κυκλω και εν τη ιουδαια εσται περιοχη επι ιερουσαληµ

3

και εσται εν τη ηµερα εκεινη θησοµαι την ιερουσαληµ λιθον καταπατουµενον πασιν τοις εθνεσιν πας ο καταπατων αυτην εµπαιζων εµπαιξεται και επισυναχθησονται επ' αυτ
ην παντα τα εθνη της γης

4

εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος παντοκρατωρ παταξω παντα ιππον εν εκστασει και τον αναβατην αυτου εν παραφρονησει επι δε τον οικον ιουδα διανοιξω τους οφθαλµους µ
ου και παντας τους ιππους των λαων παταξω εν αποτυφλωσει

5

και ερουσιν οι χιλιαρχοι ιουδα εν ταις καρδιαις αυτων ευρησοµεν εαυτοις τους κατοικουντας ιερουσαληµ εν κυριω παντοκρατορι θεω αυτων

6

εν τη ηµερα εκεινη θησοµαι τους χιλιαρχους ιουδα ως δαλον πυρος εν ξυλοις και ως λαµπαδα πυρος εν καλαµη και καταφαγονται εκ δεξιων και εξ ευωνυµων παντας τους λα
ους κυκλοθεν και κατοικησει ιερουσαληµ ετι καθ' εαυτην

7

και σωσει κυριος τα σκηνωµατα ιουδα καθως απ' αρχης οπως µη µεγαλυνηται καυχηµα οικου δαυιδ και επαρσις των κατοικουντων ιερουσαληµ επι τον ιουδαν

8

και εσται εν τη ηµερα εκεινη υπερασπιει κυριος υπερ των κατοικουντων ιερουσαληµ και εσται ο ασθενων εν αυτοις εν εκεινη τη ηµερα ως οικος δαυιδ ο δε οικος δαυιδ ως οι
κος θεου ως αγγελος κυριου ενωπιον αυτων

9

και εσται εν τη ηµερα εκεινη ζητησω του εξαραι παντα τα εθνη τα επερχοµενα επι ιερουσαληµ

10

και εκχεω επι τον οικον δαυιδ και επι τους κατοικουντας ιερουσαληµ πνευµα χαριτος και οικτιρµου και επιβλεψονται προς µε ανθ' ων κατωρχησαντο και κοψονται επ' αυτο
ν κοπετον ως επ' αγαπητον και οδυνηθησονται οδυνην ως επι πρωτοτοκω

11

εν τη ηµερα εκεινη µεγαλυνθησεται ο κοπετος εν ιερουσαληµ ως κοπετος ροωνος εν πεδιω εκκοπτοµενου

12

και κοψεται η γη κατα φυλας φυλας φυλη καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας φυλη οικου δαυιδ καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας φυλη οικου ναθ
αν καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας

13

φυλη οικου λευι καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας φυλη του συµεων καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας

14

πασαι αι φυλαι αι υπολελειµµεναι φυλη καθ' εαυτην και αι γυναικες αυτων καθ' εαυτας

1

εν τη ηµερα εκεινη εσται πας τοπος διανοιγοµενος εν τω οικω δαυιδ

2

και εσται εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριος εξολεθρευσω τα ονοµατα των ειδωλων απο της γης και ουκετι εσται αυτων µνεια και τους ψευδοπροφητας και το πνευµα το ακαθ
αρτον εξαρω απο της γης

3

και εσται εαν προφητευση ανθρωπος ετι και ερει προς αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννησαντες αυτον ου ζηση οτι ψευδη ελαλησας επ' ονοµατι κυριου και συ
µποδιουσιν αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννησαντες αυτον εν τω προφητευειν αυτον

4

και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταισχυνθησονται οι προφηται εκαστος εκ της ορασεως αυτου εν τω προφητευειν αυτον και ενδυσονται δερριν τριχινην ανθ' ων εψευσαντο

5

και ερει ουκ ειµι προφητης εγω διοτι ανθρωπος εργαζοµενος την γην εγω ειµι οτι ανθρωπος εγεννησεν µε εκ νεοτητος µου

6

και ερω προς αυτον τι αι πληγαι αυται ανα µεσον των χειρων σου και ερει ας επληγην εν τω οικω τω αγαπητω µου
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7

ροµφαια εξεγερθητι επι τους ποιµενας µου και επ' ανδρα πολιτην µου λεγει κυριος παντοκρατωρ παταξατε τους ποιµενας και εκσπασατε τα προβατα και επαξω την χειρα µο
υ επι τους ποιµενας

8

και εσται εν παση τη γη λεγει κυριος τα δυο µερη εξολεθρευθησεται και εκλειψει το δε τριτον υπολειφθησεται εν αυτη

9

και διαξω το τριτον δια πυρος και πυρωσω αυτους ως πυρουται το αργυριον και δοκιµω αυτους ως δοκιµαζεται το χρυσιον αυτος επικαλεσεται το ονοµα µου καγω επακουσ
οµαι αυτω και ερω λαος µου ουτος εστιν και αυτος ερει κυριος ο θεος µου

1

ιδου ηµεραι ερχονται του κυριου και διαµερισθησεται τα σκυλα σου εν σοι

2

και επισυναξω παντα τα εθνη επι ιερουσαληµ εις πολεµον και αλωσεται η πολις και διαρπαγησονται αι οικιαι και αι γυναικες µολυνθησονται και εξελευσεται το ηµισυ της π
ολεως εν αιχµαλωσια οι δε καταλοιποι του λαου µου ου µη εξολεθρευθωσιν εκ της πολεως

3

και εξελευσεται κυριος και παραταξεται εν τοις εθνεσιν εκεινοις καθως ηµερα παραταξεως αυτου εν ηµερα πολεµου

4

και στησονται οι ποδες αυτου εν τη ηµερα εκεινη επι το ορος των ελαιων το κατεναντι ιερουσαληµ εξ ανατολων και σχισθησεται το ορος των ελαιων το ηµισυ αυτου προς αν
ατολας και το ηµισυ αυτου προς θαλασσαν χαος µεγα σφοδρα και κλινει το ηµισυ του ορους προς βορραν και το ηµισυ αυτου προς νοτον

5

και εµφραχθησεται φαραγξ ορεων µου και εγκολληθησεται φαραγξ ορεων εως ιασολ και εµφραχθησεται καθως ενεφραγη εν ταις ηµεραις του σεισµου εν ηµεραις οζιου βασι
λεως ιουδα και ηξει κυριος ο θεος µου και παντες οι αγιοι µετ' αυτου

6

εν εκεινη τη ηµερα ουκ εσται φως και ψυχος και παγος

7

εσται µιαν ηµεραν και η ηµερα εκεινη γνωστη τω κυριω και ουχ ηµερα και ου νυξ και προς εσπεραν εσται φως

8

και εν τη ηµερα εκεινη εξελευσεται υδωρ ζων εξ ιερουσαληµ το ηµισυ αυτου εις την θαλασσαν την πρωτην και το ηµισυ αυτου εις την θαλασσαν την εσχατην και εν θερει κα
ι εν εαρι εσται ουτως

9

και εσται κυριος εις βασιλεα επι πασαν την γην εν τη ηµερα εκεινη εσται κυριος εις και το ονοµα αυτου εν

10

κυκλων πασαν την γην και την ερηµον απο γαβε εως ρεµµων κατα νοτον ιερουσαληµ ραµα δε επι τοπου µενει απο της πυλης βενιαµιν εως του τοπου της πυλης της πρωτης ε
ως της πυλης των γωνιων και εως του πυργου ανανεηλ εως των υποληνιων του βασιλεως

11

κατοικησουσιν εν αυτη και ουκ εσται αναθεµα ετι και κατοικησει ιερουσαληµ πεποιθοτως

12

και αυτη εσται η πτωσις ην κοψει κυριος παντας τους λαους οσοι επεστρατευσαν επι ιερουσαληµ τακησονται αι σαρκες αυτων εστηκοτων αυτων επι τους ποδας αυτων και ο
ι οφθαλµοι αυτων ρυησονται εκ των οπων αυτων και η γλωσσα αυτων τακησεται εν τω στοµατι αυτων

13

και εσται εν τη ηµερα εκεινη εκστασις κυριου επ' αυτους µεγαλη και επιληµψονται εκαστος της χειρος του πλησιον αυτου και συµπλακησεται η χειρ αυτου προς χειρα του π
λησιον αυτου

14

και ο ιουδας παραταξεται εν ιερουσαληµ και συναξει την ισχυν παντων των λαων κυκλοθεν χρυσιον και αργυριον και ιµατισµον εις πληθος σφοδρα

15

και αυτη εσται η πτωσις των ιππων και των ηµιονων και των καµηλων και των ονων και παντων των κτηνων των οντων εν ταις παρεµβολαις εκειναις κατα την πτωσιν ταυ
την

16

και εσται οσοι εαν καταλειφθωσιν εκ παντων των εθνων των ελθοντων επι ιερουσαληµ και αναβησονται κατ' ενιαυτον του προσκυνησαι τω βασιλει κυριω παντοκρατορι και
του εορταζειν την εορτην της σκηνοπηγιας

17

και εσται οσοι εαν µη αναβωσιν εκ πασων των φυλων της γης εις ιερουσαληµ του προσκυνησαι τω βασιλει κυριω παντοκρατορι και ουτοι εκεινοις προστεθησονται

18

εαν δε φυλη αιγυπτου µη αναβη µηδε ελθη εκει και επι τουτοις εσται η πτωσις ην παταξει κυριος παντα τα εθνη οσα εαν µη αναβη του εορτασαι την εορτην της σκηνοπηγιας

19

αυτη εσται η αµαρτια αιγυπτου και η αµαρτια παντων των εθνων οσα αν µη αναβη του εορτασαι την εορτην της σκηνοπηγιας

20

εν τη ηµερα εκεινη εσται το επι τον χαλινον του ιππου αγιον τω κυριω παντοκρατορι και εσονται οι λεβητες οι εν τω οικω κυριου ως φιαλαι προ προσωπου του θυσιαστηριου

21

και εσται πας λεβης εν ιερουσαληµ και εν τω ιουδα αγιον τω κυριω παντοκρατορι και ηξουσιν παντες οι θυσιαζοντες και ληµψονται εξ αυτων και εψησουσιν εν αυτοις και ο
υκ εσται χαναναιος ουκετι εν τω οικω κυριου παντοκρατορος εν τη ηµερα εκεινη .

1

ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ εν χειρι αγγελου αυτου θεσθε δη επι τας καρδιας υµων
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2

ηγαπησα υµας λεγει κυριος και ειπατε εν τινι ηγαπησας ηµας ουκ αδελφος ην ησαυ του ιακωβ λεγει κυριος και ηγαπησα τον ιακωβ

3

τον δε ησαυ εµισησα και εταξα τα ορια αυτου εις αφανισµον και την κληρονοµιαν αυτου εις δοµατα ερηµου

4

διοτι ερει η ιδουµαια κατεστραπται και επιστρεψωµεν και ανοικοδοµησωµεν τας ερηµους ταδε λεγει κυριος παντοκρατωρ αυτοι οικοδοµησουσιν και εγω καταστρεψω και ε
πικληθησεται αυτοις ορια ανοµιας και λαος εφ' ον παρατετακται κυριος εως αιωνος

5

και οι οφθαλµοι υµων οψονται και υµεις ερειτε εµεγαλυνθη κυριος υπερανω των οριων του ισραηλ

6

υιος δοξαζει πατερα και δουλος τον κυριον αυτου και ει πατηρ ειµι εγω που εστιν η δοξα µου και ει κυριος ειµι εγω που εστιν ο φοβος µου λεγει κυριος παντοκρατωρ υµεις οι
ιερεις οι φαυλιζοντες το ονοµα µου και ειπατε εν τινι εφαυλισαµεν το ονοµα σου

7

προσαγοντες προς το θυσιαστηριον µου αρτους ηλισγηµενους και ειπατε εν τινι ηλισγησαµεν αυτους εν τω λεγειν υµας τραπεζα κυριου εξουδενωµενη εστιν και τα επιτιθεµεν
α βρωµατα εξουδενωµενα

8

διοτι εαν προσαγαγητε τυφλον εις θυσιαν ου κακον και εαν προσαγαγητε χωλον η αρρωστον ου κακον προσαγαγε δη αυτο τω ηγουµενω σου ει προσδεξεται αυτο ει ληµψεται
προσωπον σου λεγει κυριος παντοκρατωρ

9

και νυν εξιλασκεσθε το προσωπον του θεου υµων και δεηθητε αυτου εν χερσιν υµων γεγονεν ταυτα ει ληµψοµαι εξ υµων προσωπα υµων λεγει κυριος παντοκρατωρ

10

διοτι και εν υµιν συγκλεισθησονται θυραι και ουκ αναψετε το θυσιαστηριον µου δωρεαν ουκ εστιν µου θεληµα εν υµιν λεγει κυριος παντοκρατωρ και θυσιαν ου προσδεξοµαι
εκ των χειρων υµων

11

διοτι απ' ανατολων ηλιου εως δυσµων το ονοµα µου δεδοξασται εν τοις εθνεσιν και εν παντι τοπω θυµιαµα προσαγεται τω ονοµατι µου και θυσια καθαρα διοτι µεγα το ονοµ
α µου εν τοις εθνεσιν λεγει κυριος παντοκρατωρ

12

υµεις δε βεβηλουτε αυτο εν τω λεγειν υµας τραπεζα κυριου ηλισγηµενη εστιν και τα επιτιθεµενα εξουδενωνται βρωµατα αυτου

13

και ειπατε ταυτα εκ κακοπαθειας εστιν και εξεφυσησα αυτα λεγει κυριος παντοκρατωρ και εισεφερετε αρπαγµατα και τα χωλα και τα ενοχλουµενα και εαν φερητε την θυσι
αν ει προσδεξοµαι αυτα εκ των χειρων υµων λεγει κυριος παντοκρατωρ

14

και επικαταρατος ος ην δυνατος και υπηρχεν εν τω ποιµνιω αυτου αρσεν και ευχη αυτου επ' αυτω και θυει διεφθαρµενον τω κυριω διοτι βασιλευς µεγας εγω ειµι λεγει κυριο
ς παντοκρατωρ και το ονοµα µου επιφανες εν τοις εθνεσιν

1

και νυν η εντολη αυτη προς υµας οι ιερεις

2

εαν µη ακουσητε και εαν µη θησθε εις την καρδιαν υµων του δουναι δοξαν τω ονοµατι µου λεγει κυριος παντοκρατωρ και εξαποστελω εφ' υµας την καταραν και επικαταρα
σοµαι την ευλογιαν υµων και καταρασοµαι αυτην και διασκεδασω την ευλογιαν υµων και ουκ εσται εν υµιν οτι υµεις ου τιθεσθε εις την καρδιαν υµων

3

ιδου εγω αφοριζω υµιν τον ωµον και σκορπιω ηνυστρον επι τα προσωπα υµων ηνυστρον εορτων υµων και ληµψοµαι υµας εις το αυτο

4

και επιγνωσεσθε διοτι εγω εξαπεσταλκα προς υµας την εντολην ταυτην του ειναι την διαθηκην µου προς τους λευιτας λεγει κυριος παντοκρατωρ

5

η διαθηκη µου ην µετ' αυτου της ζωης και της ειρηνης και εδωκα αυτω εν φοβω φοβεισθαι µε και απο προσωπου ονοµατος µου στελλεσθαι αυτον

6

νοµος αληθειας ην εν τω στοµατι αυτου και αδικια ουχ ευρεθη εν χειλεσιν αυτου εν ειρηνη κατευθυνων επορευθη µετ' εµου και πολλους επεστρεψεν απο αδικιας

7

οτι χειλη ιερεως φυλαξεται γνωσιν και νοµον εκζητησουσιν εκ στοµατος αυτου διοτι αγγελος κυριου παντοκρατορος εστιν

8

υµεις δε εξεκλινατε εκ της οδου και πολλους ησθενησατε εν νοµω διεφθειρατε την διαθηκην του λευι λεγει κυριος παντοκρατωρ

9

καγω δεδωκα υµας εξουδενωµενους και παρειµενους εις παντα τα εθνη ανθ' ων υµεις ουκ εφυλαξασθε τας οδους µου αλλα ελαµβανετε προσωπα εν νοµω

10

ουχι θεος εις εκτισεν υµας ουχι πατηρ εις παντων υµων τι οτι εγκατελιπετε εκαστος τον αδελφον αυτου του βεβηλωσαι την διαθηκην των πατερων υµων

11

εγκατελειφθη ιουδας και βδελυγµα εγενετο εν τω ισραηλ και εν ιερουσαληµ διοτι εβεβηλωσεν ιουδας τα αγια κυριου εν οις ηγαπησεν και επετηδευσεν εις θεους αλλοτριους

12

εξολεθρευσει κυριος τον ανθρωπον τον ποιουντα ταυτα εως και ταπεινωθη εκ σκηνωµατων ιακωβ και εκ προσαγοντων θυσιαν τω κυριω παντοκρατορι

13

και ταυτα α εµισουν εποιειτε εκαλυπτετε δακρυσιν το θυσιαστηριον κυριου και κλαυθµω και στεναγµω εκ κοπων ετι αξιον επιβλεψαι εις θυσιαν η λαβειν δεκτον εκ των χειρ
ων υµων

14

και ειπατε ενεκεν τινος οτι κυριος διεµαρτυρατο ανα µεσον σου και ανα µεσον γυναικος νεοτητος σου ην εγκατελιπες και αυτη κοινωνος σου και γυνη διαθηκης σου
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15

και ουκ αλλος εποιησεν και υπολειµµα πνευµατος αυτου και ειπατε τι αλλο αλλ' η σπερµα ζητει ο θεος και φυλαξασθε εν τω πνευµατι υµων και γυναικα νεοτητος σου µη εγκ
αταλιπης

16

αλλα εαν µισησας εξαποστειλης λεγει κυριος ο θεος του ισραηλ και καλυψει ασεβεια επι τα ενθυµηµατα σου λεγει κυριος παντοκρατωρ και φυλαξασθε εν τω πνευµατι υµων
και ου µη εγκαταλιπητε

17

οι παροξυνοντες τον θεον εν τοις λογοις υµων και ειπατε εν τινι παρωξυναµεν αυτον εν τω λεγειν υµας πας ποιων πονηρον καλον ενωπιον κυριου και εν αυτοις αυτος ευδοκησ
εν και που εστιν ο θεος της δικαιοσυνης

1

ιδου εγω εξαποστελλω τον αγγελον µου και επιβλεψεται οδον προ προσωπου µου και εξαιφνης ηξει εις τον ναον εαυτου κυριος ον υµεις ζητειτε και ο αγγελος της διαθηκης ο
ν υµεις θελετε ιδου ερχεται λεγει κυριος παντοκρατωρ

2

και τις υποµενει ηµεραν εισοδου αυτου η τις υποστησεται εν τη οπτασια αυτου διοτι αυτος εισπορευεται ως πυρ χωνευτηριου και ως ποα πλυνοντων

3

και καθιειται χωνευων και καθαριζων ως το αργυριον και ως το χρυσιον και καθαρισει τους υιους λευι και χεει αυτους ως το χρυσιον και ως το αργυριον και εσονται τω κυρ
ιω προσαγοντες θυσιαν εν δικαιοσυνη

4

και αρεσει τω κυριω θυσια ιουδα και ιερουσαληµ καθως αι ηµεραι του αιωνος και καθως τα ετη τα εµπροσθεν

5

και προσαξω προς υµας εν κρισει και εσοµαι µαρτυς ταχυς επι τας φαρµακους και επι τας µοιχαλιδας και επι τους οµνυοντας τω ονοµατι µου επι ψευδει και επι τους αποστε
ρουντας µισθον µισθωτου και τους καταδυναστευοντας χηραν και τους κονδυλιζοντας ορφανους και τους εκκλινοντας κρισιν προσηλυτου και τους µη φοβουµενους µε λεγει
κυριος παντοκρατωρ

6

διοτι εγω κυριος ο θεος υµων και ουκ ηλλοιωµαι και υµεις υιοι ιακωβ ουκ απεχεσθε

7

απο των αδικιων των πατερων υµων εξεκλινατε νοµιµα µου και ουκ εφυλαξασθε επιστρεψατε προς µε και επιστραφησοµαι προς υµας λεγει κυριος παντοκρατωρ και ειπατε ε
ν τινι επιστρεψωµεν

8

ει πτερνιει ανθρωπος θεον διοτι υµεις πτερνιζετε µε και ερειτε εν τινι επτερνικαµεν σε οτι τα επιδεκατα και αι απαρχαι µεθ' υµων εισιν

9

και αποβλεποντες υµεις αποβλεπετε και εµε υµεις πτερνιζετε το εθνος συνετελεσθη

10

και εισηνεγκατε παντα τα εκφορια εις τους θησαυρους και εν τω οικω αυτου εσται η διαρπαγη αυτου επισκεψασθε δη εν τουτω λεγει κυριος παντοκρατωρ εαν µη ανοιξω υµ
ιν τους καταρρακτας του ουρανου και εκχεω υµιν την ευλογιαν µου εως του ικανωθηναι

11

και διαστελω υµιν εις βρωσιν και ου µη διαφθειρω υµων τον καρπον της γης και ου µη ασθενηση υµων η αµπελος η εν τω αγρω λεγει κυριος παντοκρατωρ

12

και µακαριουσιν υµας παντα τα εθνη διοτι εσεσθε υµεις γη θελητη λεγει κυριος παντοκρατωρ

13

εβαρυνατε επ' εµε τους λογους υµων λεγει κυριος και ειπατε εν τινι κατελαλησαµεν κατα σου

14

ειπατε µαταιος ο δουλευων θεω και τι πλεον οτι εφυλαξαµεν τα φυλαγµατα αυτου και διοτι επορευθηµεν ικεται προ προσωπου κυριου παντοκρατορος

15

και νυν ηµεις µακαριζοµεν αλλοτριους και ανοικοδοµουνται παντες ποιουντες ανοµα και αντεστησαν θεω και εσωθησαν

16

ταυτα κατελαλησαν οι φοβουµενοι τον κυριον εκαστος προς τον πλησιον αυτου και προσεσχεν κυριος και εισηκουσεν και εγραψεν βιβλιον µνηµοσυνου ενωπιον αυτου τοις φο
βουµενοις τον κυριον και ευλαβουµενοις το ονοµα αυτου

17

και εσονται µοι λεγει κυριος παντοκρατωρ εις ηµεραν ην εγω ποιω εις περιποιησιν και αιρετιω αυτους ον τροπον αιρετιζει ανθρωπος τον υιον αυτου τον δουλευοντα αυτω

18

και επιστραφησεσθε και οψεσθε ανα µεσον δικαιου και ανα µεσον ανοµου και ανα µεσον του δουλευοντος θεω και του µη δουλευοντος

19

διοτι ιδου ηµερα κυριου ερχεται καιοµενη ως κλιβανος και φλεξει αυτους και εσονται παντες οι αλλογενεις και παντες οι ποιουντες ανοµα καλαµη και αναψει αυτους η ηµερ
α η ερχοµενη λεγει κυριος παντοκρατωρ και ου µη υπολειφθη εξ αυτων ριζα ουδε κληµα

20

και ανατελει υµιν τοις φοβουµενοις το ονοµα µου ηλιος δικαιοσυνης και ιασις εν ταις πτερυξιν αυτου και εξελευσεσθε και σκιρτησετε ως µοσχαρια εκ δεσµων ανειµενα

21

και καταπατησετε ανοµους διοτι εσονται σποδος υποκατω των ποδων υµων εν τη ηµερα η εγω ποιω λεγει κυριος παντοκρατωρ

22

και ιδου εγω αποστελλω υµιν ηλιαν τον θεσβιτην πριν ελθειν ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη

23

ος αποκαταστησει καρδιαν πατρος προς υιον και καρδιαν ανθρωπου προς τον πλησιον αυτου µη ελθω και παταξω την γην αρδην
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24

µνησθητε νοµου µωυση του δουλου µου καθοτι ενετειλαµην αυτω εν χωρηβ προς παντα τον ισραηλ προσταγµατα και δικαιωµατα .

1

βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ

2

αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους αυτου

3

ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρα εκ της θαµαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωµ εσρωµ δε εγεννησεν τον αραµ

4

αραµ δε εγεννησεν τον αµιναδαβ αµιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων ναασσων δε εγεννησεν τον σαλµων

5

σαλµων δε εγεννησεν τον βοοζ εκ της ραχαβ βοοζ δε εγεννησεν τον ωβηδ εκ της ρουθ ωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι

6

ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαβιδ τον βασιλεα δαβιδ δε ο βασιλευς εγεννησεν τον σολοµωντα εκ της του ουριου

7

σολοµων δε εγεννησεν τον ροβοαµ ροβοαµ δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον ασα

8

ασα δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραµ ιωραµ δε εγεννησεν τον οζιαν

9

οζιας δε εγεννησεν τον ιωαθαµ ιωαθαµ δε εγεννησεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν

10

εζεκιας δε εγεννησεν τον µανασση µανασσης δε εγεννησεν τον αµων αµων δε εγεννησεν τον ιωσιαν

11

ιωσιας δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της µετοικεσιας βαβυλωνος

12

µετα δε την µετοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονιας εγεννησεν τον σαλαθιηλ σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ

13

ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακειµ ελιακειµ δε εγεννησεν τον αζωρ

14

αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειµ αχειµ δε εγεννησεν τον ελιουδ

15

ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον µατθαν µατθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ

16

ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα µαριας εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγοµενος χριστος

17

πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααµ εως δαβιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαβιδ εως της µετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της µετοικεσιας βαβυλωνος εω
ς του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες

18

του δε ιησου χριστου η γεννησις ουτως ην µνηστευθεισης γαρ της µητρος αυτου µαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευµατος αγιου

19

ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και µη θελων αυτην παραδειγµατισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην

20

ταυτα δε αυτου ενθυµηθεντος ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος δαβιδ µη φοβηθης παραλαβειν µαριαµ την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν
εκ πνευµατος εστιν αγιου

21

τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αµαρτιων αυτων

22

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του κυριου δια του προφητου λεγοντος

23

ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονοµα αυτου εµµανουηλ ο εστιν µεθερµηνευοµενον µεθ ηµων ο θεος

24

διεγερθεις δε ο ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος κυριου και παρελαβεν την γυναικα αυτου

25

και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εκαλεσεν το ονοµα αυτου ιησουν

1

του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεµ της ιουδαιας εν ηµεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου µαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυµα

2

λεγοντες που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των ιουδαιων ειδοµεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθοµεν προσκυνησαι αυτω

3

ακουσας δε ηρωδης ο βασιλευς εταραχθη και πασα ιεροσολυµα µετ αυτου

4

και συναγαγων παντας τους αρχιερεις και γραµµατεις του λαου επυνθανετο παρ αυτων που ο χριστος γενναται

5

οι δε ειπον αυτω εν βηθλεεµ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου

6

και συ βηθλεεµ γη ιουδα ουδαµως ελαχιστη ει εν τοις ηγεµοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουµενος οστις ποιµανει τον λαον µου τον ισραηλ
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7

τοτε ηρωδης λαθρα καλεσας τους µαγους ηκριβωσεν παρ αυτων τον χρονον του φαινοµενου αστερος

8

και πεµψας αυτους εις βηθλεεµ ειπεν πορευθεντες ακριβως εξετασατε περι του παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε µοι οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω

9

οι δε ακουσαντες του βασιλεως επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων εστη επανω ου ην το παιδιον

10

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν µεγαλην σφοδρα

11

και ελθοντες εις την οικιαν ευρον το παιδιον µετα µαριας της µητρος αυτου και πεσοντες προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντες τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρ
α χρυσον και λιβανον και σµυρναν

12

και χρηµατισθεντες κατ οναρ µη ανακαµψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων

13

αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την µητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει
εως αν ειπω σοι µελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο

14

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την µητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον

15

και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του κυριου δια του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον µου

16

τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των µαγων εθυµωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεµ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κα
τωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των µαγων

17

τοτε επληρωθη το ρηθεν υπο ιερεµιου του προφητου λεγοντος

18

φωνη εν ραµα ηκουσθη θρηνος και κλαυθµος και οδυρµος πολυς ραχηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν

19

τελευτησαντος δε του ηρωδου ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ φαινεται τω ιωσηφ εν αιγυπτω

20

λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την µητερα αυτου και πορευου εις γην ισραηλ τεθνηκασιν γαρ οι ζητουντες την ψυχην του παιδιου

21

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την µητερα αυτου και ηλθεν εις γην ισραηλ

22

ακουσας δε οτι αρχελαος βασιλευει επι της ιουδαιας αντι ηρωδου του πατρος αυτου εφοβηθη εκει απελθειν χρηµατισθεις δε κατ οναρ ανεχωρησεν εις τα µερη της γαλιλαιας

23

και ελθων κατωκησεν εις πολιν λεγοµενην ναζαρετ οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος κληθησεται

1

εν δε ταις ηµεραις εκειναις παραγινεται ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερηµω της ιουδαιας

2

και λεγων µετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων

3

ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις υπο ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου

4

αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυµα αυτου απο τριχων καµηλου και ζωνην δερµατινην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη αυτου ην ακριδες και µελι αγριον

5

τοτε εξεπορευετο προς αυτον ιεροσολυµα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωρος του ιορδανου

6

και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη υπ αυτου εξοµολογουµενοι τας αµαρτιας αυτων

7

ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχοµενους επι το βαπτισµα αυτου ειπεν αυτοις γεννηµατα εχιδνων τις υπεδειξεν υµιν φυγειν απο της µελλουσης οργης

8

ποιησατε ουν καρπους αξιους της µετανοιας

9

και µη δοξητε λεγειν εν εαυτοις πατερα εχοµεν τον αβρααµ λεγω γαρ υµιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααµ

10

ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον µη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

11

εγω µεν βαπτιζω υµας εν υδατι εις µετανοιαν ο δε οπισω µου ερχοµενος ισχυροτερος µου εστιν ου ουκ ειµι ικανος τα υποδηµατα βαστασαι αυτος υµας βαπτισει εν πνευµατι α
γιω και πυρι

12

ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

13

τοτε παραγινεται ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του βαπτισθηναι υπ αυτου

14

ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς µε
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15

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν προς αυτον αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ηµιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον

16

και βαπτισθεις ο ιησους ανεβη ευθυς απο του υδατος και ιδου ανεωχθησαν αυτω οι ουρανοι και ειδεν το πνευµα του θεου καταβαινον ωσει περιστεραν και ερχοµενον επ αυτο
ν

17

και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα

1

τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερηµον υπο του πνευµατος πειρασθηναι υπο του διαβολου

2

και νηστευσας ηµερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσαρακοντα υστερον επεινασεν

3

και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται

4

ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω µονω ζησεται ανθρωπος αλλ επι παντι ρηµατι εκπορευοµενω δια στοµατος θεου

5

τοτε παραλαµβανει αυτον ο διαβολος εις την αγιαν πολιν και ιστησιν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου

6

και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψης προς λιθον το
ν ποδα σου

7

εφη αυτω ο ιησους παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου

8

παλιν παραλαµβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον λιαν και δεικνυσιν αυτω πασας τας βασιλειας του κοσµου και την δοξαν αυτων

9

και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης µοι

10

τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω µονω λατρευσεις

11

τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω

12

ακουσας δε ο ιησους οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν

13

και καταλιπων την ναζαρετ ελθων κατωκησεν εις καπερναουµ την παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων και νεφθαλειµ

14

ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

15

γη ζαβουλων και γη νεφθαλειµ οδον θαλασσης περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων

16

ο λαος ο καθηµενος εν σκοτει ειδε φως µεγα και τοις καθηµενοις εν χωρα και σκια θανατου φως ανετειλεν αυτοις

17

απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν µετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων

18

περιπατων δε ο ιησους παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιµωνα τον λεγοµενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αµφιβληστρον εις την
θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις

19

και λεγει αυτοις δευτε οπισω µου και ποιησω υµας αλιεις ανθρωπων

20

οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

21

και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω µετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα
δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτους

22

οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω

23

και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο ιησους διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν
εν τω λαω

24

και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχοµενους και δαιµονιζοµενους και σελ
ηνιαζοµενους και παραλυτικους και εθεραπευσεν αυτους

25

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυµων και ιουδαιας και περαν του ιορδανου

1

ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου προσηλθον αυτω οι µαθηται αυτου
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2

και ανοιξας το στοµα αυτου εδιδασκεν αυτους λεγων

3

µακαριοι οι πτωχοι τω πνευµατι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

4

µακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

5

µακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονοµησουσιν την γην

6

µακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται

7

µακαριοι οι ελεηµονες οτι αυτοι ελεηθησονται

8

µακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται

9

µακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται

10

µακαριοι οι δεδιωγµενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

11

µακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υµας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρηµα καθ υµων ψευδοµενοι ενεκεν εµου

12

χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο µισθος υµων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υµων

13

υµεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας µωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει µη βληθηναι εξω και καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων

14

υµεις εστε το φως του κοσµου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειµενη

15

ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον µοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαµπει πασιν τοις εν τη οικια

16

ουτως λαµψατω το φως υµων εµπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υµων τα καλα εργα και δοξασωσιν τον πατερα υµων τον εν τοις ουρανοις

17

µη νοµισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νοµον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι

18

αµην γαρ λεγω υµιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η µια κεραια ου µη παρελθη απο του νοµου εως αν παντα γενηται

19

ος εαν ουν λυση µιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ο
υτος µεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

20

λεγω γαρ υµιν οτι εαν µη περισσευση η δικαιοσυνη υµων πλειον των γραµµατεων και φαρισαιων ου µη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

21

ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει

22

εγω δε λεγω υµιν οτι πας ο οργιζοµενος τω αδελφω αυτου εικη ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη µωρε ενοχο
ς εσται εις την γεενναν του πυρος

23

εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει µνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου

24

αφες εκει το δωρον σου εµπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου

25

ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω µετ αυτου µηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

26

αµην λεγω σοι ου µη εξελθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην

27

ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου µοιχευσεις

28

εγω δε λεγω υµιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυµησαι αυτης ηδη εµοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

29

ει δε ο οφθαλµος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συµφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των µελων σου και µη ολον το σωµα σου βληθη εις γεενναν

30

και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συµφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των µελων σου και µη ολον το σωµα σου βληθη εις γεενναν

31

ερρεθη δε οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον

32

εγω δε λεγω υµιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην µοιχασθαι και ος εαν απολελυµενην γαµηση µοιχαται

33

παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ουκ επιορκησεις αποδωσεις δε τω κυριω τους ορκους σου
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34

εγω δε λεγω υµιν µη οµοσαι ολως µητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν του θεου

35

µητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου µητε εις ιεροσολυµα οτι πολις εστιν του µεγαλου βασιλεως

36

µητε εν τη κεφαλη σου οµοσης οτι ου δυνασαι µιαν τριχα λευκην η µελαιναν ποιησαι

37

εστω δε ο λογος υµων ναι ναι ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν

38

ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλµον αντι οφθαλµου και οδοντα αντι οδοντος

39

εγω δε λεγω υµιν µη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε ραπισει επι την δεξιαν σου σιαγονα στρεψον αυτω και την αλλην

40

και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιµατιον

41

και οστις σε αγγαρευσει µιλιον εν υπαγε µετ αυτου δυο

42

τω αιτουντι σε διδου και τον θελοντα απο σου δανεισασθαι µη αποστραφης

43

ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεις τον πλησιον σου και µισησεις τον εχθρον σου

44

εγω δε λεγω υµιν αγαπατε τους εχθρους υµων ευλογειτε τους καταρωµενους υµας καλως ποιειτε τους µισουντας υµας και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υµας και διω
κοντων υµας

45

οπως γενησθε υιοι του πατρος υµων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

46

εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας υµας τινα µισθον εχετε ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

47

και εαν ασπασησθε τους αδελφους υµων µονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν

48

εσεσθε ουν υµεις τελειοι ωσπερ ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις τελειος εστιν

1

προσεχετε την ελεηµοσυνην υµων µη ποιειν εµπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε µηγε µισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υµων τω εν τοις ουρανοις

2

οταν ουν ποιης ελεηµοσυνην µη σαλπισης εµπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυµαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αµην λεγ
ω υµιν απεχουσιν τον µισθον αυτων

3

σου δε ποιουντος ελεηµοσυνην µη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου

4

οπως η σου η ελεηµοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσει σοι εν τω φανερω

5

και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως αν φανωσιν τοις ανθρωποις α
µην λεγω υµιν οτι απεχουσιν τον µισθον αυτων

6

συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το ταµιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι
εν τω φανερω

7

προσευχοµενοι δε µη βαττολογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται

8

µη ουν οµοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υµων ων χρειαν εχετε προ του υµας αιτησαι αυτον

9

ουτως ουν προσευχεσθε υµεις πατερ ηµων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονοµα σου

10

ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θεληµα σου ως εν ουρανω και επι της γης

11

τον αρτον ηµων τον επιουσιον δος ηµιν σηµερον

12

και αφες ηµιν τα οφειληµατα ηµων ως και ηµεις αφιεµεν τοις οφειλεταις ηµων

13

και µη εισενεγκης ηµας εις πειρασµον αλλα ρυσαι ηµας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναµις και η δοξα εις τους αιωνας αµην

14

εαν γαρ αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωµατα αυτων αφησει και υµιν ο πατηρ υµων ο ουρανιος

15

εαν δε µη αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωµατα αυτων ουδε ο πατηρ υµων αφησει τα παραπτωµατα υµων
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16

οταν δε νηστευητε µη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αµην λεγω υµιν οτι απεχουσιν
τον µισθον αυτων

17

συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι

18

οπως µη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

19

µη θησαυριζετε υµιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν

20

θησαυριζετε δε υµιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν

21

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υµων εκει εσται και η καρδια υµων

22

ο λυχνος του σωµατος εστιν ο οφθαλµος εαν ουν ο οφθαλµος σου απλους η ολον το σωµα σου φωτεινον εσται

23

εαν δε ο οφθαλµος σου πονηρος η ολον το σωµα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον

24

ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα µισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και µαµµων
α

25

δια τουτο λεγω υµιν µη µεριµνατε τη ψυχη υµων τι φαγητε και τι πιητε µηδε τω σωµατι υµων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωµα του ενδυµατο
ς

26

εµβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υµων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υµεις µαλλον διαφερετ
ε αυτων

27

τις δε εξ υµων µεριµνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

28

και περι ενδυµατος τι µεριµνατε καταµαθετε τα κρινα του αγρου πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

29

λεγω δε υµιν οτι ουδε σολοµων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

30

ει δε τον χορτον του αγρου σηµερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλοµενον ο θεος ουτως αµφιεννυσιν ου πολλω µαλλον υµας ολιγοπιστοι

31

µη ουν µεριµνησητε λεγοντες τι φαγωµεν η τι πιωµεν η τι περιβαλωµεθα

32

παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υµων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων

33

ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υµιν

34

µη ουν µεριµνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον µεριµνησει τα εαυτης αρκετον τη ηµερα η κακια αυτης

1

µη κρινετε ινα µη κριθητε

2

εν ω γαρ κριµατι κρινετε κριθησεσθε και εν ω µετρω µετρειτε αντιµετρηθησεται υµιν

3

τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλµω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλµω δοκον ου κατανοεις

4

η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλµου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλµω σου

5

υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλµου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλµου του αδελφου σου

6

µη δωτε το αγιον τοις κυσιν µηδε βαλητε τους µαργαριτας υµων εµπροσθεν των χοιρων µηποτε καταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υµας

7

αιτειτε και δοθησεται υµιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υµιν

8

πας γαρ ο αιτων λαµβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

9

η τις εστιν εξ υµων ανθρωπος ον εαν αιτηση ο υιος αυτου αρτον µη λιθον επιδωσει αυτω

10

και εαν ιχθυν αιτηση µη οφιν επιδωσει αυτω

11

ει ουν υµεις πονηροι οντες οιδατε δοµατα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υµων ποσω µαλλον ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

12

παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υµιν οι ανθρωποι ουτως και υµεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νοµος και οι προφηται
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13

εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχοµενοι δι αυτης

14

οτι στενη η πυλη και τεθλιµµενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

15

προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υµας εν ενδυµασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες

16

απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους µητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα

17

ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει

18

ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν

19

παν δενδρον µη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

20

αραγε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους

21

ου πας ο λεγων µοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το θεληµα του πατρος µου του εν ουρανοις

22

πολλοι ερουσιν µοι εν εκεινη τη ηµερα κυριε κυριε ου τω σω ονοµατι προεφητευσαµεν και τω σω ονοµατι δαιµονια εξεβαλοµεν και τω σω ονοµατι δυναµεις πολλας εποιησαµ
εν

23

και τοτε οµολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υµας αποχωρειτε απ εµου οι εργαζοµενοι την ανοµιαν

24

πας ουν οστις ακουει µου τους λογους τουτους και ποιει αυτους οµοιωσω αυτον ανδρι φρονιµω οστις ωκοδοµησεν την οικιαν αυτου επι την πετραν

25

και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταµοι και επνευσαν οι ανεµοι και προσεπεσον τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεµελιωτο γαρ επι την πετραν

26

και πας ο ακουων µου τους λογους τουτους και µη ποιων αυτους οµοιωθησεται ανδρι µωρω οστις ωκοδοµησεν την οικιαν αυτου επι την αµµον

27

και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταµοι και επνευσαν οι ανεµοι και προσεκοψαν τη οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσις αυτης µεγαλη

28

και εγενετο οτε συνετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου

29

ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραµµατεις

1

καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

2

και ιδου λεπρος ελθων προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι µε καθαρισαι

3

και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου ο ιησους λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα

4

και λεγει αυτω ο ιησους ορα µηδενι ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν µωσης εις µαρτυριον αυτοις

5

εισελθοντι δε τω ιησου εις καπερναουµ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον

6

και λεγων κυριε ο παις µου βεβληται εν τη οικια παραλυτικος δεινως βασανιζοµενος

7

και λεγει αυτω ο ιησους εγω ελθων θεραπευσω αυτον

8

και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειµι ικανος ινα µου υπο την στεγην εισελθης αλλα µονον ειπε λογον και ιαθησεται ο παις µου

9

και γαρ εγω ανθρωπος ειµι υπο εξουσιαν εχων υπ εµαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω µου ποιησον τουτ
ο και ποιει

10

ακουσας δε ο ιησους εθαυµασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αµην λεγω υµιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

11

λεγω δε υµιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσµων ηξουσιν και ανακλιθησονται µετα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

12

οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων

13

και ειπεν ο ιησους τω εκατονταρχω υπαγε και ως επιστευσας γενηθητω σοι και ιαθη ο παις αυτου εν τη ωρα εκεινη

14

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβληµενην και πυρεσσουσαν

15

και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει αυτοις
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16

οψιας δε γενοµενης προσηνεγκαν αυτω δαιµονιζοµενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευµατα λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν

17

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος αυτος τας ασθενειας ηµων ελαβεν και τας νοσους εβαστασεν

18

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

19

και προσελθων εις γραµµατευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

20

και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

21

ετερος δε των µαθητων αυτου ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον µοι πρωτον απελθειν και θαψαι τον πατερα µου

22

ο δε ιησους ειπεν αυτω ακολουθει µοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους

23

και εµβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι µαθηται αυτου

24

και ιδου σεισµος µεγας εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι υπο των κυµατων αυτος δε εκαθευδεν

25

και προσελθοντες οι µαθηται αυτου ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ηµας απολλυµεθα

26

και λεγει αυτοις τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιµησεν τοις ανεµοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη µεγαλη

27

οι δε ανθρωποι εθαυµασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεµοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

28

και ελθοντι αυτω εις το περαν εις την χωραν των γεργεσηνων υπηντησαν αυτω δυο δαιµονιζοµενοι εκ των µνηµειων εξερχοµενοι χαλεποι λιαν ωστε µη ισχυειν τινα παρελθει
ν δια της οδου εκεινης

29

και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ηµιν και σοι ιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ηµας

30

ην δε µακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκοµενη

31

οι δε δαιµονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ηµας επιτρεψον ηµιν απελθειν εις την αγελην των χοιρων

32

και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εις την αγελην των χοιρων και ιδου ωρµησεν πασα η αγελη των χοιρων κατα του κρηµνου εις την θαλασσαν και απεθανον
εν τοις υδασιν

33

οι δε βοσκοντες εφυγον και απελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν παντα και τα των δαιµονιζοµενων

34

και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως µεταβη απο των οριων αυτων

1

και εµβας εις το πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν

2

και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβληµενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου

3

και ιδου τινες των γραµµατεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφηµει

4

και ιδων ο ιησους τας ενθυµησεις αυτων ειπεν ινα τι υµεις ενθυµεισθε πονηρα εν ταις καρδιαις υµων

5

τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι αι αµαρτιαι η ειπειν εγειραι και περιπατει

6

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αµαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην και υπαγε εις τον οικον σου

7

και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου

8

ιδοντες δε οι οχλοι εθαυµασαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις

9

και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθηµενον επι το τελωνιον µατθαιον λεγοµενον και λεγει αυτω ακολουθει µοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

10

και εγενετο αυτου ανακειµενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αµαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις µαθηταις αυτου

11

και ιδοντες οι φαρισαιοι ειπον τοις µαθηταις αυτου διατι µετα των τελωνων και αµαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υµων

12

ο δε ιησους ακουσας ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες

13

πορευθεντες δε µαθετε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλ αµαρτωλους εις µετανοιαν
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14

τοτε προσερχονται αυτω οι µαθηται ιωαννου λεγοντες διατι ηµεις και οι φαρισαιοι νηστευοµεν πολλα οι δε µαθηται σου ου νηστευουσιν

15

και ειπεν αυτοις ο ιησους µη δυνανται οι υιοι του νυµφωνος πενθειν εφ οσον µετ αυτων εστιν ο νυµφιος ελευσονται δε ηµεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυµφιος και τοτε νηστ
ευσουσιν

16

ουδεις δε επιβαλλει επιβληµα ρακους αγναφου επι ιµατιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωµα αυτου απο του ιµατιου και χειρον σχισµα γινεται

17

ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε µηγε ρηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και
αµφοτερα συντηρουνται

18

ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ µου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται

19

και εγερθεις ο ιησους ηκολουθησεν αυτω και οι µαθηται αυτου

20

και ιδου γυνη αιµορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιµατιου αυτου

21

ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν µονον αψωµαι του ιµατιου αυτου σωθησοµαι

22

ο δε ιησους επιστραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης

23

και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον θορυβουµενον

24

λεγει αυτοις αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου

25

οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον

26

και εξηλθεν η φηµη αυτη εις ολην την γην εκεινην

27

και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ηµας υιε δαβιδ

28

ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναµαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε

29

τοτε ηψατο των οφθαλµων αυτων λεγων κατα την πιστιν υµων γενηθητω υµιν

30

και ανεωχθησαν αυτων οι οφθαλµοι και ενεβριµησατο αυτοις ο ιησους λεγων ορατε µηδεις γινωσκετω

31

οι δε εξελθοντες διεφηµισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη

32

αυτων δε εξερχοµενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιµονιζοµενον

33

και εκβληθεντος του δαιµονιου ελαλησεν ο κωφος και εθαυµασαν οι οχλοι λεγοντες οτι ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ

34

οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

35

και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωµας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασ
αν µαλακιαν εν τω λαω

36

ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εκλελυµενοι και ερριµµενοι ωσει προβατα µη εχοντα ποιµενα

37

τοτε λεγει τοις µαθηταις αυτου ο µεν θερισµος πολυς οι δε εργαται ολιγοι

38

δεηθητε ουν του κυριου του θερισµου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισµον αυτου

1

και προσκαλεσαµενος τους δωδεκα µαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευµατων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν µαλακιαν

2

των δε δωδεκα αποστολων τα ονοµατα εστιν ταυτα πρωτος σιµων ο λεγοµενος πετρος και ανδρεας ο αδελφος αυτου ιακωβος ο του ζεβεδαιου και ιωαννης ο αδελφος αυτου

3

φιλιππος και βαρθολοµαιος θωµας και µατθαιος ο τελωνης ιακωβος ο του αλφαιου και λεββαιος ο επικληθεις θαδδαιος

4

σιµων ο κανανιτης και ιουδας ισκαριωτης ο και παραδους αυτον

5

τουτους τους δωδεκα απεστειλεν ο ιησους παραγγειλας αυτοις λεγων εις οδον εθνων µη απελθητε και εις πολιν σαµαρειτων µη εισελθητε

6

πορευεσθε δε µαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ
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7

πορευοµενοι δε κηρυσσετε λεγοντες οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων

8

ασθενουντας θεραπευετε λεπρους καθαριζετε νεκρους εγειρετε δαιµονια εκβαλλετε δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε

9

µη κτησησθε χρυσον µηδε αργυρον µηδε χαλκον εις τας ζωνας υµων

10

µη πηραν εις οδον µηδε δυο χιτωνας µηδε υποδηµατα µηδε ραβδον αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου εστιν

11

εις ην δ αν πολιν η κωµην εισελθητε εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν κακει µεινατε εως αν εξελθητε

12

εισερχοµενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην

13

και εαν µεν η η οικια αξια ελθετω η ειρηνη υµων επ αυτην εαν δε µη η αξια η ειρηνη υµων προς υµας επιστραφητω

14

και ος εαν µη δεξηται υµας µηδε ακουση τους λογους υµων εξερχοµενοι της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων υµων

15

αµην λεγω υµιν ανεκτοτερον εσται γη σοδοµων και γοµορρων εν ηµερα κρισεως η τη πολει εκεινη

16

ιδου εγω αποστελλω υµας ως προβατα εν µεσω λυκων γινεσθε ουν φρονιµοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι

17

προσεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν γαρ υµας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων µαστιγωσουσιν υµας

18

και επι ηγεµονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εµου εις µαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

19

οταν δε παραδιδωσιν υµας µη µεριµνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υµιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε

20

ου γαρ υµεις εστε οι λαλουντες αλλα το πνευµα του πατρος υµων το λαλουν εν υµιν

21

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

22

και εσεσθε µισουµενοι υπο παντων δια το ονοµα µου ο δε υποµεινας εις τελος ουτος σωθησεται

23

οταν δε διωκωσιν υµας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την αλλην αµην γαρ λεγω υµιν ου µη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως αν ελθη ο υιος του ανθρωπου

24

ουκ εστιν µαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου

25

αρκετον τω µαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν ποσω µαλλον τους οικιακους αυτου

26

µη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυµµενον ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

27

ο λεγω υµιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωµατων

28

και µη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωµα την δε ψυχην µη δυναµενων αποκτειναι φοβηθητε δε µαλλον τον δυναµενον και ψυχην και σωµα απολεσαι εν γεεννη

29

ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του πατρος υµων

30

υµων δε και αι τριχες της κεφαλης πασαι ηριθµηµεναι εισιν

31

µη ουν φοβηθητε πολλων στρουθιων διαφερετε υµεις

32

πας ουν οστις οµολογησει εν εµοι εµπροσθεν των ανθρωπων οµολογησω καγω εν αυτω εµπροσθεν του πατρος µου του εν ουρανοις

33

οστις δ αν αρνησηται µε εµπροσθεν των ανθρωπων αρνησοµαι αυτον καγω εµπροσθεν του πατρος µου του εν ουρανοις

34

µη νοµισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα µαχαιραν

35

ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της µητρος αυτης και νυµφην κατα της πενθερας αυτης

36

και εχθροι του ανθρωπου οι οικιακοι αυτου

37

ο φιλων πατερα η µητερα υπερ εµε ουκ εστιν µου αξιος και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εµε ουκ εστιν µου αξιος

38

και ος ου λαµβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω µου ουκ εστιν µου αξιος

39

ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εµου ευρησει αυτην
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40

ο δεχοµενος υµας εµε δεχεται και ο εµε δεχοµενος δεχεται τον αποστειλαντα µε

41

ο δεχοµενος προφητην εις ονοµα προφητου µισθον προφητου ληψεται και ο δεχοµενος δικαιον εις ονοµα δικαιου µισθον δικαιου ληψεται

42

και ος εαν ποτιση ενα των µικρων τουτων ποτηριον ψυχρου µονον εις ονοµα µαθητου αµην λεγω υµιν ου µη απολεση τον µισθον αυτου

1

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα µαθηταις αυτου µετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων

2

ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσµωτηριω τα εργα του χριστου πεµψας δυο των µαθητων αυτου

3

ειπεν αυτω συ ει ο ερχοµενος η ετερον προσδοκωµεν

4

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε

5

τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται

6

και µακαριος εστιν ος εαν µη σκανδαλισθη εν εµοι

7

τουτων δε πορευοµενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι εξηλθετε εις την ερηµον θεασασθαι καλαµον υπο ανεµου σαλευοµενον

8

αλλα τι εξηλθετε ιδειν ανθρωπον εν µαλακοις ιµατιοις ηµφιεσµενον ιδου οι τα µαλακα φορουντες εν τοις οικοις των βασιλεων εισιν

9

αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υµιν και περισσοτερον προφητου

10

ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εµπροσθεν σου

11

αµην λεγω υµιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων µειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε µικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων µειζων αυτου εστιν

12

απο δε των ηµερων ιωαννου του βαπτιστου εως αρτι η βασιλεια των ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην

13

παντες γαρ οι προφηται και ο νοµος εως ιωαννου προεφητευσαν

14

και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο µελλων ερχεσθαι

15

ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

16

τινι δε οµοιωσω την γενεαν ταυτην οµοια εστιν παιδαριοις εν αγοραις καθηµενοις και προσφωνουσιν τοις εταιροις αυτων

17

και λεγουσιν ηυλησαµεν υµιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαµεν υµιν και ουκ εκοψασθε

18

ηλθεν γαρ ιωαννης µητε εσθιων µητε πινων και λεγουσιν δαιµονιον εχει

19

ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αµαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτη
ς

20

τοτε ηρξατο ονειδιζειν τας πολεις εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναµεις αυτου οτι ου µετενοησαν

21

ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναµεις αι γενοµεναι εν υµιν παλαι αν εν σακκω και σποδω µετενοησαν

22

πλην λεγω υµιν τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν ηµερα κρισεως η υµιν

23

και συ καπερναουµ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδοµοις εγενοντο αι δυναµεις αι γενοµεναι εν σοι εµειναν αν µεχρι της σηµερον

24

πλην λεγω υµιν οτι γη σοδοµων ανεκτοτερον εσται εν ηµερα κρισεως η σοι

25

εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα
νηπιοις

26

ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εµπροσθεν σου

27

παντα µοι παρεδοθη υπο του πατρος µου και ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει µη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει µη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

28

δευτε προς µε παντες οι κοπιωντες και πεφορτισµενοι καγω αναπαυσω υµας

29

αρατε τον ζυγον µου εφ υµας και µαθετε απ εµου οτι πραος ειµι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υµων
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30

ο γαρ ζυγος µου χρηστος και το φορτιον µου ελαφρον εστιν

1

εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριµων οι δε µαθηται αυτου επεινασαν και ηρξαντο τιλλειν σταχυας και εσθιειν

2

οι δε φαρισαιοι ιδοντες ειπον αυτω ιδου οι µαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω

3

ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν δαβιδ οτε επεινασεν αυτος και οι µετ αυτου

4

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξον ην αυτω φαγειν ουδε τοις µετ αυτου ει µη τοις ιερευσιν µονοις

5

η ουκ ανεγνωτε εν τω νοµω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

6

λεγω δε υµιν οτι του ιερου µειζων εστιν ωδε

7

ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε τους αναιτιους

8

κυριος γαρ εστιν και του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

9

και µεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων

10

και ιδου ανθρωπος ην την χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν θεραπευειν ινα κατηγορησωσιν αυτου

11

ο δε ειπεν αυτοις τις εσται εξ υµων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εµπεση τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει αυτο και εγερει

12

ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν

13

τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη υγιης ως η αλλη

14

οι δε φαρισαιοι συµβουλιον ελαβον κατ αυτου εξελθοντες οπως αυτον απολεσωσιν

15

ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας

16

και επετιµησεν αυτοις ινα µη φανερον αυτον ποιησωσιν

17

οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος

18

ιδου ο παις µου ον ηρετισα ο αγαπητος µου εις ον ευδοκησεν η ψυχη µου θησω το πνευµα µου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει

19

ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει τις εν ταις πλατειαις την φωνην αυτου

20

καλαµον συντετριµµενον ου κατεαξει και λινον τυφοµενον ου σβεσει εως αν εκβαλη εις νικος την κρισιν

21

και εν τω ονοµατι αυτου εθνη ελπιουσιν

22

τοτε προσηνεχθη αυτω δαιµονιζοµενος τυφλος και κωφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον τυφλον και κωφον και λαλειν και βλεπειν

23

και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον µητι ουτος εστιν ο υιος δαβιδ

24

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιµονια ει µη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιµονιων

25

ειδως δε ο ιησους τας ενθυµησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια µερισθεισα καθ εαυτης ερηµουται και πασα πολις η οικια µερισθεισα καθ εαυτης ου σταθησεται

26

και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εµερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

27

και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υµων εσονται κριται

28

ει δε εγω εν πνευµατι θεου εκβαλλω τα δαιµονια αρα εφθασεν εφ υµας η βασιλεια του θεου

29

η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν µη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει

30

ο µη ων µετ εµου κατ εµου εστιν και ο µη συναγων µετ εµου σκορπιζει

31

δια τουτο λεγω υµιν πασα αµαρτια και βλασφηµια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευµατος βλασφηµια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις

32

και ος αν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευµατος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω µελ
λοντι
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33

η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται

34

γεννηµατα εχιδνων πως δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι οντες εκ γαρ του περισσευµατος της καρδιας το στοµα λαλει

35

ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας εκβαλλει τα αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

36

λεγω δε υµιν οτι παν ρηµα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ηµερα κρισεως

37

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση

38

τοτε απεκριθησαν τινες των γραµµατεων και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελοµεν απο σου σηµειον ιδειν

39

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και µοιχαλις σηµειον επιζητει και σηµειον ου δοθησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του προφητου

40

ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ηµερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ηµερας και τρεις νυκτας

41

ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει µετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι µετενοησαν εις το κηρυγµα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

42

βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει µετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολοµωντος και ιδου πλειον
σολοµωντος ωδε

43

οταν δε το ακαθαρτον πνευµα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει

44

τοτε λεγει επιστρεψω εις τον οικον µου οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει σχολαζοντα σεσαρωµενον και κεκοσµηµενον

45

τοτε πορευεται και παραλαµβανει µεθ εαυτου επτα ετερα πνευµατα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα τ
ων πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα

46

ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η µητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι

47

ειπεν δε τις αυτω ιδου η µητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκασιν ζητουντες σοι λαλησαι

48

ο δε αποκριθεις ειπεν τω ειποντι αυτω τις εστιν η µητηρ µου και τινες εισιν οι αδελφοι µου

49

και εκτεινας την χειρα αυτου επι τους µαθητας αυτου ειπεν ιδου η µητηρ µου και οι αδελφοι µου

50

οστις γαρ αν ποιηση το θεληµα του πατρος µου του εν ουρανοις αυτος µου αδελφος και αδελφη και µητηρ εστιν

1

εν δε τη ηµερα εκεινη εξελθων ο ιησους απο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

2

και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον εµβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει

3

και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν

4

και εν τω σπειρειν αυτον α µεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα

5

αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το µη εχειν βαθος γης

6

ηλιου δε ανατειλαντος εκαυµατισθη και δια το µη εχειν ριζαν εξηρανθη

7

αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα

8

αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο µεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

9

ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

10

και προσελθοντες οι µαθηται ειπον αυτω διατι εν παραβολαις λαλεις αυτοις

11

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι υµιν δεδοται γνωναι τα µυστηρια της βασιλειας των ουρανων εκεινοις δε ου δεδοται

12

οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

13

δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

14

και αναπληρουται επ αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου µη ιδητε
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15

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλµους αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοις οφθαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τ
η καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασωµαι αυτους

16

υµων δε µακαριοι οι οφθαλµοι οτι βλεπουσιν και τα ωτα υµων οτι ακουει

17

αµην γαρ λεγω υµιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυµησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

18

υµεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος

19

παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και µη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρµενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις

20

ο δε επι τα πετρωδη σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και ευθυς µετα χαρας λαµβανων αυτον

21

ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενοµενης δε θλιψεως η διωγµου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

22

ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η µεριµνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συµπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

23

ο δε επι την γην την καλην σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και συνιων ος δη καρποφορει και ποιει ο µεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

24

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ωµοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω σπειροντι καλον σπερµα εν τω αγρω αυτου

25

εν δε τω καθευδειν τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και εσπειρεν ζιζανια ανα µεσον του σιτου και απηλθεν

26

οτε δε εβλαστησεν ο χορτος και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια

27

προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερµα εσπειρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει τα ζιζανια

28

ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεις ουν απελθοντες συλλεξωµεν αυτα

29

ο δε εφη ου µηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωσητε αµα αυτοις τον σιτον

30

αφετε συναυξανεσθαι αµφοτερα µεχρι του θερισµου και εν τω καιρω του θερισµου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσµας προς το κατ
ακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην µου

31

αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων οµοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου

32

ο µικροτερον µεν εστιν παντων των σπερµατων οταν δε αυξηθη µειζον των λαχανων εστιν και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνουν εν τοις
κλαδοις αυτου

33

αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις οµοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυµη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυµωθη ολον

34

ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης ουκ ελαλει αυτοις

35

οπως πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολαις το στοµα µου ερευξοµαι κεκρυµµενα απο καταβολης κοσµου

36

τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησους και προσηλθον αυτω οι µαθηται αυτου λεγοντες φρασον ηµιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου

37

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ο σπειρων το καλον σπερµα εστιν ο υιος του ανθρωπου

38

ο δε αγρος εστιν ο κοσµος το δε καλον σπερµα ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου

39

ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε θερισµος συντελεια του αιωνος εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν

40

ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυρι κατακαιεται ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος τουτου

41

αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανοµιαν

42

και βαλουσιν αυτους εις την καµινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων

43

τοτε οι δικαιοι εκλαµψουσιν ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

44

παλιν οµοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυµµενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγ
οραζει τον αγρον εκεινον

45

παλιν οµοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εµπορω ζητουντι καλους µαργαριτας
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46

ος ευρων ενα πολυτιµον µαργαριτην απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον

47

παλιν οµοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση

48

ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον

49

ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ µεσου των δικαιων

50

και βαλουσιν αυτους εις την καµινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων

51

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

52

ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραµµατευς µαθητευθεις εις την βασιλειαν των ουρανων οµοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου καινα κ
αι παλαια

53

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας µετηρεν εκειθεν

54

και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπληττεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναµεις

55

ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχι η µητηρ αυτου λεγεται µαριαµ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσης και σιµων και ιουδας

56

και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ηµας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα

57

και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιµος ει µη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

58

και ουκ εποιησεν εκει δυναµεις πολλας δια την απιστιαν αυτων

1

εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ιησου

2

και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναµεις ενεργουσιν εν αυτω

3

ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν αυτον και εθετο εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου

4

ελεγεν γαρ αυτω ο ιωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

5

και θελων αυτον αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον

6

γενεσιων δε αγοµενων του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω µεσω και ηρεσεν τω ηρωδη

7

οθεν µεθ ορκου ωµολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

8

η δε προβιβασθεισα υπο της µητρος αυτης δος µοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

9

και ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους και τους συνανακειµενους εκελευσεν δοθηναι

10

και πεµψας απεκεφαλισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

11

και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη µητρι αυτης

12

και προσελθοντες οι µαθηται αυτου ηραν το σωµα και εθαψαν αυτο και ελθοντες απηγγειλαν τω ιησου

13

και ακουσας ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερηµον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

14

και εξελθων ο ιησους ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτους και εθεραπευσεν τους αρρωστους αυτων

15

οψιας δε γενοµενης προσηλθον αυτω οι µαθηται αυτου λεγοντες ερηµος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωµας αγορασω
σιν εαυτοις βρωµατα

16

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοτε αυτοις υµεις φαγειν

17

οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχοµεν ωδε ει µη πεντε αρτους και δυο ιχθυας

18

ο δε ειπεν φερετε µοι αυτους ωδε
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19

και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι τους χορτους και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλασας εδωκεν τοις µα
θηταις τους αρτους οι δε µαθηται τοις οχλοις

20

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασµατων δωδεκα κοφινους πληρεις

21

οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσει πεντακισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων

22

και ευθεως ηναγκασεν ο ιησους τους µαθητας αυτου εµβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν εως ου απολυση τους οχλους

23

και απολυσας τους οχλους ανεβη εις το ορος κατ ιδιαν προσευξασθαι οψιας δε γενοµενης µονος ην εκει

24

το δε πλοιον ηδη µεσον της θαλασσης ην βασανιζοµενον υπο των κυµατων ην γαρ εναντιος ο ανεµος

25

τεταρτη δε φυλακη της νυκτος απηλθεν προς αυτους ο ιησους περιπατων επι της θαλασσης

26

και ιδοντες αυτον οι µαθηται επι την θαλασσαν περιπατουντα εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασµα εστιν και απο του φοβου εκραξαν

27

ευθεως δε ελαλησεν αυτοις ο ιησους λεγων θαρσειτε εγω ειµι µη φοβεισθε

28

αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον µε προς σε ελθειν επι τα υδατα

29

ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου ο πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν προς τον ιησουν

30

βλεπων δε τον ανεµον ισχυρον εφοβηθη και αρξαµενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον µε

31

ευθεως δε ο ιησους εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

32

και εµβαντων αυτων εις το πλοιον εκοπασεν ο ανεµος

33

οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως θεου υιος ει

34

και διαπερασαντες ηλθον εις την γην γεννησαρετ

35

και επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας

36

και παρεκαλουν αυτον ινα µονον αψωνται του κρασπεδου του ιµατιου αυτου και οσοι ηψαντο διεσωθησαν

1

τοτε προσερχονται τω ιησου οι απο ιεροσολυµων γραµµατεις και φαρισαιοι λεγοντες

2

διατι οι µαθηται σου παραβαινουσιν την παραδοσιν των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τας χειρας αυτων οταν αρτον εσθιωσιν

3

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις διατι και υµεις παραβαινετε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υµων

4

ο γαρ θεος ενετειλατο λεγων τιµα τον πατερα σου και την µητερα και ο κακολογων πατερα η µητερα θανατω τελευτατω

5

υµεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη µητρι δωρον ο εαν εξ εµου ωφεληθης και ου µη τιµηση τον πατερα αυτου η την µητερα αυτου

6

και ηκυρωσατε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υµων

7

υποκριται καλως προεφητευσεν περι υµων ησαιας λεγων

8

εγγιζει µοι ο λαος ουτος τω στοµατι αυτων και τοις χειλεσιν µε τιµα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εµου

9

µατην δε σεβονται µε διδασκοντες διδασκαλιας ενταλµατα ανθρωπων

10

και προσκαλεσαµενος τον οχλον ειπεν αυτοις ακουετε και συνιετε

11

ου το εισερχοµενον εις το στοµα κοινοι τον ανθρωπον αλλα το εκπορευοµενον εκ του στοµατος τουτο κοινοι τον ανθρωπον

12

τοτε προσελθοντες οι µαθηται αυτου ειπον αυτω οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν

13

ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ µου ο ουρανιος εκριζωθησεται

14

αφετε αυτους οδηγοι εισιν τυφλοι τυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αµφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

15

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ηµιν την παραβολην ταυτην
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16

ο δε ιησους ειπεν ακµην και υµεις ασυνετοι εστε

17

ουπω νοειτε οτι παν το εισπορευοµενον εις το στοµα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται

18

τα δε εκπορευοµενα εκ του στοµατος εκ της καρδιας εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον

19

εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισµοι πονηροι φονοι µοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδοµαρτυριαι βλασφηµιαι

20

ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανθρωπον

21

και εξελθων εκειθεν ο ιησους ανεχωρησεν εις τα µερη τυρου και σιδωνος

22

και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον µε κυριε υιε δαβιδ η θυγατηρ µου κακως δαιµονιζεται

23

ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι µαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ηµων

24

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην ει µη εις τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

25

η δε ελθουσα προσεκυνει αυτω λεγουσα κυριε βοηθει µοι

26

ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

27

η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

28

τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη ω γυναι µεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

29

και µεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

30

και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες µεθ εαυτων χωλους τυφλους κωφους κυλλους και ετερους πολλους και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας του ιησου και εθεραπευσε
ν αυτους

31

ωστε τους οχλους θαυµασαι βλεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν τον θεον ισραηλ

32

ο δε ιησους προσκαλεσαµενος τους µαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζοµαι επι τον οχλον οτι ηδη ηµερας τρεις προσµενουσιν µοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτου
ς νηστεις ου θελω µηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

33

και λεγουσιν αυτω οι µαθηται αυτου ποθεν ηµιν εν ερηµια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

34

και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

35

και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

36

και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν τοις µαθηταις αυτου οι δε µαθηται τω οχλω

37

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασµατων επτα σπυριδας πληρεις

38

οι δε εσθιοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων

39

και απολυσας τους οχλους ενεβη εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια µαγδαλα

1

και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σηµειον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις

2

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οψιας γενοµενης λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος

3

και πρωι σηµερον χειµων πυρραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος υποκριται το µεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σηµεια των καιρων ου δυνασθε

4

γενεα πονηρα και µοιχαλις σηµειον επιζητει και σηµειον ου δοθησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν

5

και ελθοντες οι µαθηται αυτου εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν

6

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυµης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

7

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβοµεν

8

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ ελαβετε
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9

ουπω νοειτε ουδε µνηµονευετε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε

10

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

11

πως ου νοειτε οτι ου περι αρτου ειπον υµιν προσεχειν απο της ζυµης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

12

τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυµης του αρτου αλλ απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων

13

ελθων δε ο ιησους εις τα µερη καισαρειας της φιλιππου ηρωτα τους µαθητας αυτου λεγων τινα µε λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου

14

οι δε ειπον οι µεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεµιαν η ενα των προφητων

15

λεγει αυτοις υµεις δε τινα µε λεγετε ειναι

16

αποκριθεις δε σιµων πετρος ειπεν συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

17

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω µακαριος ει σιµων βαρ ιωνα οτι σαρξ και αιµα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ µου ο εν τοις ουρανοις

18

καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδοµησω µου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

19

και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεµενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυµενον εν τοις ουρανο
ις

20

τοτε διεστειλατο τοις µαθηταις αυτου ινα µηδενι ειπωσιν οτι αυτος εστιν ιησους ο χριστος

21

απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις µαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυµα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραµµατεων και α
ποκτανθηναι και τη τριτη ηµερα εγερθηναι

22

και προσλαβοµενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιµαν αυτω λεγων ιλεως σοι κυριε ου µη εσται σοι τουτο

23

ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω µου σατανα σκανδαλον µου ει οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

24

τοτε ο ιησους ειπεν τοις µαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω µου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω µοι

25

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εµου ευρησει αυτην

26

τι γαρ ωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσµον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζηµιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγµα της ψυχης αυτου

27

µελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου µετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

28

αµην λεγω υµιν εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου µη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον εν τη βασιλεια αυτου

1

και µεθ ηµερας εξ παραλαµβανει ο ιησους τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν

2

και µετεµορφωθη εµπροσθεν αυτων και ελαµψεν το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιµατια αυτου εγενετο λευκα ως το φως

3

και ιδου ωφθησαν αυτοις µωσης και ηλιας µετ αυτου συλλαλουντες

4

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ηµας ωδε ειναι ει θελεις ποιησωµεν ωδε τρεις σκηνας σοι µιαν και µωση µιαν και µιαν ηλια

5

ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου ακουετε

6

και ακουσαντες οι µαθηται επεσον επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα

7

και προσελθων ο ιησους ηψατο αυτων και ειπεν εγερθητε και µη φοβεισθε

8

επαραντες δε τους οφθαλµους αυτων ουδενα ειδον ει µη τον ιησουν µονον

9

και καταβαινοντων αυτων απο του ορους ενετειλατο αυτοις ο ιησους λεγων µηδενι ειπητε το οραµα εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

10

και επηρωτησαν αυτον οι µαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραµµατεις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

11

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας µεν ερχεται πρωτον και αποκαταστησει παντα

12

λεγω δε υµιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου µελλει πασχειν υπ αυτων
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13

τοτε συνηκαν οι µαθηται οτι περι ιωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοις

14

και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτω

15

και λεγων κυριε ελεησον µου τον υιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

16

και προσηνεγκα αυτον τοις µαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

17

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραµµενη εως ποτε εσοµαι µεθ υµων εως ποτε ανεξοµαι υµων φερετε µοι αυτον ωδε

18

και επετιµησεν αυτω ο ιησους και εξηλθεν απ αυτου το δαιµονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

19

τοτε προσελθοντες οι µαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον διατι ηµεις ουκ ηδυνηθηµεν εκβαλειν αυτο

20

ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υµων αµην γαρ λεγω υµιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω µεταβηθι εντευθεν εκει και µεταβησεται και
ουδεν αδυνατησει υµιν

21

τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει µη εν προσευχη και νηστεια

22

αναστρεφοµενων δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις ο ιησους µελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

23

και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ηµερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

24

ελθοντων δε αυτων εις καπερναουµ προσηλθον οι τα διδραχµα λαµβανοντες τω πετρω και ειπον ο διδασκαλος υµων ου τελει τα διδραχµα

25

λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιµων οι βασιλεις της γης απο τινων λαµβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτω
ν η απο των αλλοτριων

26

λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους αραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι

27

ινα δε µη σκανδαλισωµεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στοµα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λα
βων δος αυτοις αντι εµου και σου

1

εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι µαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα µειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων

2

και προσκαλεσαµενος ο ιησους παιδιον εστησεν αυτο εν µεσω αυτων

3

και ειπεν αµην λεγω υµιν εαν µη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου µη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

4

οστις ουν ταπεινωση εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος εστιν ο µειζων εν τη βασιλεια των ουρανων

5

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται

6

ος δ αν σκανδαλιση ενα των µικρων τουτων των πιστευοντων εις εµε συµφερει αυτω ινα κρεµασθη µυλος ονικος επι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει τη
ς θαλασσης

7

ουαι τω κοσµω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλον ερχεται

8

ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθην
αι εις το πυρ το αιωνιον

9

και ει ο οφθαλµος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν µονοφθαλµον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλµους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν τ
ου πυρος

10

ορατε µη καταφρονησητε ενος των µικρων τουτων λεγω γαρ υµιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος µου του εν ουρανοις

11

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος

12

τι υµιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι αφεις τα εννενηκονταεννεα επι τα ορη πορευθεις ζητει το πλανωµενον

13

και εαν γενηται ευρειν αυτο αµην λεγω υµιν οτι χαιρει επ αυτω µαλλον η επι τοις εννενηκονταεννεα τοις µη πεπλανηµενοις

14

ουτως ουκ εστιν θεληµα εµπροσθεν του πατρος υµων του εν ουρανοις ινα αποληται εις των µικρων τουτων
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15

εαν δε αµαρτηση εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον µεταξυ σου και αυτου µονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

16

εαν δε µη ακουση παραλαβε µετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοµατος δυο µαρτυρων η τριων σταθη παν ρηµα

17

εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

18

αµην λεγω υµιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεµενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυµενα εν τω ουρανω

19

παλιν λεγω υµιν οτι εαν δυο υµων συµφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγµατος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος µου του εν ουρανοις

20

ου γαρ εισιν δυο η τρεις συνηγµενοι εις το εµον ονοµα εκει ειµι εν µεσω αυτων

21

τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ποσακις αµαρτησει εις εµε ο αδελφος µου και αφησω αυτω εως επτακις

22

λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδοµηκοντακις επτα

23

δια τουτο ωµοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον µετα των δουλων αυτου

24

αρξαµενου δε αυτου συναιρειν προσηνεχθη αυτω εις οφειλετης µυριων ταλαντων

25

µη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κυριος αυτου πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν και αποδοθηναι

26

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε µακροθυµησον επ εµοι και παντα σοι αποδωσω

27

σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω

28

εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων αποδος µοι ο τι οφειλεις

29

πεσων ουν ο συνδουλος αυτου εις τους ποδας αυτου παρεκαλει αυτον λεγων µακροθυµησον επ εµοι και παντα αποδωσω σοι

30

ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλοµενον

31

ιδοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενοµενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω αυτων παντα τα γενοµενα

32

τοτε προσκαλεσαµενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας µε

33

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

34

και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλοµενον αυτω

35

ουτως και ο πατηρ µου ο επουρανιος ποιησει υµιν εαν µη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υµων τα παραπτωµατα αυτων

1

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους µετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου

2

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει

3

και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν

4

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε οτι ο ποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους

5

και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την µητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν

6

ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ µια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος µη χωριζετω

7

λεγουσιν αυτω τι ουν µωσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

8

λεγει αυτοις οτι µωσης προς την σκληροκαρδιαν υµων επετρεψεν υµιν απολυσαι τας γυναικας υµων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως

9

λεγω δε υµιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου ει µη επι πορνεια και γαµηση αλλην µοιχαται και ο απολελυµενην γαµησας µοιχαται

10

λεγουσιν αυτω οι µαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου µετα της γυναικος ου συµφερει γαµησαι

11

ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται

12

εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας µητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους
δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναµενος χωρειν χωρειτω
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13

τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε µαθηται επετιµησαν αυτοις

14

ο δε ιησους ειπεν αφετε τα παιδια και µη κωλυετε αυτα ελθειν προς µε των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

15

και επιθεις αυτοις τας χειρας επορευθη εκειθεν

16

και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

17

ο δε ειπεν αυτω τι µε λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει µη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας

18

λεγει αυτω ποιας ο δε ιησους ειπεν το ου φονευσεις ου µοιχευσεις ου κλεψεις ου ψευδοµαρτυρησεις

19

τιµα τον πατερα σου και την µητερα και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον

20

λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαµην εκ νεοτητος µου τι ετι υστερω

21

εφη αυτω ο ιησους ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει µοι

22

ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουµενος ην γαρ εχων κτηµατα πολλα

23

ο δε ιησους ειπεν τοις µαθηταις αυτου αµην λεγω υµιν οτι δυσκολως πλουσιος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων

24

παλιν δε λεγω υµιν ευκοπωτερον εστιν καµηλον δια τρυπηµατος ραφιδος διελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

25

ακουσαντες δε οι µαθηται αυτου εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι

26

εµβλεψας δε ο ιησους ειπεν αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν παρα δε θεω παντα δυνατα εστιν

27

τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ιδου ηµεις αφηκαµεν παντα και ηκολουθησαµεν σοι τι αρα εσται ηµιν

28

ο δε ιησους ειπεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι υµεις οι ακολουθησαντες µοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και υµεις ε
πι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

29

και πας ος αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η µητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοµατος µου εκατονταπλασιονα ληψεται και ζωην αιωνιον κληρ
ονοµησει

30

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι

1

οµοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν αµα πρωι µισθωσασθαι εργατας εις τον αµπελωνα αυτου

2

συµφωνησας δε µετα των εργατων εκ δηναριου την ηµεραν απεστειλεν αυτους εις τον αµπελωνα αυτου

3

και εξελθων περι την τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους

4

κακεινοις ειπεν υπαγετε και υµεις εις τον αµπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υµιν

5

οι δε απηλθον παλιν εξελθων περι εκτην και εννατην ωραν εποιησεν ωσαυτως

6

περι δε την ενδεκατην ωραν εξελθων ευρεν αλλους εστωτας αργους και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ηµεραν αργοι

7

λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ηµας εµισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υµεις εις τον αµπελωνα και ο εαν η δικαιον ληψεσθε

8

οψιας δε γενοµενης λεγει ο κυριος του αµπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον τους εργατας και αποδος αυτοις τον µισθον αρξαµενος απο των εσχατων εως των πρωτων

9

και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον

10

ελθοντες δε οι πρωτοι ενοµισαν οτι πλειονα ληψονται και ελαβον και αυτοι ανα δηναριον

11

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

12

λεγοντες οτι ουτοι οι εσχατοι µιαν ωραν εποιησαν και ισους ηµιν αυτους εποιησας τοις βαστασασιν το βαρος της ηµερας και τον καυσωνα

13

ο δε αποκριθεις ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας µοι

14

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι
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15

η ουκ εξεστιν µοι ποιησαι ο θελω εν τοις εµοις ει ο οφθαλµος σου πονηρος εστιν οτι εγω αγαθος ειµι

16

ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

17

και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυµα παρελαβεν τους δωδεκα µαθητας κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις

18

ιδου αναβαινοµεν εις ιεροσολυµα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραµµατευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω

19

και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εµπαιξαι και µαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ηµερα αναστησεται

20

τοτε προσηλθεν αυτω η µητηρ των υιων ζεβεδαιου µετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

21

ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι µου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυµων εν τη βασιλεια σου

22

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω µελλω πινειν και το βαπτισµα ο εγω βαπτιζοµαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναµεθα

23

και λεγει αυτοις το µεν ποτηριον µου πιεσθε και το βαπτισµα ο εγω βαπτιζοµαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων µου και εξ ευωνυµων µου ουκ εστιν εµον δουναι αλλ
οις ητοιµασται υπο του πατρος µου

24

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

25

ο δε ιησους προσκαλεσαµενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι µεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων

26

ουχ ουτως δε εσται εν υµιν αλλ ος εαν θελη εν υµιν µεγας γενεσθαι εστω υµων διακονος

27

και ος εαν θελη εν υµιν ειναι πρωτος εστω υµων δουλος

28

ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

29

και εκπορευοµενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

30

και ιδου δυο τυφλοι καθηµενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ιησους παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ηµας κυριε υιος δαβιδ

31

ο δε οχλος επετιµησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε µειζον εκραζον λεγοντες ελεησον ηµας κυριε υιος δαβιδ

32

και στας ο ιησους εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ποιησω υµιν

33

λεγουσιν αυτω κυριε ινα ανοιχθωσιν ηµων οι οφθαλµοι

34

σπλαγχνισθεις δε ο ιησους ηψατο των οφθαλµων αυτων και ευθεως ανεβλεψαν αυτων οι οφθαλµοι και ηκολουθησαν αυτω

1

και οτε ηγγισαν εις ιεροσολυµα και ηλθον εις βηθφαγη προς το ορος των ελαιων τοτε ο ιησους απεστειλεν δυο µαθητας

2

λεγων αυτοις πορευθητε εις την κωµην την απεναντι υµων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεµενην και πωλον µετ αυτης λυσαντες αγαγετε µοι

3

και εαν τις υµιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει ευθεως δε αποστελει αυτους

4

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος

5

ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου

6

πορευθεντες δε οι µαθηται και ποιησαντες καθως προσεταξεν αυτοις ο ιησους

7

ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επανω αυτων τα ιµατια αυτων και επεκαθισεν επανω αυτων

8

ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιµατια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω

9

οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαβιδ ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις

10

και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυµα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

11

οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ιησους ο προφητης ο απο ναζαρετ της γαλιλαιας

12

και εισηλθεν ο ιησους εις το ιερον του θεου και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδ
ρας των πωλουντων τας περιστερας
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13

και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος µου οικος προσευχης κληθησεται υµεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

14

και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους

15

ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραµµατεις τα θαυµασια α εποιησεν και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω δαβιδ ηγανακτησαν

16

και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοµατος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

17

και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη εκει

18

πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν

19

και ιδων συκην µιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει µη φυλλα µονον και λεγει αυτη µηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παρα
χρηµα η συκη

20

και ιδοντες οι µαθηται εθαυµασαν λεγοντες πως παραχρηµα εξηρανθη η συκη

21

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αµην λεγω υµιν εαν εχητε πιστιν και µη διακριθητε ου µονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι
εις την θαλασσαν γενησεται

22

και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε

23

και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν τ
αυτην

24

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υµας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε µοι καγω υµιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

25

το βαπτισµα ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει ηµιν διατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

26

εαν δε ειπωµεν εξ ανθρωπων φοβουµεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν τον ιωαννην ως προφητην

27

και αποκριθεντες τω ιησου ειπον ουκ οιδαµεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

28

τι δε υµιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σηµερον εργαζου εν τω αµπελωνι µου

29

ο δε αποκριθεις ειπεν ου θελω υστερον δε µεταµεληθεις απηλθεν

30

και προσελθων τω δευτερω ειπεν ωσαυτως ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν

31

τις εκ των δυο εποιησεν το θεληµα του πατρος λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αµην λεγω υµιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υµας εις την βασιλειαν
του θεου

32

ηλθεν γαρ προς υµας ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υµεις δε ιδοντες ου µετεµεληθητε υστερον του πισ
τευσαι αυτω

33

αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος τις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αµπελωνα και φραγµον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδοµησεν πυργον και
εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδηµησεν

34

οτε δε ηγγισεν ο καιρος των καρπων απεστειλεν τους δουλους αυτου προς τους γεωργους λαβειν τους καρπους αυτου

35

και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου ον µεν εδειραν ον δε απεκτειναν ον δε ελιθοβολησαν

36

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους πλειονας των πρωτων και εποιησαν αυτοις ωσαυτως

37

υστερον δε απεστειλεν προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον µου

38

οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε αποκτεινωµεν αυτον και κατασχωµεν την κληρονοµιαν αυτου

39

και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αµπελωνος και απεκτειναν

40

οταν ουν ελθη ο κυριος του αµπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις

41

λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αµπελωνα εκδοσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων
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42

λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θα
υµαστη εν οφθαλµοις ηµων

43

δια τουτο λεγω υµιν οτι αρθησεται αφ υµων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης

44

και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικµησει αυτον

45

και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει

46

και ζητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους επειδη ως προφητην αυτον ειχον

1

και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν αυτοις εν παραβολαις λεγων

2

ωµοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις εποιησεν γαµους τω υιω αυτου

3

και απεστειλεν τους δουλους αυτου καλεσαι τους κεκληµενους εις τους γαµους και ουκ ηθελον ελθειν

4

παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκληµενοις ιδου το αριστον µου ητοιµασα οι ταυροι µου και τα σιτιστα τεθυµενα και παντα ετοιµα δευτε εις τους γαµου
ς

5

οι δε αµελησαντες απηλθον ο µεν εις τον ιδιον αγρον ο δε εις την εµποριαν αυτου

6

οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν

7

ακουσας δε ο βασιλευς ωργισθη και πεµψας τα στρατευµατα αυτου απωλεσεν τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν

8

τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου ο µεν γαµος ετοιµος εστιν οι δε κεκληµενοι ουκ ησαν αξιοι

9

πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους των οδων και οσους αν ευρητε καλεσατε εις τους γαµους

10

και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας οσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαµος ανακειµενων

11

εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειµενους ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυµενον ενδυµα γαµου

12

και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε µη εχων ενδυµα γαµου ο δε εφιµωθη

13

τοτε ειπεν ο βασιλευς τοις διακονοις δησαντες αυτου ποδας και χειρας αρατε αυτον και εκβαλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντω
ν

14

πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι

15

τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συµβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

16

και αποστελλουσιν αυτω τους µαθητας αυτων µετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαµεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου µελει σοι π
ερι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων

17

ειπε ουν ηµιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

18

γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι µε πειραζετε υποκριται

19

επιδειξατε µοι το νοµισµα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

20

και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη

21

λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

22

και ακουσαντες εθαυµασαν και αφεντες αυτον απηλθον

23

εν εκεινη τη ηµερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι οι λεγοντες µη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον

24

λεγοντες διδασκαλε µωσης ειπεν εαν τις αποθανη µη εχων τεκνα επιγαµβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερµα τω αδελφω αυτου

25

ησαν δε παρ ηµιν επτα αδελφοι και ο πρωτος γαµησας ετελευτησεν και µη εχων σπερµα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου

26

οµοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα
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27

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

28

εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

29

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε µη ειδοτες τας γραφας µηδε την δυναµιν του θεου

30

εν γαρ τη αναστασει ουτε γαµουσιν ουτε εκγαµιζονται αλλ ως αγγελοι του θεου εν ουρανω εισιν

31

περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υµιν υπο του θεου λεγοντος

32

εγω ειµι ο θεος αβρααµ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν ο θεος θεος νεκρων αλλα ζωντων

33

και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

34

οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιµωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο

35

και επηρωτησεν εις εξ αυτων νοµικος πειραζων αυτον και λεγων

36

διδασκαλε ποια εντολη µεγαλη εν τω νοµω

37

ο δε ιησους ειπεν αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη τη καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου

38

αυτη εστιν πρωτη και µεγαλη εντολη

39

δευτερα δε οµοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον

40

εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νοµος και οι προφηται κρεµανται

41

συνηγµενων δε των φαρισαιων επηρωτησεν αυτους ο ιησους

42

λεγων τι υµιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαβιδ

43

λεγει αυτοις πως ουν δαβιδ εν πνευµατι κυριον αυτον καλει λεγων

44

ειπεν ο κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

45

ει ουν δαβιδ καλει αυτον κυριον πως υιος αυτου εστιν

46

και ουδεις εδυνατο αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολµησεν τις απ εκεινης της ηµερας επερωτησαι αυτον ουκετι

1

τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις µαθηταις αυτου

2

λεγων επι της µωσεως καθεδρας εκαθισαν οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι

3

παντα ουν οσα αν ειπωσιν υµιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε κατα δε τα εργα αυτων µη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

4

δεσµευουσιν γαρ φορτια βαρεα και δυσβαστακτα και επιτιθεασιν επι τους ωµους των ανθρωπων τω δε δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησαι αυτα

5

παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν δε τα φυλακτηρια αυτων και µεγαλυνουσιν τα κρασπεδα των ιµατιων αυτων

6

φιλουσιν τε την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις

7

και τους ασπασµους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι ραββι

8

υµεις δε µη κληθητε ραββι εις γαρ εστιν υµων ο καθηγητης ο χριστος παντες δε υµεις αδελφοι εστε

9

και πατερα µη καλεσητε υµων επι της γης εις γαρ εστιν ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις

10

µηδε κληθητε καθηγηται εις γαρ υµων εστιν ο καθηγητης ο χριστος

11

ο δε µειζων υµων εσται υµων διακονος

12

οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται

13

ουαι δε υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει µακρα προσευχοµενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριµα
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14

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εµπροσθεν των ανθρωπων υµεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχοµενους αφιετε ε
ισελθειν

15

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υ
µων

16

ουαι υµιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν οµοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν οµοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει

17

µωροι και τυφλοι τις γαρ µειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον

18

και ος εαν οµοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν οµοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει

19

µωροι και τυφλοι τι γαρ µειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον

20

ο ουν οµοσας εν τω θυσιαστηριω οµνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου

21

και ο οµοσας εν τω ναω οµνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

22

και ο οµοσας εν τω ουρανω οµνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθηµενω επανω αυτου

23

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσµον και το ανηθον και το κυµινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νοµου την κρισιν και τον ελεον κα
ι την πιστιν ταυτα εδει ποιησαι κακεινα µη αφιεναι

24

οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καµηλον καταπινοντες

25

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεµουσιν εξ αρπαγης και ακρασιας

26

φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων καθαρον

27

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παροµοιαζετε ταφοις κεκονιαµενοις οιτινες εξωθεν µεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεµουσιν οστεων νεκρων και πασης ακ
αθαρσιας

28

ουτως και υµεις εξωθεν µεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε µεστοι εστε υποκρισεως και ανοµιας

29

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδοµειτε τους ταφους των προφητων και κοσµειτε τα µνηµεια των δικαιων

30

και λεγετε ει ηµεν εν ταις ηµεραις των πατερων ηµων ουκ αν ηµεν κοινωνοι αυτων εν τω αιµατι των προφητων

31

ωστε µαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας

32

και υµεις πληρωσατε το µετρον των πατερων υµων

33

οφεις γεννηµατα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης

34

δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υµας προφητας και σοφους και γραµµατεις και εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων µαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υµ
ων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

35

οπως ελθη εφ υµας παν αιµα δικαιον εκχυνοµενον επι της γης απο του αιµατος αβελ του δικαιου εως του αιµατος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε µεταξυ του ναου και
του θυσιαστηριου

36

αµην λεγω υµιν ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην

37

ιερουσαληµ ιερουσαληµ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλµενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγε
ι ορνις τα νοσσια εαυτης υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε

38

ιδου αφιεται υµιν ο οικος υµων ερηµος

39

λεγω γαρ υµιν ου µη µε ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου

1

και εξελθων ο ιησους επορευετο απο του ιερου και προσηλθον οι µαθηται αυτου επιδειξαι αυτω τας οικοδοµας του ιερου

2

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε παντα ταυτα αµην λεγω υµιν ου µη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου µη καταλυθησεται
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3

καθηµενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι µαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ηµιν ποτε ταυτα εσται και τι το σηµειον της σης παρουσιας και της συντε
λειας του αιωνος

4

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις βλεπετε µη τις υµας πλανηση

5

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντες εγω ειµι ο χριστος και πολλους πλανησουσιν

6

µελλησετε δε ακουειν πολεµους και ακοας πολεµων ορατε µη θροεισθε δει γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

7

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται λιµοι και λοιµοι και σεισµοι κατα τοπους

8

παντα δε ταυτα αρχη ωδινων

9

τοτε παραδωσουσιν υµας εις θλιψιν και αποκτενουσιν υµας και εσεσθε µισουµενοι υπο παντων των εθνων δια το ονοµα µου

10

και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και µισησουσιν αλληλους

11

και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους

12

και δια το πληθυνθηναι την ανοµιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

13

ο δε υποµεινας εις τελος ουτος σωθησεται

14

και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιον της βασιλειας εν ολη τη οικουµενη εις µαρτυριον πασιν τοις εθνεσιν και τοτε ηξει το τελος

15

οταν ουν ιδητε το βδελυγµα της ερηµωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστος εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω

16

τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν επι τα ορη

17

ο επι του δωµατος µη καταβαινετω αραι τι εκ της οικιας αυτου

18

και ο εν τω αγρω µη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιµατια αυτου

19

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ηµεραις

20

προσευχεσθε δε ινα µη γενηται η φυγη υµων χειµωνος µηδε εν σαββατω

21

εσται γαρ τοτε θλιψις µεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσµου εως του νυν ουδ ου µη γενηται

22

και ει µη εκολοβωθησαν αι ηµεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ηµεραι εκειναι

23

τοτε εαν τις υµιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ωδε µη πιστευσητε

24

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σηµεια µεγαλα και τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και τους εκλεκτους

25

ιδου προειρηκα υµιν

26

εαν ουν ειπωσιν υµιν ιδου εν τη ερηµω εστιν µη εξελθητε ιδου εν τοις ταµειοις µη πιστευσητε

27

ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσµων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

28

οπου γαρ εαν η το πτωµα εκει συναχθησονται οι αετοι

29

ευθεως δε µετα την θλιψιν των ηµερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναµεις τω
ν ουρανων σαλευθησονται

30

και τοτε φανησεται το σηµειον του υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον επι των νεφελ
ων του ουρανου µετα δυναµεως και δοξης πολλης

31

και αποστελει τους αγγελους αυτου µετα σαλπιγγος φωνης µεγαλης και επισυναξουσιν τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεµων απ ακρων ουρανων εως ακρων αυτων

32

απο δε της συκης µαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος

33

ουτως και υµεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις
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34

αµην λεγω υµιν ου µη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται

35

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι µου ου µη παρελθωσιν

36

περι δε της ηµερας εκεινης και της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει µη ο πατηρ µου µονος

37

ωσπερ δε αι ηµεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

38

ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ηµεραις ταις προ του κατακλυσµου τρωγοντες και πινοντες γαµουντες και εκγαµιζοντες αχρι ης ηµερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον

39

και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσµος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

40

τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εις παραλαµβανεται και ο εις αφιεται

41

δυο αληθουσαι εν τω µυλωνι µια παραλαµβανεται και µια αφιεται

42

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ωρα ο κυριος υµων ερχεται

43

εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι την οικιαν αυτου

44

δια τουτο και υµεις γινεσθε ετοιµοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται

45

τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιµος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου επι της θεραπειας αυτου του διδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω

46

µακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως

47

αµην λεγω υµιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

48

εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος µου ελθειν

49

και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους εσθιειν δε και πινειν µετα των µεθυοντων

50

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ηµερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

51

και διχοτοµησει αυτον και το µερος αυτου µετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων

1

τοτε οµοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαµπαδας αυτων εξηλθον εις απαντησιν του νυµφιου

2

πεντε δε ησαν εξ αυτων φρονιµοι και αι πεντε µωραι

3

αιτινες µωραι λαβουσαι τας λαµπαδας εαυτων ουκ ελαβον µεθ εαυτων ελαιον

4

αι δε φρονιµοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις αυτων µετα των λαµπαδων αυτων

5

χρονιζοντος δε του νυµφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον

6

µεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυµφιος ερχεται εξερχεσθε εις απαντησιν αυτου

7

τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσµησαν τας λαµπαδας αυτων

8

αι δε µωραι ταις φρονιµοις ειπον δοτε ηµιν εκ του ελαιου υµων οτι αι λαµπαδες ηµων σβεννυνται

9

απεκριθησαν δε αι φρονιµοι λεγουσαι µηποτε ουκ αρκεση ηµιν και υµιν πορευεσθε δε µαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις

10

απερχοµενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυµφιος και αι ετοιµοι εισηλθον µετ αυτου εις τους γαµους και εκλεισθη η θυρα

11

υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ηµιν

12

ο δε αποκριθεις ειπεν αµην λεγω υµιν ουκ οιδα υµας

13

γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ηµεραν ουδε την ωραν εν η ο υιος του ανθρωπου ερχεται

14

ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδηµων εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτου

15

και ω µεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναµιν και απεδηµησεν ευθεως
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16

πορευθεις δε ο τα πεντε ταλαντα λαβων ειργασατο εν αυτοις και εποιησεν αλλα πεντε ταλαντα

17

ωσαυτως και ο τα δυο εκερδησεν και αυτος αλλα δυο

18

ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν τη γη και απεκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου

19

µετα δε χρονον πολυν ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει µετ αυτων λογον

20

και προσελθων ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα µοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

21

εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

22

προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειπεν κυριε δυο ταλαντα µοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοις

23

εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

24

προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας

25

και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον

26

αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα

27

εδει ουν σε βαλειν το αργυριον µου τοις τραπεζιταις και ελθων εγω εκοµισαµην αν το εµον συν τοκω

28

αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα

29

τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του µη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

30

και τον αχρειον δουλον εκβαλλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων

31

οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι αγιοι αγγελοι µετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου

32

και συναχθησεται εµπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιµην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

33

και στησει τα µεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυµων

34

τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογηµενοι του πατρος µου κληρονοµησατε την ητοιµασµενην υµιν βασιλειαν απο καταβολης κοσµου

35

επεινασα γαρ και εδωκατε µοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε µε ξενος ηµην και συνηγαγετε µε

36

γυµνος και περιεβαλετε µε ησθενησα και επεσκεψασθε µε εν φυλακη ηµην και ηλθετε προς µε

37

τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδοµεν πεινωντα και εθρεψαµεν η διψωντα και εποτισαµεν

38

ποτε δε σε ειδοµεν ξενον και συνηγαγοµεν η γυµνον και περιεβαλοµεν

39

ποτε δε σε ειδοµεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθοµεν προς σε

40

και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αµην λεγω υµιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων µου των ελαχιστων εµοι εποιησατε

41

τοτε ερει και τοις εξ ευωνυµων πορευεσθε απ εµου οι κατηραµενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιµασµενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου

42

επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε µοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε µε

43

ξενος ηµην και ου συνηγαγετε µε γυµνος και ου περιεβαλετε µε ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθε µε

44

τοτε αποκριθησονται αυτω και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδοµεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυµνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαµεν σοι

45

τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αµην λεγω υµιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εµοι εποιησατε

46

και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

1

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις µαθηταις αυτου

2

οιδατε οτι µετα δυο ηµερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι
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3

τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγοµενου καιαφα

4

και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρατησωσιν δολω και αποκτεινωσιν

5

ελεγον δε µη εν τη εορτη ινα µη θορυβος γενηται εν τω λαω

6

του δε ιησου γενοµενου εν βηθανια εν οικια σιµωνος του λεπρου

7

προσηλθεν αυτω γυνη αλαβαστρον µυρου εχουσα βαρυτιµου και κατεχεεν επι την κεφαλην αυτου ανακειµενου

8

ιδοντες δε οι µαθηται αυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη

9

ηδυνατο γαρ τουτο το µυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις

10

γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασατο εις εµε

11

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε µεθ εαυτων εµε δε ου παντοτε εχετε

12

βαλουσα γαρ αυτη το µυρον τουτο επι του σωµατος µου προς το ενταφιασαι µε εποιησεν

13

αµην λεγω υµιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσµω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις µνηµοσυνον αυτης

14

τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγοµενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις

15

ειπεν τι θελετε µοι δουναι καγω υµιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

16

και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

17

τη δε πρωτη των αζυµων προσηλθον οι µαθηται τω ιησου λεγοντες αυτω που θελεις ετοιµασωµεν σοι φαγειν το πασχα

18

ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος µου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα µετα των µαθητων µου

19

και εποιησαν οι µαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιµασαν το πασχα

20

οψιας δε γενοµενης ανεκειτο µετα των δωδεκα

21

και εσθιοντων αυτων ειπεν αµην λεγω υµιν οτι εις εξ υµων παραδωσει µε

22

και λυπουµενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εκαστος αυτων µητι εγω ειµι κυριε

23

ο δε αποκριθεις ειπεν ο εµβαψας µετ εµου εν τω τρυβλιω την χειρα ουτος µε παραδωσει

24

ο µεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπο
ς εκεινος

25

αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν µητι εγω ειµι ραββι λεγει αυτω συ ειπας

26

εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τον αρτον και ευλογησας εκλασεν και εδιδου τοις µαθηταις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωµα µου

27

και λαβων το ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες

28

τουτο γαρ εστιν το αιµα µου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνοµενον εις αφεσιν αµαρτιων

29

λεγω δε υµιν οτι ου µη πιω απ αρτι εκ τουτου του γεννηµατος της αµπελου εως της ηµερας εκεινης οταν αυτο πινω µεθ υµων καινον εν τη βασιλεια του πατρος µου

30

και υµνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

31

τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υµεις σκανδαλισθησεσθε εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιµενα και διασκορπισθησεται τα προβατα της ποιµνης

32

µετα δε το εγερθηναι µε προαξω υµας εις την γαλιλαιαν

33

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει και παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησοµαι

34

εφη αυτω ο ιησους αµην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση µε

35

λεγει αυτω ο πετρος καν δεη µε συν σοι αποθανειν ου µη σε απαρνησοµαι οµοιως και παντες οι µαθηται ειπον
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36

τοτε ερχεται µετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγοµενον γεθσηµανη και λεγει τοις µαθηταις καθισατε αυτου εως ου απελθων προσευξωµαι εκει

37

και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδηµονειν

38

τοτε λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη µου εως θανατου µεινατε ωδε και γρηγορειτε µετ εµου

39

και προελθων µικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχοµενος και λεγων πατερ µου ει δυνατον εστιν παρελθετω απ εµου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως
συ

40

και ερχεται προς τους µαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε µιαν ωραν γρηγορησαι µετ εµου

41

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα µη εισελθητε εις πειρασµον το µεν πνευµα προθυµον η δε σαρξ ασθενης

42

παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ µου ει ου δυναται τουτο το ποτηριον παρελθειν απ εµου εαν µη αυτο πιω γενηθητω το θεληµα σου

43

και ελθων ευρισκει αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλµοι βεβαρηµενοι

44

και αφεις αυτους απελθων παλιν προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων

45

τοτε ερχεται προς τους µαθητας αυτου και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αµαρτωλω
ν

46

εγειρεσθε αγωµεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους µε

47

και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και µετ αυτου οχλος πολυς µετα µαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

48

ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σηµειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον

49

και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και κατεφιλησεν αυτον

50

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον

51

και ιδου εις των µετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την µαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον

52

τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σου την µαχαιραν εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες µαχαιραν εν µαχαιρα απολουνται

53

η δοκεις οτι ου δυναµαι αρτι παρακαλεσαι τον πατερα µου και παραστησει µοι πλειους η δωδεκα λεγεωνας αγγελων

54

πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

55

εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθετε µετα µαχαιρων και ξυλων συλλαβειν µε καθ ηµεραν προς υµας εκαθεζοµην διδασκων εν τω ιερω και ουκ
εκρατησατε µε

56

τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι µαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον

57

οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραµµατεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

58

ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο µακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο µετα των υπηρετων ιδειν το τελος

59

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζητουν ψευδοµαρτυριαν κατα του ιησου οπως αυτον θανατωσωσιν

60

και ουχ ευρον και πολλων ψευδοµαρτυρων προσελθοντων ουχ ευρον

61

υστερον δε προσελθοντες δυο ψευδοµαρτυρες ειπον ουτος εφη δυναµαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ηµερων οικοδοµησαι αυτον

62

και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταµαρτυρουσιν

63

ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ηµιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου

64

λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υµιν απ αρτι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθηµενον εκ δεξιων της δυναµεως και ερχοµενον επι των νεφελων του ουρανου

65

τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιµατια αυτου λεγων οτι εβλασφηµησεν τι ετι χρειαν εχοµεν µαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφηµιαν αυτου

66

τι υµιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπον ενοχος θανατου εστιν
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67

τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε ερραπισαν

68

λεγοντες προφητευσον ηµιν χριστε τις εστιν ο παισας σε

69

ο δε πετρος εξω εκαθητο εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω µια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα µετα ιησου του γαλιλαιου

70

ο δε ηρνησατο εµπροσθεν παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

71

εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει τοις εκει και ουτος ην µετα ιησου του ναζωραιου

72

και παλιν ηρνησατο µεθ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

73

µετα µικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

74

τοτε ηρξατο καταναθεµατιζειν και οµνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν

75

και εµνησθη ο πετρος του ρηµατος του ιησου ειρηκοτος αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση µε και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως

1

πρωιας δε γενοµενης συµβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον

2

και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω ηγεµονι

3

τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη µεταµεληθεις απεστρεψεν τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις

4

λεγων ηµαρτον παραδους αιµα αθωον οι δε ειπον τι προς ηµας συ οψει

5

και ριψας τα αργυρια εν τω ναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο

6

οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιµη αιµατος εστιν

7

συµβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραµεως εις ταφην τοις ξενοις

8

διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιµατος εως της σηµερον

9

τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεµιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιµην του τετιµηµενου ον ετιµησαντο απο υιων ισραηλ

10

και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραµεως καθα συνεταξεν µοι κυριος

11

ο δε ιησους εστη εµπροσθεν του ηγεµονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεµων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη αυτω συ λεγεις

12

και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

13

τοτε λεγει αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταµαρτυρουσιν

14

και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρηµα ωστε θαυµαζειν τον ηγεµονα λιαν

15

κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεµων απολυειν ενα τω οχλω δεσµιον ον ηθελον

16

ειχον δε τοτε δεσµιον επισηµον λεγοµενον βαραββαν

17

συνηγµενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε απολυσω υµιν βαραββαν η ιησουν τον λεγοµενον χριστον

18

ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

19

καθηµενου δε αυτου επι του βηµατος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα µηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σηµερον κατ οναρ δι αυτον

20

οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν τους οχλους ινα αιτησωνται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν

21

αποκριθεις δε ο ηγεµων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υµιν οι δε ειπον βαραββαν

22

λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγοµενον χριστον λεγουσιν αυτω παντες σταυρωθητω

23

ο δε ηγεµων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

24

ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα µαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειµι απο του αιµατος του δικαιου τουτ
ου υµεις οψεσθε
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25

και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιµα αυτου εφ ηµας και επι τα τεκνα ηµων

26

τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη

27

τοτε οι στρατιωται του ηγεµονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν

28

και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαµυδα κοκκινην

29

και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαµον επι την δεξιαν αυτου και γονυπετησαντες εµπροσθεν αυτου ενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρ
ε ο βασιλευς των ιουδαιων

30

και εµπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαµον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου

31

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαµυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιµατια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι

32

εξερχοµενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοµατι σιµωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου

33

και ελθοντες εις τοπον λεγοµενον γολγοθα ος εστιν λεγοµενος κρανιου τοπος

34

εδωκαν αυτω πιειν οξος µετα χολης µεµιγµενον και γευσαµενος ουκ ηθελεν πιειν

35

σταυρωσαντες δε αυτον διεµερισαντο τα ιµατια αυτου βαλλοντες κληρον ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του προφητου διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοις και επι τον ιµατισµον
µου εβαλον κληρον

36

και καθηµενοι ετηρουν αυτον εκει

37

και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραµµενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων

38

τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυµων

39

οι δε παραπορευοµενοι εβλασφηµουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων

40

και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ηµεραις οικοδοµων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου καταβηθι απο του σταυρου

41

οµοιως δε και οι αρχιερεις εµπαιζοντες µετα των γραµµατεων και πρεσβυτερων ελεγον

42

αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι ει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσοµεν αυτω

43

πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν αυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειµι υιος

44

το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες αυτω ωνειδιζον αυτω

45

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας εννατης

46

περι δε την εννατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη µεγαλη λεγων ηλι ηλι λαµα σαβαχθανι τουτ εστιν θεε µου θεε µου ινατι µε εγκατελιπες

47

τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

48

και ευθεως δραµων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαµω εποτιζεν αυτον

49

οι δε λοιποι ελεγον αφες ιδωµεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον

50

ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη µεγαλη αφηκεν το πνευµα

51

και ιδου το καταπετασµα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν

52

και τα µνηµεια ανεωχθησαν και πολλα σωµατα των κεκοιµηµενων αγιων ηγερθη

53

και εξελθοντες εκ των µνηµειων µετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις

54

ο δε εκατονταρχος και οι µετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισµον και τα γενοµενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος

55

ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο µακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω

56

εν αις ην µαρια η µαγδαληνη και µαρια η του ιακωβου και ιωση µητηρ και η µητηρ των υιων ζεβεδαιου
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57

οψιας δε γενοµενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριµαθαιας τουνοµα ιωσηφ ος και αυτος εµαθητευσεν τω ιησου

58

ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωµα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωµα

59

και λαβων το σωµα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα

60

και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου µνηµειω ο ελατοµησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον µεγαν τη θυρα του µνηµειου απηλθεν

61

ην δε εκει µαρια η µαγδαληνη και η αλλη µαρια καθηµεναι απεναντι του ταφου

62

τη δε επαυριον ητις εστιν µετα την παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον

63

λεγοντες κυριε εµνησθηµεν οτι εκεινος ο πλανος ειπεν ετι ζων µετα τρεις ηµερας εγειροµαι

64

κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ηµερας µηποτε ελθοντες οι µαθηται αυτου νυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσ
ται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης

65

εφη δε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε

66

οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον µετα της κουστωδιας

1

οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις µιαν σαββατων ηλθεν µαρια η µαγδαληνη και η αλλη µαρια θεωρησαι τον ταφον

2

και ιδου σεισµος εγενετο µεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν τον λιθον απο της θυρας και εκαθητο επανω αυτου

3

ην δε η ιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυµα αυτου λευκον ωσει χιων

4

απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και εγενοντο ωσει νεκροι

5

αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν µη φοβεισθε υµεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωµενον ζητειτε

6

ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος

7

και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις µαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υµας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υµιν

8

και εξελθουσαι ταχυ απο του µνηµειου µετα φοβου και χαρας µεγαλης εδραµον απαγγειλαι τοις µαθηταις αυτου

9

ως δε επορευοντο απαγγειλαι τοις µαθηταις αυτου και ιδου ο ιησους απηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυ
τω

10

τοτε λεγει αυταις ο ιησους µη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις µου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν κακει µε οψονται

11

πορευοµενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενοµενα

12

και συναχθεντες µετα των πρεσβυτερων συµβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις

13

λεγοντες ειπατε οτι οι µαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ηµων κοιµωµενων

14

και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεµονος ηµεις πεισοµεν αυτον και υµας αµεριµνους ποιησοµεν

15

οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και διεφηµισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις µεχρι της σηµερον

16

οι δε ενδεκα µαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους

17

και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

18

και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη µοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γης

19

πορευθεντες ουν µαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονοµα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευµατος

20

διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαµην υµιν και ιδου εγω µεθ υµων ειµι πασας τας ηµερας εως της συντελειας του αιωνος αµην

1

αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου

2

ως γεγραπται εν τοις προφηταις ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εµπροσθεν σου
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3

φωνη βοωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου

4

εγενετο ιωαννης βαπτιζων εν τη ερηµω και κηρυσσων βαπτισµα µετανοιας εις αφεσιν αµαρτιων

5

και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυµιται και εβαπτιζοντο παντες εν τω ιορδανη ποταµω υπ αυτου εξοµολογουµενοι τας αµαρτιας αυτων

6

ην δε ιωαννης ενδεδυµενος τριχας καµηλου και ζωνην δερµατινην περι την οσφυν αυτου και εσθιων ακριδας και µελι αγριον

7

και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτερος µου οπισω µου ου ουκ ειµι ικανος κυψας λυσαι τον ιµαντα των υποδηµατων αυτου

8

εγω µεν εβαπτισα υµας εν υδατι αυτος δε βαπτισει υµας εν πνευµατι αγιω

9

και εγενετο εν εκειναις ταις ηµεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρετ της γαλιλαιας και εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην

10

και ευθεως αναβαινων απο του υδατος ειδεν σχιζοµενους τους ουρανους και το πνευµα ωσει περιστεραν καταβαινον επ αυτον

11

και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιος µου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα

12

και ευθυς το πνευµα αυτον εκβαλλει εις την ερηµον

13

και ην εκει εν τη ερηµω ηµερας τεσσαρακοντα πειραζοµενος υπο του σατανα και ην µετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω

14

µετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου

15

και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου µετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω

16

περιπατων δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν σιµωνα και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αµφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεις

17

και ειπεν αυτοις ο ιησους δευτε οπισω µου και ποιησω υµας γενεσθαι αλιεις ανθρωπων

18

και ευθεως αφεντες τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω

19

και προβας εκειθεν ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας τα δικτυα

20

και ευθεως εκαλεσεν αυτους και αφεντες τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω µετα των µισθωτων απηλθον οπισω αυτου

21

και εισπορευονται εις καπερναουµ και ευθεως τοις σαββασιν εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν

22

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραµµατεις

23

και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευµατι ακαθαρτω και ανεκραξεν

24

λεγων εα τι ηµιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ηµας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

25

και επετιµησεν αυτω ο ιησους λεγων φιµωθητι και εξελθε εξ αυτου

26

και σπαραξαν αυτον το πνευµα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη µεγαλη εξηλθεν εξ αυτου

27

και εθαµβηθησαν παντες ωστε συζητειν προς αυτους λεγοντας τι εστιν τουτο τις η διδαχη η καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοις πνευµασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει και υ
πακουουσιν αυτω

28

εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυς εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας

29

και ευθεως εκ της συναγωγης εξελθοντες ηλθον εις την οικιαν σιµωνος και ανδρεου µετα ιακωβου και ιωαννου

30

η δε πενθερα σιµωνος κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεως λεγουσιν αυτω περι αυτης

31

και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεως και διηκονει αυτοις

32

οψιας δε γενοµενης οτε εδυ ο ηλιος εφερον προς αυτον παντας τους κακως εχοντας και τους δαιµονιζοµενους

33

και η πολις ολη επισυνηγµενη ην προς την θυραν

34

και εθεραπευσεν πολλους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και δαιµονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιµονια οτι ηδεισαν αυτον

35

και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερηµον τοπον κακει προσηυχετο
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36

και κατεδιωξαν αυτον ο σιµων και οι µετ αυτου

37

και ευροντες αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντες ζητουσιν σε

38

και λεγει αυτοις αγωµεν εις τας εχοµενας κωµοπολεις ινα κακει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα

39

και ην κηρυσσων εν ταις συναγωγαις αυτων εις ολην την γαλιλαιαν και τα δαιµονια εκβαλλων

40

και ερχεται προς αυτον λεπρος παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον και λεγων αυτω οτι εαν θελης δυνασαι µε καθαρισαι

41

ο δε ιησους σπλαγχνισθεις εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω καθαρισθητι

42

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

43

και εµβριµησαµενος αυτω ευθεως εξεβαλεν αυτον

44

και λεγει αυτω ορα µηδενι µηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισµου σου α προσεταξεν µωσης εις µαρτυριον αυτοις

45

ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφηµιζειν τον λογον ωστε µηκετι αυτον δυνασθαι φανερως εις πολιν εισελθειν αλλ εξω εν ερηµοις τοποις ην και ηρχοντο προς αυ
τον πανταχοθεν

1

και παλιν εισηλθεν εις καπερναουµ δι ηµερων και ηκουσθη οτι εις οικον εστιν

2

και ευθεως συνηχθησαν πολλοι ωστε µηκετι χωρειν µηδε τα προς την θυραν και ελαλει αυτοις τον λογον

3

και ερχονται προς αυτον παραλυτικον φεροντες αιροµενον υπο τεσσαρων

4

και µη δυναµενοι προσεγγισαι αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην και εξορυξαντες χαλωσιν τον κραββατον εφ ω ο παραλυτικος κατεκειτο

5

ιδων δε ο ιησους την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου

6

ησαν δε τινες των γραµµατεων εκει καθηµενοι και διαλογιζοµενοι εν ταις καρδιαις αυτων

7

τι ουτος ουτως λαλει βλασφηµιας τις δυναται αφιεναι αµαρτιας ει µη εις ο θεος

8

και ευθεως επιγνους ο ιησους τω πνευµατι αυτου οτι ουτως διαλογιζονται εν εαυτοις ειπεν αυτοις τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υµων

9

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται σοι αι αµαρτιαι η ειπειν εγειραι και αρον σου τον κραββατον και περιπατει

10

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου αφιεναι επι της γης αµαρτιας λεγει τω παραλυτικω

11

σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον σου και υπαγε εις τον οικον σου

12

και ηγερθη ευθεως και αρας τον κραββατον εξηλθεν εναντιον παντων ωστε εξιστασθαι παντας και δοξαζειν τον θεον λεγοντας οτι ουδεποτε ουτως ειδοµεν

13

και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους

14

και παραγων ειδεν λευιν τον του αλφαιου καθηµενον επι το τελωνιον και λεγει αυτω ακολουθει µοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

15

και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αµαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις µαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησα
ν αυτω

16

και οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα µετα των τελωνων και αµαρτωλων ελεγον τοις µαθηταις αυτου τι οτι µετα των τελωνων και αµαρτωλων εσθιει κ
αι πινει

17

και ακουσας ο ιησους λεγει αυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους αλλα αµαρτωλους εις µετανοιαν

18

και ησαν οι µαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω διατι οι µαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι µαθη
ται ου νηστευουσιν

19

και ειπεν αυτοις ο ιησους µη δυνανται οι υιοι του νυµφωνος εν ω ο νυµφιος µετ αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον µεθ εαυτων εχουσιν τον νυµφιον ου δυνανται νηστευειν

20

ελευσονται δε ηµεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυµφιος και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ηµεραις

21

και ουδεις επιβληµα ρακους αγναφου επιρραπτει επι ιµατιω παλαιω ει δε µη αιρει το πληρωµα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισµα γινεται
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22

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε µη ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους και ο οινος εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εις ασκους καινους
βλητεον

23

και εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριµων και ηρξαντο οι µαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας

24

και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν

25

και αυτος ελεγεν αυτοις ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαβιδ οτε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυτος και οι µετ αυτου

26

πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου επι αβιαθαρ του αρχιερεως και τους αρτους της προθεσεως εφαγεν ους ουκ εξεστιν φαγειν ει µη τοις ιερευσιν και εδωκεν και τοις συν αυ
τω ουσιν

27

και ελεγεν αυτοις το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωπος δια το σαββατον

28

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

1

και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην και ην εκει ανθρωπος εξηραµµενην εχων την χειρα

2

και παρετηρουν αυτον ει τοις σαββασιν θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου

3

και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραµµενην εχοντι την χειρα εγειραι εις το µεσον

4

και λεγει αυτοις εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκτειναι οι δε εσιωπων

5

και περιβλεψαµενος αυτους µετ οργης συλλυπουµενος επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη η χειρ
αυτου υγιης ως η αλλη

6

και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεως µετα των ηρωδιανων συµβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν

7

και ο ιησους ανεχωρησεν µετα των µαθητων αυτου προς την θαλασσαν και πολυ πληθος απο της γαλιλαιας ηκολουθησαν αυτω και απο της ιουδαιας

8

και απο ιεροσολυµων και απο της ιδουµαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντες οσα εποιει ηλθον προς αυτον

9

και ειπεν τοις µαθηταις αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα µη θλιβωσιν αυτον

10

πολλους γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω ινα αυτου αψωνται οσοι ειχον µαστιγας

11

και τα πνευµατα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτεν αυτω και εκραζεν λεγοντα οτι συ ει ο υιος του θεου

12

και πολλα επετιµα αυτοις ινα µη αυτον φανερον ποιησωσιν

13

και αναβαινει εις το ορος και προσκαλειται ους ηθελεν αυτος και απηλθον προς αυτον

14

και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν µετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

15

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιµονια

16

και επεθηκεν τω σιµωνι ονοµα πετρον

17

και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και επεθηκεν αυτοις ονοµατα βοανεργες ο εστιν υιοι βροντης

18

και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολοµαιον και µατθαιον και θωµαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιµωνα τον κανανιτην

19

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

20

και συνερχεται παλιν οχλος ωστε µη δυνασθαι αυτους µητε αρτον φαγειν

21

και ακουσαντες οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη

22

και οι γραµµατεις οι απο ιεροσολυµων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

23

και προσκαλεσαµενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν

24

και εαν βασιλεια εφ εαυτην µερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη
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25

και εαν οικια εφ εαυτην µερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη

26

και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και µεµερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει

27

ου δυναται ουδεις τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν µη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει

28

αµην λεγω υµιν οτι παντα αφεθησεται τα αµαρτηµατα τοις υιοις των ανθρωπων και βλασφηµιαι οσας αν βλασφηµησωσιν

29

ος δ αν βλασφηµηση εις το πνευµα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως

30

οτι ελεγον πνευµα ακαθαρτον εχει

31

ερχονται ουν οι αδελφοι και η µητηρ αυτου και εξω εστωτες απεστειλαν προς αυτον φωνουντες αυτον

32

και εκαθητο οχλος περι αυτον ειπον δε αυτω ιδου η µητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω ζητουσιν σε

33

και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η µητηρ µου η οι αδελφοι µου

34

και περιβλεψαµενος κυκλω τους περι αυτον καθηµενους λεγει ιδε η µητηρ µου και οι αδελφοι µου

35

ος γαρ αν ποιηση το θεληµα του θεου ουτος αδελφος µου και αδελφη µου και µητηρ εστιν

1

και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη προς αυτον οχλος πολυς ωστε αυτον εµβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θ
αλασσαν επι της γης ην

2

και εδιδασκεν αυτους εν παραβολαις πολλα και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου

3

ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

4

και εγενετο εν τω σπειρειν ο µεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα του ουρανου και κατεφαγεν αυτο

5

αλλο δε επεσεν επι το πετρωδες οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το µη εχειν βαθος γης

6

ηλιου δε ανατειλαντος εκαυµατισθη και δια το µη εχειν ριζαν εξηρανθη

7

και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν

8

και αλλο επεσεν εις την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και αυξανοντα και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

9

και ελεγεν αυτοις ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

10

οτε δε εγενετο καταµονας ηρωτησαν αυτον οι περι αυτον συν τοις δωδεκα την παραβολην

11

και ελεγεν αυτοις υµιν δεδοται γνωναι το µυστηριον της βασιλειας του θεου εκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις τα παντα γινεται

12

ινα βλεποντες βλεπωσιν και µη ιδωσιν και ακουοντες ακουωσιν και µη συνιωσιν µηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αυτοις τα αµαρτηµατα

13

και λεγει αυτοις ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθε

14

ο σπειρων τον λογον σπειρει

15

ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογος και οταν ακουσωσιν ευθεως ερχεται ο σατανας και αιρει τον λογον τον εσπαρµενον εν ταις καρδιαις αυτων

16

και ουτοι εισιν οµοιως οι επι τα πετρωδη σπειροµενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον ευθεως µετα χαρας λαµβανουσιν αυτον

17

και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενοµενης θλιψεως η διωγµου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζονται

18

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειροµενοι ουτοι εισιν οι τον λογον ακουοντες

19

και αι µεριµναι του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυµιαι εισπορευοµεναι συµπνιγουσιν τον λογον και ακαρπος γινεται

20

και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον

21

και ελεγεν αυτοις µητι ο λυχνος ερχεται ινα υπο τον µοδιον τεθη η υπο την κλινην ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη

22

ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν µη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα εις φανερον ελθη
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23

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

24

και ελεγεν αυτοις βλεπετε τι ακουετε εν ω µετρω µετρειτε µετρηθησεται υµιν και προστεθησεται υµιν τοις ακουουσιν

25

ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

26

και ελεγεν ουτως εστιν η βασιλεια του θεου ως εαν ανθρωπος βαλη τον σπορον επι της γης

27

και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ηµεραν και ο σπορος βλαστανη και µηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος

28

αυτοµατη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

29

οταν δε παραδω ο καρπος ευθεως αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο θερισµος

30

και ελεγεν τινι οµοιωσωµεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη παραβαλωµεν αυτην

31

ως κοκκω σιναπεως ος οταν σπαρη επι της γης µικροτερος παντων των σπερµατων εστιν των επι της γης

32

και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των λαχανων µειζων και ποιει κλαδους µεγαλους ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν

33

και τοιαυταις παραβολαις πολλαις ελαλει αυτοις τον λογον καθως ηδυναντο ακουειν

34

χωρις δε παραβολης ουκ ελαλει αυτοις κατ ιδιαν δε τοις µαθηταις αυτου επελυεν παντα

35

και λεγει αυτοις εν εκεινη τη ηµερα οψιας γενοµενης διελθωµεν εις το περαν

36

και αφεντες τον οχλον παραλαµβανουσιν αυτον ως ην εν τω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια ην µετ αυτου

37

και γινεται λαιλαψ ανεµου µεγαλη τα δε κυµατα επεβαλλεν εις το πλοιον ωστε αυτο ηδη γεµιζεσθαι

38

και ην αυτος επι τη πρυµνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου µελει σοι οτι απολλυµεθα

39

και διεγερθεις επετιµησεν τω ανεµω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιµωσο και εκοπασεν ο ανεµος και εγενετο γαληνη µεγαλη

40

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

41

και εφοβηθησαν φοβον µεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεµος και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω

1

και ηλθον εις το περαν της θαλασσης εις την χωραν των γαδαρηνων

2

και εξελθοντι αυτω εκ του πλοιου ευθεως απηντησεν αυτω εκ των µνηµειων ανθρωπος εν πνευµατι ακαθαρτω

3

ος την κατοικησιν ειχεν εν τοις µνηµειοις και ουτε αλυσεσιν ουδεις ηδυνατο αυτον δησαι

4

δια το αυτον πολλακις πεδαις και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τας αλυσεις και τας πεδας συντετριφθαι και ουδεις αυτον ισχυεν δαµασαι

5

και διαπαντος νυκτος και ηµερας εν τοις ορεσιν και εν τοις µνηµασιν ην κραζων και κατακοπτων εαυτον λιθοις

6

ιδων δε τον ιησουν απο µακροθεν εδραµεν και προσεκυνησεν αυτω

7

και κραξας φωνη µεγαλη ειπεν τι εµοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου ορκιζω σε τον θεον µη µε βασανισης

8

ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευµα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου

9

και επηρωτα αυτον τι σοι ονοµα και απεκριθη λεγων λεγεων ονοµα µοι οτι πολλοι εσµεν

10

και παρεκαλει αυτον πολλα ινα µη αυτους αποστειλη εξω της χωρας

11

ην δε εκει προς τα ορη αγελη χοιρων µεγαλη βοσκοµενη

12

και παρεκαλεσαν αυτον παντες οι δαιµονες λεγοντες πεµψον ηµας εις τους χοιρους ινα εις αυτους εισελθωµεν

13

και επετρεψεν αυτοις ευθεως ο ιησους και εξελθοντα τα πνευµατα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρµησεν η αγελη κατα του κρηµνου εις την θαλασσαν ησαν δε
ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση

14

οι δε βοσκοντες τους χοιρους εφυγον και ανηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους και εξηλθον ιδειν τι εστιν το γεγονος
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15

και ερχονται προς τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιµονιζοµενον καθηµενον και ιµατισµενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν

16

και διηγησαντο αυτοις οι ιδοντες πως εγενετο τω δαιµονιζοµενω και περι των χοιρων

17

και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελθειν απο των οριων αυτων

18

και εµβαντος αυτου εις το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιµονισθεις ινα η µετ αυτου

19

ο δε ιησους ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εις τον οικον σου προς τους σους και αναγγειλον αυτοις οσα σοι ο κυριος εποιησεν και ηλεησεν σε

20

και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυµαζον

21

και διαπερασαντος του ιησου εν τω πλοιω παλιν εις το περαν συνηχθη οχλος πολυς επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν

22

και ιδου ερχεται εις των αρχισυναγωγων ονοµατι ιαειρος και ιδων αυτον πιπτει προς τους ποδας αυτου

23

και παρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον µου εσχατως εχει ινα ελθων επιθης αυτη τας χειρας οπως σωθη και ζησεται

24

και απηλθεν µετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβον αυτον

25

και γυνη τις ουσα εν ρυσει αιµατος ετη δωδεκα

26

και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ εαυτης παντα και µηδεν ωφεληθεισα αλλα µαλλον εις το χειρον ελθουσα

27

ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιµατιου αυτου

28

ελεγεν γαρ οτι καν των ιµατιων αυτου αψωµαι σωθησοµαι

29

και ευθεως εξηρανθη η πηγη του αιµατος αυτης και εγνω τω σωµατι οτι ιαται απο της µαστιγος

30

και ευθεως ο ιησους επιγνους εν εαυτω την εξ αυτου δυναµιν εξελθουσαν επιστραφεις εν τω οχλω ελεγεν τις µου ηψατο των ιµατιων

31

και ελεγον αυτω οι µαθηται αυτου βλεπεις τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεις τις µου ηψατο

32

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

33

η δε γυνη φοβηθεισα και τρεµουσα ειδυια ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν

34

ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης απο της µαστιγος σου

35

ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντες οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον

36

ο δε ιησους ευθεως ακουσας τον λογον λαλουµενον λεγει τω αρχισυναγωγω µη φοβου µονον πιστευε

37

και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ει µη πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον ιακωβου

38

και ερχεται εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον κλαιοντας και αλαλαζοντας πολλα

39

και εισελθων λεγει αυτοις τι θορυβεισθε και κλαιετε το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

40

και κατεγελων αυτου ο δε εκβαλων απαντας παραλαµβανει τον πατερα του παιδιου και την µητερα και τους µετ αυτου και εισπορευεται οπου ην το παιδιον ανακειµενον

41

και κρατησας της χειρος του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουµι ο εστιν µεθερµηνευοµενον το κορασιον σοι λεγω εγειραι

42

και ευθεως ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν εκστασει µεγαλη

43

και διεστειλατο αυτοις πολλα ινα µηδεις γνω τουτο και ειπεν δοθηναι αυτη φαγειν

1

και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι µαθηται αυτου

2

και γενοµενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα αυτω οτι και δυναµει
ς τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται

3

ουκ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος µαριας αδελφος δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιµωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ηµας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

4

ελεγεν δε αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατιµος ει µη εν τη πατριδι αυτου και εν τοις συγγενεσιν και εν τη οικια αυτου
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5

και ουκ ηδυνατο εκει ουδεµιαν δυναµιν ποιησαι ει µη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν

6

και εθαυµαζεν δια την απιστιαν αυτων και περιηγεν τας κωµας κυκλω διδασκων

7

και προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευµατων των ακαθαρτων

8

και παρηγγειλεν αυτοις ινα µηδεν αιρωσιν εις οδον ει µη ραβδον µονον µη πηραν µη αρτον µη εις την ζωνην χαλκον

9

αλλ υποδεδεµενους σανδαλια και µη ενδυσησθε δυο χιτωνας

10

και ελεγεν αυτοις οπου εαν εισελθητε εις οικιαν εκει µενετε εως αν εξελθητε εκειθεν

11

και οσοι αν µη δεξωνται υµας µηδε ακουσωσιν υµων εκπορευοµενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υµων εις µαρτυριον αυτοις αµην λεγω υµιν ανεκτο
τερον εσται σοδοµοις η γοµορροις εν ηµερα κρισεως η τη πολει εκεινη

12

και εξελθοντες εκηρυσσον ινα µετανοησωσιν

13

και δαιµονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

14

και ηκουσεν ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονοµα αυτου και ελεγεν οτι ιωαννης ο βαπτιζων εκ νεκρων ηγερθη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναµεις εν αυτω

15

αλλοι ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης εστιν η ως εις των προφητων

16

ακουσας δε ο ηρωδης ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος εστιν αυτος ηγερθη εκ νεκρων

17

αυτος γαρ ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν τη φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαµησεν

18

ελεγεν γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γυναικα του αδελφου σου

19

η δε ηρωδιας ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο

20

ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα εποιει και ηδεως αυτου ηκουεν

21

και γενοµενης ηµερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιει τοις µεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας

22

και εισελθουσης της θυγατρος αυτης της ηρωδιαδος και ορχησαµενης και αρεσασης τω ηρωδη και τοις συνανακειµενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον µε ο εαν θελη
ς και δωσω σοι

23

και ωµοσεν αυτη οτι ο εαν µε αιτησης δωσω σοι εως ηµισους της βασιλειας µου

24

η δε εξελθουσα ειπεν τη µητρι αυτης τι αιτησοµαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

25

και εισελθουσα ευθεως µετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα µοι δως εξ αυτης επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

26

και περιλυπος γενοµενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειµενους ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι

27

και ευθεως αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατωρα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην αυτου

28

ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτην τη µητρι αυτης

29

και ακουσαντες οι µαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωµα αυτου και εθηκαν αυτο εν τω µνηµειω

30

και συναγονται οι αποστολοι προς τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

31

και ειπεν αυτοις δευτε υµεις αυτοι κατ ιδιαν εις ερηµον τοπον και αναπαυεσθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχοµενοι και οι υπαγοντες πολλοι και ουδε φαγειν ηυκαιρουν

32

και απηλθον εις ερηµον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

33

και ειδον αυτους υπαγοντας οι οχλοι και επεγνωσαν αυτον πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραµον εκει και προηλθον αυτους και συνηλθον προς αυτον

34

και εξελθων ειδεν ο ιησους πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα µη εχοντα ποιµενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

35

και ηδη ωρας πολλης γενοµενης προσελθοντες αυτω οι µαθηται αυτου λεγουσιν οτι ερηµος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη

36

απολυσον αυτους ινα απελθοντες εις τους κυκλω αγρους και κωµας αγορασωσιν εαυτοις αρτους τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν
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37

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις δοτε αυτοις υµεις φαγειν και λεγουσιν αυτω απελθοντες αγορασωµεν διακοσιων δηναριων αρτους και δωµεν αυτοις φαγειν

38

ο δε λεγει αυτοις ποσους αρτους εχετε υπαγετε και ιδετε και γνοντες λεγουσιν πεντε και δυο ιχθυας

39

και επεταξεν αυτοις ανακλιναι παντας συµποσια συµποσια επι τω χλωρω χορτω

40

και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα

41

και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κατεκλασεν τους αρτους και εδιδου τοις µαθηταις αυτου ινα παραθωσιν αυτοις
και τους δυο ιχθυας εµερισεν πασιν

42

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

43

και ηραν κλασµατων δωδεκα κοφινους πληρεις και απο των ιχθυων

44

και ησαν οι φαγοντες τους αρτους ωσει πεντακισχιλιοι ανδρες

45

και ευθεως ηναγκασεν τους µαθητας αυτου εµβηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς βηθσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον

46

και αποταξαµενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

47

και οψιας γενοµενης ην το πλοιον εν µεσω της θαλασσης και αυτος µονος επι της γης

48

και ειδεν αυτους βασανιζοµενους εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεµος εναντιος αυτοις και περι τεταρτην φυλακην της νυκτος ερχεται προς αυτους περιπατων επι της θαλασσης κ
αι ηθελεν παρελθειν αυτους

49

οι δε ιδοντες αυτον περιπατουντα επι της θαλασσης εδοξαν φαντασµα ειναι και ανεκραξαν

50

παντες γαρ αυτον ειδον και εταραχθησαν και ευθεως ελαλησεν µετ αυτων και λεγει αυτοις θαρσειτε εγω ειµι µη φοβεισθε

51

και ανεβη προς αυτους εις το πλοιον και εκοπασεν ο ανεµος και λιαν εκ περισσου εν εαυτοις εξισταντο και εθαυµαζον

52

ου γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις ην γαρ η καρδια αυτων πεπωρωµενη

53

και διαπερασαντες ηλθον επι την γην γενησαρετ και προσωρµισθησαν

54

και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεως επιγνοντες αυτον

55

περιδραµοντες ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοις κραββατοις τους κακως εχοντας περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν

56

και οπου αν εισεπορευετο εις κωµας η πολεις η αγρους εν ταις αγοραις ετιθουν τους ασθενουντας και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιµατιου αυτου αψωνται
και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο

1

και συναγονται προς αυτον οι φαρισαιοι και τινες των γραµµατεων ελθοντες απο ιεροσολυµων

2

και ιδοντες τινας των µαθητων αυτου κοιναις χερσιν τουτ εστιν ανιπτοις εσθιοντας αρτους εµεµψαντο

3

οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι ιουδαιοι εαν µη πυγµη νιψωνται τας χειρας ουκ εσθιουσιν κρατουντες την παραδοσιν των πρεσβυτερων

4

και απο αγορας εαν µη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον κρατειν βαπτισµους ποτηριων και ξεστων και χαλκιων και κλινων

5

επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραµµατεις διατι οι µαθηται σου ου περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοις χερσιν εσθιουσιν τον αρ
τον

6

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι καλως προεφητευσεν ησαιας περι υµων των υποκριτων ως γεγραπται ουτος ο λαος τοις χειλεσιν µε τιµα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ
εµου

7

µατην δε σεβονται µε διδασκοντες διδασκαλιας ενταλµατα ανθρωπων

8

αφεντες γαρ την εντολην του θεου κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων βαπτισµους ξεστων και ποτηριων και αλλα παροµοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

9

και ελεγεν αυτοις καλως αθετειτε την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υµων τηρησητε

10

µωσης γαρ ειπεν τιµα τον πατερα σου και την µητερα σου και ο κακολογων πατερα η µητερα θανατω τελευτατω
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11

υµεις δε λεγετε εαν ειπη ανθρωπος τω πατρι η τη µητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν εξ εµου ωφεληθης

12

και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη µητρι αυτου

13

ακυρουντες τον λογον του θεου τη παραδοσει υµων η παρεδωκατε και παροµοια τοιαυτα πολλα ποιειτε

14

και προσκαλεσαµενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε µου παντες και συνιετε

15

ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευοµενον εις αυτον ο δυναται αυτον κοινωσαι αλλα τα εκπορευοµενα απ αυτου εκεινα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον

16

ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

17

και οτε εισηλθεν εις οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι µαθηται αυτου περι της παραβολης

18

και λεγει αυτοις ουτως και υµεις ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν εισπορευοµενον εις τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι

19

οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ εις την κοιλιαν και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζον παντα τα βρωµατα

20

ελεγεν δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευοµενον εκεινο κοινοι τον ανθρωπον

21

εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισµοι οι κακοι εκπορευονται µοιχειαι πορνειαι φονοι

22

κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλµος πονηρος βλασφηµια υπερηφανια αφροσυνη

23

παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον

24

και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα µεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις την οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

25

ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ης ειχεν το θυγατριον αυτης πνευµα ακαθαρτον ελθουσα προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου

26

ην δε η γυνη ελληνις συροφοινισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιµονιον εκβαλλη εκ της θυγατρος αυτης

27

ο δε ιησους ειπεν αυτη αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

28

η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω της τραπεζης εσθιει απο των ψιχιων των παιδιων

29

και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιµονιον εκ της θυγατρος σου

30

και απελθουσα εις τον οικον αυτης ευρεν το δαιµονιον εξεληλυθος και την θυγατερα βεβληµενην επι της κλινης

31

και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνος ηλθεν προς την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα µεσον των οριων δεκαπολεως

32

και φερουσιν αυτω κωφον µογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω την χειρα

33

και απολαβοµενος αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας ηψατο της γλωσσης αυτου

34

και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι

35

και ευθεως διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσµος της γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως

36

και διεστειλατο αυτοις ινα µηδενι ειπωσιν οσον δε αυτος αυτοις διεστελλετο µαλλον περισσοτερον εκηρυσσον

37

και υπερπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες καλως παντα πεποιηκεν και τους κωφους ποιει ακουειν και τους αλαλους λαλειν

1

εν εκειναις ταις ηµεραις παµπολλου οχλου οντος και µη εχοντων τι φαγωσιν προσκαλεσαµενος ο ιησους τους µαθητας αυτου λεγει αυτοις

2

σπλαγχνιζοµαι επι τον οχλον οτι ηδη ηµερας τρεις προσµενουσιν µοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν

3

και εαν απολυσω αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινες γαρ αυτων µακροθεν ηκασιν

4

και απεκριθησαν αυτω οι µαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται τις ωδε χορτασαι αρτων επ ερηµιας

5

και επηρωτα αυτους ποσους εχετε αρτους οι δε ειπον επτα

6

και παρηγγειλεν τω οχλω αναπεσειν επι της γης και λαβων τους επτα αρτους ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις µαθηταις αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω οχλω
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7

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας ειπεν παραθειναι και αυτα

8

εφαγον δε και εχορτασθησαν και ηραν περισσευµατα κλασµατων επτα σπυριδας

9

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

10

και ευθεως εµβας εις το πλοιον µετα των µαθητων αυτου ηλθεν εις τα µερη δαλµανουθα

11

και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν αυτω ζητουντες παρ αυτου σηµειον απο του ουρανου πειραζοντες αυτον

12

και αναστεναξας τω πνευµατι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη σηµειον επιζητει αµην λεγω υµιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σηµειον

13

και αφεις αυτους εµβας παλιν εις το πλοιον απηλθεν εις το περαν

14

και επελαθοντο λαβειν αρτους και ει µη ενα αρτον ουκ ειχον µεθ εαυτων εν τω πλοιω

15

και διεστελλετο αυτοις λεγων ορατε βλεπετε απο της ζυµης των φαρισαιων και της ζυµης ηρωδου

16

και διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες οτι αρτους ουκ εχοµεν

17

και γνους ο ιησους λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθε οτι αρτους ουκ εχετε ουπω νοειτε ουδε συνιετε ετι πεπωρωµενην εχετε την καρδιαν υµων

18

οφθαλµους εχοντες ου βλεπετε και ωτα εχοντες ουκ ακουετε και ου µνηµονευετε

19

οτε τους πεντε αρτους εκλασα εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους πληρεις κλασµατων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα

20

οτε δε τους επτα εις τους τετρακισχιλιους ποσων σπυριδων πληρωµατα κλασµατων ηρατε οι δε ειπον επτα

21

και ελεγεν αυτοις πως ου συνιετε

22

και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται

23

και επιλαβοµενος της χειρος του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω της κωµης και πτυσας εις τα οµµατα αυτου επιθεις τας χειρας αυτω επηρωτα αυτον ει τι βλεπει

24

και αναβλεψας ελεγεν βλεπω τους ανθρωπους οτι ως δενδρα ορω περιπατουντας

25

ειτα παλιν επεθηκεν τας χειρας επι τους οφθαλµους αυτου και εποιησεν αυτον αναβλεψαι και αποκατεσταθη και ενεβλεψεν τηλαυγως απαντας

26

και απεστειλεν αυτον εις τον οικον αυτου λεγων µηδε εις την κωµην εισελθης µηδε ειπης τινι εν τη κωµη

27

και εξηλθεν ο ιησους και οι µαθηται αυτου εις τας κωµας καισαρειας της φιλιππου και εν τη οδω επηρωτα τους µαθητας αυτου λεγων αυτοις τινα µε λεγουσιν οι ανθρωποι ει
ναι

28

οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα των προφητων

29

και αυτος λεγει αυτοις υµεις δε τινα µε λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ει ο χριστος

30

και επετιµησεν αυτοις ινα µηδενι λεγωσιν περι αυτου

31

και ηρξατο διδασκειν αυτους οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιµασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραµµατεων και αποκτανθηναι και
µετα τρεις ηµερας αναστηναι

32

και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβοµενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιµαν αυτω

33

ο δε επιστραφεις και ιδων τους µαθητας αυτου επετιµησεν τω πετρω λεγων υπαγε οπισω µου σατανα οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων

34

και προσκαλεσαµενος τον οχλον συν τοις µαθηταις αυτου ειπεν αυτοις οστις θελει οπισω µου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω µο
ι

35

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εµου και του ευαγγελιου ουτος σωσει αυτην

36

τι γαρ ωφελησει ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσµον ολον και ζηµιωθη την ψυχην αυτου

37

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγµα της ψυχης αυτου
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38

ος γαρ αν επαισχυνθη µε και τους εµους λογους εν τη γενεα ταυτη τη µοιχαλιδι και αµαρτωλω και ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του πατ
ρος αυτου µετα των αγγελων των αγιων

1

και ελεγεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οιτινες ου µη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναµει

2

και µεθ ηµερας εξ παραλαµβανει ο ιησους τον πετρον και τον ιακωβον και τον ιωαννην και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν µονους και µετεµορφωθη εµπροσθεν
αυτων

3

και τα ιµατια αυτου εγενετο στιλβοντα λευκα λιαν ως χιων οια γναφευς επι της γης ου δυναται λευκαναι

4

και ωφθη αυτοις ηλιας συν µωσει και ησαν συλλαλουντες τω ιησου

5

και αποκριθεις ο πετρος λεγει τω ιησου ραββι καλον εστιν ηµας ωδε ειναι και ποιησωµεν σκηνας τρεις σοι µιαν και µωσει µιαν και ηλια µιαν

6

ου γαρ ηδει τι λαληση ησαν γαρ εκφοβοι

7

και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος αυτου ακουετε

8

και εξαπινα περιβλεψαµενοι ουκετι ουδενα ειδον αλλα τον ιησουν µονον µεθ εαυτων

9

καταβαινοντων δε αυτων απο του ορους διεστειλατο αυτοις ινα µηδενι διηγησωνται α ειδον ει µη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη

10

και τον λογον εκρατησαν προς εαυτους συζητουντες τι εστιν το εκ νεκρων αναστηναι

11

και επηρωτων αυτον λεγοντες οτι λεγουσιν οι γραµµατεις οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον

12

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ηλιας µεν ελθων πρωτον αποκαθιστα παντα και πως γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη

13

αλλα λεγω υµιν οτι και ηλιας εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον

14

και ελθων προς τους µαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραµµατεις συζητουντας αυτοις

15

και ευθεως πας ο οχλος ιδων αυτον εξεθαµβηθη και προστρεχοντες ησπαζοντο αυτον

16

και επηρωτησεν τους γραµµατεις τι συζητειτε προς αυτους

17

και αποκριθεις εις εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιον µου προς σε εχοντα πνευµα αλαλον

18

και οπου αν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τους οδοντας αυτου και ξηραινεται και ειπον τοις µαθηταις σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

19

ο δε αποκριθεις αυτω λεγει ω γενεα απιστος εως ποτε προς υµας εσοµαι εως ποτε ανεξοµαι υµων φερετε αυτον προς µε

20

και ηνεγκαν αυτον προς αυτον και ιδων αυτον ευθεως το πνευµα εσπαραξεν αυτον και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων

21

και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσος χρονος εστιν ως τουτο γεγονεν αυτω ο δε ειπεν παιδιοθεν

22

και πολλακις αυτον και εις πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι βοηθησον ηµιν σπλαγχνισθεις εφ ηµας

23

ο δε ιησους ειπεν αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι

24

και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου µετα δακρυων ελεγεν πιστευω κυριε βοηθει µου τη απιστια

25

ιδων δε ο ιησους οτι επισυντρεχει οχλος επετιµησεν τω πνευµατι τω ακαθαρτω λεγων αυτω το πνευµα το αλαλον και κωφον εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και µηκετι ει
σελθης εις αυτον

26

και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκρος ωστε πολλους λεγειν οτι απεθανεν

27

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

28

και εισελθοντα αυτον εις οικον οι µαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν οτι ηµεις ουκ ηδυνηθηµεν εκβαλειν αυτο

29

και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει µη εν προσευχη και νηστεια

30

και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις γνω
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31

εδιδασκεν γαρ τους µαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ηµερα αν
αστησεται

32

οι δε ηγνοουν το ρηµα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

33

και ηλθεν εις καπερναουµ και εν τη οικια γενοµενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προς εαυτους διελογιζεσθε

34

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις µειζων

35

και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος

36

και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν µεσω αυτων και εναγκαλισαµενος αυτο ειπεν αυτοις

37

ος εαν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται και ος εαν εµε δεξηται ουκ εµε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα µε

38

απεκριθη δε αυτω ο ιωαννης λεγων διδασκαλε ειδοµεν τινα τω ονοµατι σου εκβαλλοντα δαιµονια ος ουκ ακολουθει ηµιν και εκωλυσαµεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ηµιν

39

ο δε ιησους ειπεν µη κωλυετε αυτον ουδεις γαρ εστιν ος ποιησει δυναµιν επι τω ονοµατι µου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι µε

40

ος γαρ ουκ εστιν καθ υµων υπερ υµων εστιν

41

ος γαρ αν ποτιση υµας ποτηριον υδατος εν τω ονοµατι µου οτι χριστου εστε αµην λεγω υµιν ου µη απολεση τον µισθον αυτου

42

και ος αν σκανδαλιση ενα των µικρων των πιστευοντων εις εµε καλον εστιν αυτω µαλλον ει περικειται λιθος µυλικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσα
ν

43

και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εις την ζωην εισελθειν η τας δυο χειρας εχοντα απελθειν εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

44

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

45

και εαν ο πους σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον καλον εστιν σοι εισελθειν εις την ζωην χωλον η τους δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις την γεενναν εις το πυρ το ασβεστον

46

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

47

και εαν ο οφθαλµος σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν µονοφθαλµον εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλµους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν το
υ πυρος

48

οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται

49

πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

50

καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλας και ειρηνευετε εν αλληλοις

1

κακειθεν αναστας ερχεται εις τα ορια της ιουδαιας δια του περαν του ιορδανου και συµπορευονται παλιν οχλοι προς αυτον και ως ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτους

2

και προσελθοντες οι φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζοντες αυτον

3

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υµιν ενετειλατο µωσης

4

οι δε ειπον µωσης επετρεψεν βιβλιον αποστασιου γραψαι και απολυσαι

5

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις προς την σκληροκαρδιαν υµων εγραψεν υµιν την εντολην ταυτην

6

απο δε αρχης κτισεως αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους ο θεος

7

ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την µητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου

8

και εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα µια σαρξ

9

ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος µη χωριζετω

10

και εν τη οικια παλιν οι µαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

11

και λεγει αυτοις ος εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαµηση αλλην µοιχαται επ αυτην
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12

και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτης και γαµηθη αλλω µοιχαται

13

και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε µαθηται επετιµων τοις προσφερουσιν

14

ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς µε και µη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

15

αµην λεγω υµιν ος εαν µη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου µη εισελθη εις αυτην

16

και εναγκαλισαµενος αυτα τιθεις τας χειρας επ αυτα ηυλογει αυτα

17

και εκπορευοµενου αυτου εις οδον προσδραµων εις και γονυπετησας αυτον επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονοµησω

18

ο δε ιησους ειπεν αυτω τι µε λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει µη εις ο θεος

19

τας εντολας οιδας µη µοιχευσης µη φονευσης µη κλεψης µη ψευδοµαρτυρησης µη αποστερησης τιµα τον πατερα σου και την µητερα

20

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξαµην εκ νεοτητος µου

21

ο δε ιησους εµβλεψας αυτω ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω εν σοι υστερει υπαγε οσα εχεις πωλησον και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει
µοι αρας τον σταυρον

22

ο δε στυγνασας επι τω λογω απηλθεν λυπουµενος ην γαρ εχων κτηµατα πολλα

23

και περιβλεψαµενος ο ιησους λεγει τοις µαθηταις αυτου πως δυσκολως οι τα χρηµατα εχοντες εις την βασιλειαν του θεου εισελευσονται

24

οι δε µαθηται εθαµβουντο επι τοις λογοις αυτου ο δε ιησους παλιν αποκριθεις λεγει αυτοις τεκνα πως δυσκολον εστιν τους πεποιθοτας επι τοις χρηµασιν εις την βασιλειαν το
υ θεου εισελθειν

25

ευκοπωτερον εστιν καµηλον δια της τρυµαλιας της ραφιδος εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

26

οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες προς εαυτους και τις δυναται σωθηναι

27

εµβλεψας δε αυτοις ο ιησους λεγει παρα ανθρωποις αδυνατον αλλ ου παρα τω θεω παντα γαρ δυνατα εστιν παρα τω θεω

28

και ηρξατο ο πετρος λεγειν αυτω ιδου ηµεις αφηκαµεν παντα και ηκολουθησαµεν σοι

29

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αµην λεγω υµιν ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η αδελφους η αδελφας η πατερα η µητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν εµου και του ευαγγ
ελιου

30

εαν µη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιας και αδελφους και αδελφας και µητερας και τεκνα και αγρους µετα διωγµων και εν τω αιωνι τω ερχοµενω ζωη
ν αιωνιον

31

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι

32

ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες εις ιεροσολυµα και ην προαγων αυτους ο ιησους και εθαµβουντο και ακολουθουντες εφοβουντο και παραλαβων παλιν τους δωδεκα ηρξατο α
υτοις λεγειν τα µελλοντα αυτω συµβαινειν

33

οτι ιδου αναβαινοµεν εις ιεροσολυµα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και τοις γραµµατευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν α
υτον τοις εθνεσιν

34

και εµπαιξουσιν αυτω και µαστιγωσουσιν αυτον και εµπτυσουσιν αυτω και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ηµερα αναστησεται

35

και προσπορευονται αυτω ιακωβος και ιωαννης οι υιοι ζεβεδαιου λεγοντες διδασκαλε θελοµεν ινα ο εαν αιτησωµεν ποιησης ηµιν

36

ο δε ειπεν αυτοις τι θελετε ποιησαι µε υµιν

37

οι δε ειπον αυτω δος ηµιν ινα εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυµων σου καθισωµεν εν τη δοξη σου

38

ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω πινω και το βαπτισµα ο εγω βαπτιζοµαι βαπτισθηναι

39

οι δε ειπον αυτω δυναµεθα ο δε ιησους ειπεν αυτοις το µεν ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε και το βαπτισµα ο εγω βαπτιζοµαι βαπτισθησεσθε

40

το δε καθισαι εκ δεξιων µου και εξ ευωνυµων µου ουκ εστιν εµον δουναι αλλ οις ητοιµασται
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41

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

42

ο δε ιησους προσκαλεσαµενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι µεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

43

ουχ ουτως δε εσται εν υµιν αλλ ος εαν θελη γενεσθαι µεγας εν υµιν εσται διακονος υµων

44

και ος αν θελη υµων γενεσθαι πρωτος εσται παντων δουλος

45

και γαρ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

46

και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευοµενου αυτου απο ιεριχω και των µαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιµαιου βαρτιµαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον προσαιτων

47

και ακουσας οτι ιησους ο ναζωραιος εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιος δαβιδ ιησου ελεησον µε

48

και επετιµων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον µε

49

και στας ο ιησους ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν τον τυφλον λεγοντες αυτω θαρσει εγειραι φωνει σε

50

ο δε αποβαλων το ιµατιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν

51

και αποκριθεις λεγει αυτω ο ιησους τι θελεις ποιησω σοι ο δε τυφλος ειπεν αυτω ραββονι ινα αναβλεψω

52

ο δε ιησους ειπεν αυτω υπαγε η πιστις σου σεσωκεν σε και ευθεως ανεβλεψεν και ηκολουθει τω ιησου εν τη οδω

1

και οτε εγγιζουσιν εις ιερουσαληµ εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των µαθητων αυτου

2

και λεγει αυτοις υπαγετε εις την κωµην την κατεναντι υµων και ευθεως εισπορευοµενοι εις αυτην ευρησετε πωλον δεδεµενον εφ ον ουδεις ανθρωπων κεκαθικεν λυσαντες αυ
τον αγαγετε

3

και εαν τις υµιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει και ευθεως αυτον αποστελει ωδε

4

απηλθον δε και ευρον τον πωλον δεδεµενον προς την θυραν εξω επι του αµφοδου και λυουσιν αυτον

5

και τινες των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοις τι ποιειτε λυοντες τον πωλον

6

οι δε ειπον αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

7

και ηγαγον τον πωλον προς τον ιησουν και επεβαλον αυτω τα ιµατια αυτων και εκαθισεν επ αυτω

8

πολλοι δε τα ιµατια αυτων εστρωσαν εις την οδον αλλοι δε στοιβαδας εκοπτον εκ των δενδρων και εστρωννυον εις την οδον

9

και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου

10

ευλογηµενη η ερχοµενη βασιλεια εν ονοµατι κυριου του πατρος ηµων δαβιδ ωσαννα εν τοις υψιστοις

11

και εισηλθεν εις ιεροσολυµα ο ιησους και εις το ιερον και περιβλεψαµενος παντα οψιας ηδη ουσης της ωρας εξηλθεν εις βηθανιαν µετα των δωδεκα

12

και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιας επεινασεν

13

και ιδων συκην µακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει µη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων

14

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη µηκετι εκ σου εις τον αιωνα µηδεις καρπον φαγοι και ηκουον οι µαθηται αυτου

15

και ερχονται εις ιεροσολυµα και εισελθων ο ιησους εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων και τας κ
αθεδρας των πωλουντων τας περιστερας κατεστρεψεν

16

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

17

και εδιδασκεν λεγων αυτοις ου γεγραπται οτι ο οικος µου οικος προσευχης κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν υµεις δε εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστων

18

και ηκουσαν οι γραµµατεις και οι αρχιερεις και εζητουν πως αυτον απολεσουσιν εφοβουντο γαρ αυτον οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο επι τη διδαχη αυτου

19

και οτε οψε εγενετο εξεπορευετο εξω της πολεως

20

και πρωι παραπορευοµενοι ειδον την συκην εξηραµµενην εκ ριζων
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21

και αναµνησθεις ο πετρος λεγει αυτω ραββι ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται

22

και αποκριθεις ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

23

αµην γαρ λεγω υµιν οτι ος αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν και µη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται εσται αυτω ο
εαν ειπη

24

δια τουτο λεγω υµιν παντα οσα αν προσευχοµενοι αιτεισθε πιστευετε οτι λαµβανετε και εσται υµιν

25

και οταν στηκητε προσευχοµενοι αφιετε ει τι εχετε κατα τινος ινα και ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις αφη υµιν τα παραπτωµατα υµων

26

ει δε υµεις ουκ αφιετε ουδε ο πατηρ υµων ο εν τοις ουρανοις αφησει τα παραπτωµατα υµων

27

και ερχονται παλιν εις ιεροσολυµα και εν τω ιερω περιπατουντος αυτου ερχονται προς αυτον οι αρχιερεις και οι γραµµατεις και οι πρεσβυτεροι

28

και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

29

ο δε ιησους αποκριθεις ειπεν αυτοις επερωτησω υµας καγω ενα λογον και αποκριθητε µοι και ερω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

30

το βαπτισµα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε µοι

31

και ελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει διατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

32

αλλ εαν ειπωµεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντες γαρ ειχον τον ιωαννην οτι οντως προφητης ην

33

και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαµεν και ο ιησους αποκριθεις λεγει αυτοις ουδε εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

1

και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αµπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος και περιεθηκεν φραγµον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδοµησεν πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις
και απεδηµησεν

2

και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αµπελωνος

3

οι δε λαβοντες αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον

4

και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητιµωµενον

5

και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους µεν δεροντες τους δε αποκτεινοντες

6

ετι ουν ενα υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον µου

7

εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προς εαυτους οτι ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε αποκτεινωµεν αυτον και ηµων εσται η κληρονοµια

8

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αµπελωνος

9

τι ουν ποιησει ο κυριος του αµπελωνος ελευσεται και απολεσει τους γεωργους και δωσει τον αµπελωνα αλλοις

10

ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

11

παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυµαστη εν οφθαλµοις ηµων

12

και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ειπεν και αφεντες αυτον απηλθον

13

και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

14

οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαµεν οτι αληθης ει και ου µελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδα
σκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου

15

δωµεν η µη δωµεν ο δε ειδως αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι µε πειραζετε φερετε µοι δηναριον ινα ιδω

16

οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρος

17

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυµασαν επ αυτω

18

και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν µη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες
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19

διδασκαλε µωσης εγραψεν ηµιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη και καταλιπη γυναικα και τεκνα µη αφη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση σπερµ
α τω αδελφω αυτου

20

επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερµα

21

και ο δευτερος ελαβεν αυτην και απεθανεν και ουδε αυτος αφηκεν σπερµα και ο τριτος ωσαυτως

22

και ελαβον αυτην οι επτα και ουκ αφηκαν σπερµα εσχατη παντων απεθανεν και η γυνη

23

εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

24

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ου δια τουτο πλανασθε µη ειδοτες τας γραφας µηδε την δυναµιν του θεου

25

οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαµουσιν ουτε γαµισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις

26

περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη βιβλω µωσεως επι της βατου ως ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααµ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ

27

ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υµεις ουν πολυ πλανασθε

28

και προσελθων εις των γραµµατεων ακουσας αυτων συζητουντων ειδως οτι καλως αυτοις απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη πασων εντολη

29

ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη πασων των εντολων ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ηµων κυριος εις εστιν

30

και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη πρωτη εντολη

31

και δευτερα οµοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον µειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν

32

και ειπεν αυτω ο γραµµατευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν θεος και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου

33

και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον πλειον εστιν παντων
των ολοκαυτωµατων και των θυσιων

34

και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου µακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολµα αυτον επερωτησαι

35

και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραµµατεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαβιδ

36

αυτος γαρ δαβιδ ειπεν εν τω πνευµατι τω αγιω ειπεν ο κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

37

αυτος ουν δαβιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως

38

και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραµµατεων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασµους εν ταις αγοραις

39

και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις

40

οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει µακρα προσευχοµενοι ουτοι ληψονται περισσοτερον κριµα

41

και καθισας ο ιησους κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

42

και ελθουσα µια χηρα πτωχη εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης

43

και προσκαλεσαµενος τους µαθητας αυτου λεγει αυτοις αµην λεγω υµιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν των βαλοντων εις το γαζοφυλακιον

44

παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης

1

και εκπορευοµενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εις των µαθητων αυτου διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδοµαι

2

και ο ιησους αποκριθεις ειπεν αυτω βλεπεις ταυτας τας µεγαλας οικοδοµας ου µη αφεθη λιθος επι λιθω ος ου µη καταλυθη

3

και καθηµενου αυτου εις το ορος των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας

4

ειπε ηµιν ποτε ταυτα εσται και τι το σηµειον οταν µελλη παντα ταυτα συντελεισθαι

5

ο δε ιησους αποκριθεις αυτοις ηρξατο λεγειν βλεπετε µη τις υµας πλανηση

6

πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντες οτι εγω ειµι και πολλους πλανησουσιν
Mark

Chapter

13

LXX / 1550 Stephanos

Page 858 of 1057

7

οταν δε ακουσητε πολεµους και ακοας πολεµων µη θροεισθε δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω το τελος

8

εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται σεισµοι κατα τοπους και εσονται λιµοι και ταραχαι αρχαι ωδινων ταυτα

9

βλεπετε δε υµεις εαυτους παραδωσουσιν γαρ υµας εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθε και επι ηγεµονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εµου εις µαρτυριον αυτοις

10

και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

11

οταν δε αγαγωσιν υµας παραδιδοντες µη προµεριµνατε τι λαλησητε µηδε µελετατε αλλ ο εαν δοθη υµιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε ου γαρ εστε υµεις οι λαλουντες αλλα
το πνευµα το αγιον

12

παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους

13

και εσεσθε µισουµενοι υπο παντων δια το ονοµα µου ο δε υποµεινας εις τελος ουτος σωθησεται

14

οταν δε ιδητε το βδελυγµα της ερηµωσεως το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου εστος οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

15

ο δε επι του δωµατος µη καταβατω εις την οικιαν µηδε εισελθετω αραι τι εκ της οικιας αυτου

16

και ο εις τον αγρον ων µη επιστρεψατω εις τα οπισω αραι το ιµατιον αυτου

17

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ηµεραις

18

προσευχεσθε δε ινα µη γενηται η φυγη υµων χειµωνος

19

εσονται γαρ αι ηµεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχης κτισεως ης εκτισεν ο θεος εως του νυν και ου µη γενηται

20

και ει µη κυριος εκολοβωσεν τας ηµερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ηµερας

21

και τοτε εαν τις υµιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει µη πιστευσητε

22

εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σηµεια και τερατα προς το αποπλαναν ει δυνατον και τους εκλεκτους

23

υµεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υµιν παντα

24

αλλ εν εκειναις ταις ηµεραις µετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης

25

και οι αστερες του ουρανου εσονται εκπιπτοντες και αι δυναµεις αι εν τοις ουρανοις σαλευθησονται

26

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον εν νεφελαις µετα δυναµεως πολλης και δοξης

27

και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου και επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεµων απ ακρου γης εως ακρου ουρανου

28

απο δε της συκης µαθετε την παραβολην οταν αυτης ηδη ο κλαδος απαλος γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετε οτι εγγυς το θερος εστιν

29

ουτως και υµεις οταν ταυτα ιδητε γινοµενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

30

αµην λεγω υµιν οτι ου µη παρελθη η γενεα αυτη µεχρις ου παντα ταυτα γενηται

31

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι µου ου µη παρελθωσιν

32

περι δε της ηµερας εκεινης και της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιος ει µη ο πατηρ

33

βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος εστιν

34

ως ανθρωπος αποδηµος αφεις την οικιαν αυτου και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν και εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη

35

γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ ποτε ο κυριος της οικιας ερχεται οψε η µεσονυκτιου η αλεκτοροφωνιας η πρωι

36

µη ελθων εξαιφνης ευρη υµας καθευδοντας

37

α δε υµιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε

1

ην δε το πασχα και τα αζυµα µετα δυο ηµερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν

2

ελεγον δε µη εν τη εορτη µηποτε θορυβος εσται του λαου
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3

και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιµωνος του λεπρου κατακειµενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον µυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλα
βαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

4

ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους και λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη του µυρου γεγονεν

5

ηδυνατο γαρ τουτο πραθηναι επανω τριακοσιων δηναριων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριµωντο αυτη

6

ο δε ιησους ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπους παρεχετε καλον εργον ειργασατο εις εµε

7

παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε µεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτους ευ ποιησαι εµε δε ου παντοτε εχετε

8

ο ειχεν αυτη εποιησεν προελαβεν µυρισαι µου το σωµα εις τον ενταφιασµον

9

αµην λεγω υµιν οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εις ολον τον κοσµον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις µνηµοσυνον αυτης

10

και ο ιουδας ο ισκαριωτης εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα παραδω αυτον αυτοις

11

οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πως ευκαιρως αυτον παραδω

12

και τη πρωτη ηµερα των αζυµων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι µαθηται αυτου που θελεις απελθοντες ετοιµασωµεν ινα φαγης το πασχα

13

και αποστελλει δυο των µαθητων αυτου και λεγει αυτοις υπαγετε εις την πολιν και απαντησει υµιν ανθρωπος κεραµιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω

14

και οπου εαν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν το καταλυµα οπου το πασχα µετα των µαθητων µου φαγω

15

και αυτος υµιν δειξει ανωγεον µεγα εστρωµενον ετοιµον εκει ετοιµασατε ηµιν

16

και εξηλθον οι µαθηται αυτου και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιµασαν το πασχα

17

και οψιας γενοµενης ερχεται µετα των δωδεκα

18

και ανακειµενων αυτων και εσθιοντων ειπεν ο ιησους αµην λεγω υµιν οτι εις εξ υµων παραδωσει µε ο εσθιων µετ εµου

19

οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις καθ εις µητι εγω και αλλος µητι εγω

20

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ο εµβαπτοµενος µετ εµου εις το τρυβλιον

21

ο µεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπο
ς εκεινος

22

και εσθιοντων αυτων λαβων ο ιησους αρτον ευλογησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωµα µου

23

και λαβων το ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

24

και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το αιµα µου το της καινης διαθηκης το περι πολλων εκχυνοµενον

25

αµην λεγω υµιν οτι ουκετι ου µη πιω εκ του γεννηµατος της αµπελου εως της ηµερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του θεου

26

και υµνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

27

και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη οτι γεγραπται παταξω τον ποιµενα και διασκορπισθησεται τα προβατα

28

αλλα µετα το εγερθηναι µε προαξω υµας εις την γαλιλαιαν

29

ο δε πετρος εφη αυτω και ει παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω

30

και λεγει αυτω ο ιησους αµην λεγω σοι οτι σηµερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση µε

31

ο δε εκ περισσου ελεγεν µαλλον εαν µε δεη συναποθανειν σοι ου µη σε απαρνησοµαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον

32

και ερχονται εις χωριον ου το ονοµα γεθσηµανη και λεγει τοις µαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωµαι

33

και παραλαµβανει τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην µεθ εαυτου και ηρξατο εκθαµβεισθαι και αδηµονειν

34

και λεγει αυτοις περιλυπος εστιν η ψυχη µου εως θανατου µεινατε ωδε και γρηγορειτε
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35

και προελθων µικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα

36

και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε το ποτηριον απ εµου τουτο αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ

37

και ερχεται και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω σιµων καθευδεις ουκ ισχυσας µιαν ωραν γρηγορησαι

38

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα µη εισελθητε εις πειρασµον το µεν πνευµα προθυµον η δε σαρξ ασθενης

39

και παλιν απελθων προσηυξατο τον αυτον λογον ειπων

40

και υποστρεψας ευρεν αυτους παλιν καθευδοντας ησαν γαρ οι οφθαλµοι αυτων βεβαρηµενοι και ουκ ηδεισαν τι αυτω αποκριθωσιν

41

και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοις καθευδετε το λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιος του ανθρωπου εις τας χειρας των αµαρτωλων

42

εγειρεσθε αγωµεν ιδου ο παραδιδους µε ηγγικεν

43

και ευθεως ετι αυτου λαλουντος παραγινεται ιουδας εις ων των δωδεκα και µετ αυτου οχλος πολυς µετα µαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραµµατεων και
των πρεσβυτερων

44

δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσηµον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλως

45

και ελθων ευθεως προσελθων αυτω λεγει ραββι ραββι και κατεφιλησεν αυτον

46

οι δε επεβαλον επ αυτον τας χειρας αυτων και εκρατησαν αυτον

47

εις δε τις των παρεστηκοτων σπασαµενος την µαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωτιον

48

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ως επι ληστην εξηλθετε µετα µαχαιρων και ξυλων συλλαβειν µε

49

καθ ηµεραν ηµην προς υµας εν τω ιερω διδασκων και ουκ εκρατησατε µε αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι

50

και αφεντες αυτον παντες εφυγον

51

και εις τις νεανισκος ηκολουθει αυτω περιβεβληµενος σινδονα επι γυµνου και κρατουσιν αυτον οι νεανισκοι

52

ο δε καταλιπων την σινδονα γυµνος εφυγεν απ αυτων

53

και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραµµατεις

54

και ο πετρος απο µακροθεν ηκολουθησεν αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην συγκαθηµενος µετα των υπηρετων και θερµαινοµενος προς το φως

55

οι δε αρχιερεις και ολον το συνεδριον εζητουν κατα του ιησου µαρτυριαν εις το θανατωσαι αυτον και ουχ ευρισκον

56

πολλοι γαρ εψευδοµαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι µαρτυριαι ουκ ησαν

57

και τινες ανασταντες εψευδοµαρτυρουν κατ αυτου λεγοντες

58

οτι ηµεις ηκουσαµεν αυτου λεγοντος οτι εγω καταλυσω τον ναον τουτον τον χειροποιητον και δια τριων ηµερων αλλον αχειροποιητον οικοδοµησω

59

και ουδε ουτως ιση ην η µαρτυρια αυτων

60

και αναστας ο αρχιερευς εις το µεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου καταµαρτυρουσιν

61

ο δε εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν ο αρχιερευς επηρωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του ευλογητου

62

ο δε ιησους ειπεν εγω ειµι και οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθηµενον εκ δεξιων της δυναµεως και ερχοµενον µετα των νεφελων του ουρανου

63

ο δε αρχιερευς διαρρηξας τους χιτωνας αυτου λεγει τι ετι χρειαν εχοµεν µαρτυρων

64

ηκουσατε της βλασφηµιας τι υµιν φαινεται οι δε παντες κατεκριναν αυτον ειναι ενοχον θανατου

65

και ηρξαντο τινες εµπτυειν αυτω και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω προφητευσον και οι υπηρεται ραπισµασιν αυτον εβαλλον

66

και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται µια των παιδισκων του αρχιερεως

67

και ιδουσα τον πετρον θερµαινοµενον εµβλεψασα αυτω λεγει και συ µετα του ναζαρηνου ιησου ησθα
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68

ο δε ηρνησατο λεγων ουκ οιδα ουδε επισταµαι τι συ λεγεις και εξηλθεν εξω εις το προαυλιον και αλεκτωρ εφωνησεν

69

και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσιν οτι ουτος εξ αυτων εστιν

70

ο δε παλιν ηρνειτο και µετα µικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου οµοιαζει

71

ο δε ηρξατο αναθεµατιζειν και οµνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον λεγετε

72

και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεµνησθη ο πετρος του ρηµατος ου ειπεν αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα φωνησαι δις απαρνηση µε τρις και επιβαλων εκλαιεν

1

και ευθεως επι το πρωι συµβουλιον ποιησαντες οι αρχιερεις µετα των πρεσβυτερων και γραµµατεων και ολον το συνεδριον δησαντες τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τ
ω πιλατω

2

και επηρωτησεν αυτον ο πιλατος συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω συ λεγεις

3

και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεις πολλα

4

ο δε πιλατος παλιν επηρωτησεν αυτον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καταµαρτυρουσιν

5

ο δε ιησους ουκετι ουδεν απεκριθη ωστε θαυµαζειν τον πιλατον

6

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσµιον ονπερ ητουντο

7

ην δε ο λεγοµενος βαραββας µετα των συστασιαστων δεδεµενος οιτινες εν τη στασει φονον πεποιηκεισαν

8

και αναβοησας ο οχλος ηρξατο αιτεισθαι καθως αει εποιει αυτοις

9

ο δε πιλατος απεκριθη αυτοις λεγων θελετε απολυσω υµιν τον βασιλεα των ιουδαιων

10

εγινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεις

11

οι δε αρχιερεις ανεσεισαν τον οχλον ινα µαλλον τον βαραββαν απολυση αυτοις

12

ο δε πιλατος αποκριθεις παλιν ειπεν αυτοις τι ουν θελετε ποιησω ον λεγετε βασιλεα των ιουδαιων

13

οι δε παλιν εκραξαν σταυρωσον αυτον

14

ο δε πιλατος ελεγεν αυτοις τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσοτερως εκραξαν σταυρωσον αυτον

15

ο δε πιλατος βουλοµενος τω οχλω το ικανον ποιησαι απελυσεν αυτοις τον βαραββαν και παρεδωκεν τον ιησουν φραγελλωσας ινα σταυρωθη

16

οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω της αυλης ο εστιν πραιτωριον και συγκαλουσιν ολην την σπειραν

17

και ενδυουσιν αυτον πορφυραν και περιτιθεασιν αυτω πλεξαντες ακανθινον στεφανον

18

και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον χαιρε βασιλευ των ιουδαιων

19

και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαµω και ενεπτυον αυτω και τιθεντες τα γονατα προσεκυνουν αυτω

20

και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιµατια τα ιδια και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν αυτον

21

και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιµωνα κυρηναιον ερχοµενον απ αγρου τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη τον σταυρον αυτου

22

και φερουσιν αυτον επι γολγοθα τοπον ο εστιν µεθερµηνευοµενον κρανιου τοπος

23

και εδιδουν αυτω πιειν εσµυρνισµενον οινον ο δε ουκ ελαβεν

24

και σταυρωσαντες αυτον διεµεριζον τα ιµατια αυτου βαλλοντες κληρον επ αυτα τις τι αρη

25

ην δε ωρα τριτη και εσταυρωσαν αυτον

26

και ην η επιγραφη της αιτιας αυτου επιγεγραµµενη ο βασιλευς των ιουδαιων

27

και συν αυτω σταυρουσιν δυο ληστας ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυµων αυτου

28

και επληρωθη η γραφη η λεγουσα και µετα ανοµων ελογισθη
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29

και οι παραπορευοµενοι εβλασφηµουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων και λεγοντες ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ηµεραις οικοδοµων

30

σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

31

οµοιως δε και οι αρχιερεις εµπαιζοντες προς αλληλους µετα των γραµµατεων ελεγον αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι

32

ο χριστος ο βασιλευς του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωµεν και πιστευσωµεν και οι συνεσταυρωµενοι αυτω ωνειδιζον αυτον

33

γενοµενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας εννατης

34

και τη ωρα τη εννατη εβοησεν ο ιησους φωνη µεγαλη λεγων ελωι ελωι λαµµα σαβαχθανι ο εστιν µεθερµηνευοµενον ο θεος µου ο θεος µου εις τι µε εγκατελιπες

35

και τινες των παρεστηκοτων ακουσαντες ελεγον ιδου ηλιαν φωνει

36

δραµων δε εις και γεµισας σπογγον οξους περιθεις τε καλαµω εποτιζεν αυτον λεγων αφετε ιδωµεν ει ερχεται ηλιας καθελειν αυτον

37

ο δε ιησους αφεις φωνην µεγαλην εξεπνευσεν

38

και το καταπετασµα του ναου εσχισθη εις δυο απο ανωθεν εως κατω

39

ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκως εξ εναντιας αυτου οτι ουτως κραξας εξεπνευσεν ειπεν αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου

40

ησαν δε και γυναικες απο µακροθεν θεωρουσαι εν αις ην και µαρια η µαγδαληνη και µαρια η του ιακωβου του µικρου και ιωση µητηρ και σαλωµη

41

αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυµα

42

και ηδη οψιας γενοµενης επει ην παρασκευη ο εστιν προσαββατον

43

ηλθεν ιωσηφ ο απο αριµαθαιας ευσχηµων βουλευτης ος και αυτος ην προσδεχοµενος την βασιλειαν του θεου τολµησας εισηλθεν προς πιλατον και ητησατο το σωµα του ιησο
υ

44

ο δε πιλατος εθαυµασεν ει ηδη τεθνηκεν και προσκαλεσαµενος τον κεντυριωνα επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανεν

45

και γνους απο του κεντυριωνος εδωρησατο το σωµα τω ιωσηφ

46

και αγορασας σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και κατεθηκεν αυτον εν µνηµειω ο ην λελατοµηµενον εκ πετρας και προσεκυλισεν λιθον επι την θυραν του µν
ηµειου

47

η δε µαρια η µαγδαληνη και µαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται

1

και διαγενοµενου του σαββατου µαρια η µαγδαληνη και µαρια η του ιακωβου και σαλωµη ηγορασαν αρωµατα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυτον

2

και λιαν πρωι της µιας σαββατων ερχονται επι το µνηµειον ανατειλαντος του ηλιου

3

και ελεγον προς εαυτας τις αποκυλισει ηµιν τον λιθον εκ της θυρας του µνηµειου

4

και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθος ην γαρ µεγας σφοδρα

5

και εισελθουσαι εις το µνηµειον ειδον νεανισκον καθηµενον εν τοις δεξιοις περιβεβληµενον στολην λευκην και εξεθαµβηθησαν

6

ο δε λεγει αυταις µη εκθαµβεισθε ιησουν ζητειτε τον ναζαρηνον τον εσταυρωµενον ηγερθη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοπος οπου εθηκαν αυτον

7

αλλ υπαγετε ειπατε τοις µαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υµας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υµιν

8

και εξελθουσαι ταχυ εφυγον απο του µνηµειου ειχεν δε αυτας τροµος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ

9

αναστας δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη πρωτον µαρια τη µαγδαληνη αφ ης εκβεβληκει επτα δαιµονια

10

εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις µετ αυτου γενοµενοις πενθουσιν και κλαιουσιν

11

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

12

µετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα µορφη πορευοµενοις εις αγρον

13

κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν
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14

υστερον ανακειµενοις αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαµενοις αυτον εγηγερµενον ουκ επιστευσαν

15

και ειπεν αυτοις πορευθεντες εις τον κοσµον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη κτισει

16

ο πιστευσας και βαπτισθεις σωθησεται ο δε απιστησας κατακριθησεται

17

σηµεια δε τοις πιστευσασιν ταυτα παρακολουθησει εν τω ονοµατι µου δαιµονια εκβαλουσιν γλωσσαις λαλησουσιν καιναις

18

οφεις αρουσιν καν θανασιµον τι πιωσιν ου µη αυτους βλαψει επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν και καλως εξουσιν

19

ο µεν ουν κυριος µετα το λαλησαι αυτοις ανεληφθη εις τον ουρανον και εκαθισεν εκ δεξιων του θεου

20

εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντος και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σηµειων αµην

1

επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορηµενων εν ηµιν πραγµατων

2

καθως παρεδοσαν ηµιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενοµενοι του λογου

3

εδοξεν καµοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι κρατιστε θεοφιλε

4

ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν

5

εγενετο εν ταις ηµεραις ηρωδου του βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοµατι ζαχαριας εξ εφηµεριας αβια και η γυνη αυτου εκ των θυγατερων ααρων και το ονοµα αυτης ελ
ισαβετ

6

ησαν δε δικαιοι αµφοτεροι ενωπιον του θεου πορευοµενοι εν πασαις ταις εντολαις και δικαιωµασιν του κυριου αµεµπτοι

7

και ουκ ην αυτοις τεκνον καθοτι η ελισαβετ ην στειρα και αµφοτεροι προβεβηκοτες εν ταις ηµεραις αυτων ησαν

8

εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει της εφηµεριας αυτου εναντι του θεου

9

κατα το εθος της ιερατειας ελαχεν του θυµιασαι εισελθων εις τον ναον του κυριου

10

και παν το πληθος του λαου ην προσευχοµενον εξω τη ωρα του θυµιαµατος

11

ωφθη δε αυτω αγγελος κυριου εστως εκ δεξιων του θυσιαστηριου του θυµιαµατος

12

και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ αυτον

13

ειπεν δε προς αυτον ο αγγελος µη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεις το ονοµα αυτου ιωαννην

14

και εσται χαρα σοι και αγαλλιασις και πολλοι επι τη γεννησει αυτου χαρησονται

15

εσται γαρ µεγας ενωπιον του κυριου και οινον και σικερα ου µη πιη και πνευµατος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας µητρος αυτου

16

και πολλους των υιων ισραηλ επιστρεψει επι κυριον τον θεον αυτων

17

και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευµατι και δυναµει ηλιου επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα και απειθεις εν φρονησει δικαιων ετοιµασαι κυριω λαον κατεσ
κευασµενον

18

και ειπεν ζαχαριας προς τον αγγελον κατα τι γνωσοµαι τουτο εγω γαρ ειµι πρεσβυτης και η γυνη µου προβεβηκυια εν ταις ηµεραις αυτης

19

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτω εγω ειµι γαβριηλ ο παρεστηκως ενωπιον του θεου και απεσταλην λαλησαι προς σε και ευαγγελισασθαι σοι ταυτα

20

και ιδου εση σιωπων και µη δυναµενος λαλησαι αχρι ης ηµερας γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας τοις λογοις µου οιτινες πληρωθησονται εις τον καιρον αυτων

21

και ην ο λαος προσδοκων τον ζαχαριαν και εθαυµαζον εν τω χρονιζειν αυτον εν τω ναω

22

εξελθων δε ουκ ηδυνατο λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν οτι οπτασιαν εωρακεν εν τω ναω και αυτος ην διανευων αυτοις και διεµενεν κωφος

23

και εγενετο ως επλησθησαν αι ηµεραι της λειτουργιας αυτου απηλθεν εις τον οικον αυτου

24

µετα δε ταυτας τας ηµερας συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου και περιεκρυβεν εαυτην µηνας πεντε λεγουσα

25

οτι ουτως µοι πεποιηκεν ο κυριος εν ηµεραις αις επειδεν αφελειν το ονειδος µου εν ανθρωποις
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26

εν δε τω µηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελος γαβριηλ υπο του θεου εις πολιν της γαλιλαιας η ονοµα ναζαρετ

27

προς παρθενον µεµνηστευµενην ανδρι ω ονοµα ιωσηφ εξ οικου δαβιδ και το ονοµα της παρθενου µαριαµ

28

και εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωµενη ο κυριος µετα σου ευλογηµενη συ εν γυναιξιν

29

η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασµος ουτος

30

και ειπεν ο αγγελος αυτη µη φοβου µαριαµ ευρες γαρ χαριν παρα τω θεω

31

και ιδου συλληψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεις το ονοµα αυτου ιησουν

32

ουτος εσται µεγας και υιος υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαβιδ του πατρος αυτου

33

και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος

34

ειπεν δε µαριαµ προς τον αγγελον πως εσται τουτο επει ανδρα ου γινωσκω

35

και αποκριθεις ο αγγελος ειπεν αυτη πνευµα αγιον επελευσεται επι σε και δυναµις υψιστου επισκιασει σοι διο και το γεννωµενον αγιον κληθησεται υιος θεου

36

και ιδου ελισαβετ η συγγενης σου και αυτη συνειληφυια υιον εν γηρα αυτης και ουτος µην εκτος εστιν αυτη τη καλουµενη στειρα

37

οτι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρηµα

38

ειπεν δε µαριαµ ιδου η δουλη κυριου γενοιτο µοι κατα το ρηµα σου και απηλθεν απ αυτης ο αγγελος

39

αναστασα δε µαριαµ εν ταις ηµεραις ταυταις επορευθη εις την ορεινην µετα σπουδης εις πολιν ιουδα

40

και εισηλθεν εις τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την ελισαβετ

41

και εγενετο ως ηκουσεν η ελισαβετ τον ασπασµον της µαριας εσκιρτησεν το βρεφος εν τη κοιλια αυτης και επλησθη πνευµατος αγιου η ελισαβετ

42

και ανεφωνησεν φωνη µεγαλη και ειπεν ευλογηµενη συ εν γυναιξιν και ευλογηµενος ο καρπος της κοιλιας σου

43

και ποθεν µοι τουτο ινα ελθη η µητηρ του κυριου µου προς µε

44

ιδου γαρ ως εγενετο η φωνη του ασπασµου σου εις τα ωτα µου εσκιρτησεν εν αγαλλιασει το βρεφος εν τη κοιλια µου

45

και µακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελειωσις τοις λελαληµενοις αυτη παρα κυριου

46

και ειπεν µαριαµ µεγαλυνει η ψυχη µου τον κυριον

47

και ηγαλλιασεν το πνευµα µου επι τω θεω τω σωτηρι µου

48

οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυν µακαριουσιν µε πασαι αι γενεαι

49

οτι εποιησεν µοι µεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονοµα αυτου

50

και το ελεος αυτου εις γενεας γενεων τοις φοβουµενοις αυτον

51

εποιησεν κρατος εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανους διανοια καρδιας αυτων

52

καθειλεν δυναστας απο θρονων και υψωσεν ταπεινους

53

πεινωντας ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντας εξαπεστειλεν κενους

54

αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου µνησθηναι ελεους

55

καθως ελαλησεν προς τους πατερας ηµων τω αβρααµ και τω σπερµατι αυτου εις τον αιωνα

56

εµεινεν δε µαριαµ συν αυτη ωσει µηνας τρεις και υπεστρεψεν εις τον οικον αυτης

57

τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος του τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον

58

και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενεις αυτης οτι εµεγαλυνεν κυριος το ελεος αυτου µετ αυτης και συνεχαιρον αυτη
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59

και εγενετο εν τη ογδοη ηµερα ηλθον περιτεµειν το παιδιον και εκαλουν αυτο επι τω ονοµατι του πατρος αυτου ζαχαριαν

60

και αποκριθεισα η µητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται ιωαννης

61

και ειπον προς αυτην οτι ουδεις εστιν εν τη συγγενεια σου ος καλειται τω ονοµατι τουτω

62

ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτον

63

και αιτησας πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννης εστιν το ονοµα αυτου και εθαυµασαν παντες

64

ανεωχθη δε το στοµα αυτου παραχρηµα και η γλωσσα αυτου και ελαλει ευλογων τον θεον

65

και εγενετο επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηµατα ταυτα

66

και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην µετ αυτου

67

και ζαχαριας ο πατηρ αυτου επλησθη πνευµατος αγιου και προεφητευσεν λεγων

68

ευλογητος κυριος ο θεος του ισραηλ οτι επεσκεψατο και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου

69

και ηγειρεν κερας σωτηριας ηµιν εν τω οικω δαβιδ του παιδος αυτου

70

καθως ελαλησεν δια στοµατος των αγιων των απ αιωνος προφητων αυτου

71

σωτηριαν εξ εχθρων ηµων και εκ χειρος παντων των µισουντων ηµας

72

ποιησαι ελεος µετα των πατερων ηµων και µνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου

73

ορκον ον ωµοσεν προς αβρααµ τον πατερα ηµων του δουναι ηµιν

74

αφοβως εκ χειρος των εχθρων ηµων ρυσθεντας λατρευειν αυτω

75

εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας τας ηµερας της ζωης ηµων

76

και συ παιδιον προφητης υψιστου κληθηση προπορευση γαρ προ προσωπου κυριου ετοιµασαι οδους αυτου

77

του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου εν αφεσει αµαρτιων αυτων

78

δια σπλαγχνα ελεους θεου ηµων εν οις επεσκεψατο ηµας ανατολη εξ υψους

79

επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθηµενοις του κατευθυναι τους ποδας ηµων εις οδον ειρηνης

80

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευµατι και ην εν ταις ερηµοις εως ηµερας αναδειξεως αυτου προς τον ισραηλ

1

εγενετο δε εν ταις ηµεραις εκειναις εξηλθεν δογµα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουµενην

2

αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγεµονευοντος της συριας κυρηνιου

3

και επορευοντο παντες απογραφεσθαι εκαστος εις την ιδιαν πολιν

4

ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρετ εις την ιουδαιαν εις πολιν δαβιδ ητις καλειται βηθλεεµ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριας δαβιδ

5

απογραψασθαι συν µαριαµ τη µεµνηστευµενη αυτω γυναικι ουση εγκυω

6

εγενετο δε εν τω ειναι αυτους εκει επλησθησαν αι ηµεραι του τεκειν αυτην

7

και ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν τη φατνη διοτι ουκ ην αυτοις τοπος εν τω καταλυµατι

8

και ποιµενες ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντες και φυλασσοντες φυλακας της νυκτος επι την ποιµνην αυτων

9

και ιδου αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα κυριου περιελαµψεν αυτους και εφοβηθησαν φοβον µεγαν

10

και ειπεν αυτοις ο αγγελος µη φοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζοµαι υµιν χαραν µεγαλην ητις εσται παντι τω λαω

11

οτι ετεχθη υµιν σηµερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαβιδ
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12

και τουτο υµιν το σηµειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωµενον κειµενον εν τη φατνη

13

και εξαιφνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας ουρανιου αινουντων τον θεον και λεγοντων

14

δοξα εν υψιστοις θεω και επι γης ειρηνη εν ανθρωποις ευδοκια

15

και εγενετο ως απηλθον απ αυτων εις τον ουρανον οι αγγελοι και οι ανθρωποι οι ποιµενες ειπον προς αλληλους διελθωµεν δη εως βηθλεεµ και ιδωµεν το ρηµα τουτο το γεγον
ος ο ο κυριος εγνωρισεν ηµιν

16

και ηλθον σπευσαντες και ανευρον την τε µαριαµ και τον ιωσηφ και το βρεφος κειµενον εν τη φατνη

17

ιδοντες δε διεγνωρισαν περι του ρηµατος του λαληθεντος αυτοις περι του παιδιου τουτου

18

και παντες οι ακουσαντες εθαυµασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιµενων προς αυτους

19

η δε µαριαµ παντα συνετηρει τα ρηµατα ταυτα συµβαλλουσα εν τη καρδια αυτης

20

και επεστρεψαν οι ποιµενες δοξαζοντες και αινουντες τον θεον επι πασιν οις ηκουσαν και ειδον καθως ελαληθη προς αυτους

21

και οτε επλησθησαν ηµεραι οκτω του περιτεµειν το παιδιον και εκληθη το ονοµα αυτου ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλληφθηναι αυτον εν τη κοιλια

22

και οτε επλησθησαν αι ηµεραι του καθαρισµου αυτων κατα τον νοµον µωσεως ανηγαγον αυτον εις ιεροσολυµα παραστησαι τω κυριω

23

καθως γεγραπται εν νοµω κυριου οτι παν αρσεν διανοιγον µητραν αγιον τω κυριω κληθησεται

24

και του δουναι θυσιαν κατα το ειρηµενον εν νοµω κυριου ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους περιστερων

25

και ιδου ην ανθρωπος εν ιερουσαληµ ω ονοµα συµεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχοµενος παρακλησιν του ισραηλ και πνευµα αγιον ην επ αυτον

26

και ην αυτω κεχρηµατισµενον υπο του πνευµατος του αγιου µη ιδειν θανατον πριν η ιδη τον χριστον κυριου

27

και ηλθεν εν τω πνευµατι εις το ιερον και εν τω εισαγαγειν τους γονεις το παιδιον ιησουν του ποιησαι αυτους κατα το ειθισµενον του νοµου περι αυτου

28

και αυτος εδεξατο αυτο εις τας αγκαλας αυτου και ευλογησεν τον θεον και ειπεν

29

νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρηµα σου εν ειρηνη

30

οτι ειδον οι οφθαλµοι µου το σωτηριον σου

31

ο ητοιµασας κατα προσωπον παντων των λαων

32

φως εις αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ

33

και ην ιωσηφ και η µητηρ αυτου θαυµαζοντες επι τοις λαλουµενοις περι αυτου

34

και ευλογησεν αυτους συµεων και ειπεν προς µαριαµ την µητερα αυτου ιδου ουτος κειται εις πτωσιν και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ και εις σηµειον αντιλεγοµενον

35

και σου δε αυτης την ψυχην διελευσεται ροµφαια οπως αν αποκαλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισµοι

36

και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ηµεραις πολλαις ζησασα ετη µετα ανδρος επτα απο της παρθενιας αυτης

37

και αυτη χηρα ως ετων ογδοηκοντατεσσαρων η ουκ αφιστατο απο του ιερου νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ηµεραν

38

και αυτη αυτη τη ωρα επιστασα ανθωµολογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχοµενοις λυτρωσιν εν ιερουσαληµ

39

και ως ετελεσαν απαντα τα κατα τον νοµον κυριου υπεστρεψαν εις την γαλιλαιαν εις την πολιν αυτων ναζαρετ

40

το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευµατι πληρουµενον σοφιας και χαρις θεου ην επ αυτο

41

και επορευοντο οι γονεις αυτου κατ ετος εις ιερουσαληµ τη εορτη του πασχα

42

και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαντων αυτων εις ιεροσολυµα κατα το εθος της εορτης

43

και τελειωσαντων τας ηµερας εν τω υποστρεφειν αυτους υπεµεινεν ιησους ο παις εν ιερουσαληµ και ουκ εγνω ιωσηφ και η µητηρ αυτου

44

νοµισαντες δε αυτον εν τη συνοδια ειναι ηλθον ηµερας οδον και ανεζητουν αυτον εν τοις συγγενεσιν και εν τοις γνωστοις
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45

και µη ευροντες αυτον υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ ζητουντες αυτον

46

και εγενετο µεθ ηµερας τρεις ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζοµενον εν µεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτους

47

εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου

48

και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η µητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησας ηµιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωµενοι εζητουµεν σε

49

και ειπεν προς αυτους τι οτι εζητειτε µε ουκ ηδειτε οτι εν τοις του πατρος µου δει ειναι µε

50

και αυτοι ου συνηκαν το ρηµα ο ελαλησεν αυτοις

51

και κατεβη µετ αυτων και ηλθεν εις ναζαρετ και ην υποτασσοµενος αυτοις και η µητηρ αυτου διετηρει παντα τα ρηµατα ταυτα εν τη καρδια αυτης

52

και ιησους προεκοπτεν σοφια και ηλικια και χαριτι παρα θεω και ανθρωποις

1

εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεµονιας τιβεριου καισαρος ηγεµονευοντος ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετραρχουντος της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου
αυτου τετραρχουντος της ιτουραιας και τραχωνιτιδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης τετραρχουντος

2

επ αρχιερεων αννα και καιαφα εγενετο ρηµα θεου επι ιωαννην τον του ζαχαριου υιον εν τη ερηµω

3

και ηλθεν εις πασαν την περιχωρον του ιορδανου κηρυσσων βαπτισµα µετανοιας εις αφεσιν αµαρτιων

4

ως γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερηµω ετοιµασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου

5

πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια εις ευθειαν και αι τραχειαι εις οδους λειας

6

και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου

7

ελεγεν ουν τοις εκπορευοµενοις οχλοις βαπτισθηναι υπ αυτου γεννηµατα εχιδνων τις υπεδειξεν υµιν φυγειν απο της µελλουσης οργης

8

ποιησατε ουν καρπους αξιους της µετανοιας και µη αρξησθε λεγειν εν εαυτοις πατερα εχοµεν τον αβρααµ λεγω γαρ υµιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκν
α τω αβρααµ

9

ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον µη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

10

και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησοµεν

11

αποκριθεις δε λεγει αυτοις ο εχων δυο χιτωνας µεταδοτω τω µη εχοντι και ο εχων βρωµατα οµοιως ποιειτω

12

ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπον προς αυτον διδασκαλε τι ποιησοµεν

13

ο δε ειπεν προς αυτους µηδεν πλεον παρα το διατεταγµενον υµιν πρασσετε

14

επηρωτων δε αυτον και στρατευοµενοι λεγοντες και ηµεις τι ποιησοµεν και ειπεν προς αυτους µηδενα διασεισητε µηδε συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις οψωνιοις υµων

15

προσδοκωντος δε του λαου και διαλογιζοµενων παντων εν ταις καρδιαις αυτων περι του ιωαννου µηποτε αυτος ειη ο χριστος

16

απεκρινατο ο ιωαννης απασιν λεγων εγω µεν υδατι βαπτιζω υµας ερχεται δε ο ισχυροτερος µου ου ουκ ειµι ικανος λυσαι τον ιµαντα των υποδηµατων αυτου αυτος υµας βαπτ
ισει εν πνευµατι αγιω και πυρι

17

ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον εις την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω

18

πολλα µεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον

19

ο δε ηρωδης ο τετραρχης ελεγχοµενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος φιλιππου του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης

20

προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

21

εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχοµενου ανεωχθηναι τον ουρανον

22

και καταβηναι το πνευµα το αγιον σωµατικω ειδει ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος µου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα

23

και αυτος ην ο ιησους ωσει ετων τριακοντα αρχοµενος ων ως ενοµιζετο υιος ιωσηφ του ηλι
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24

του µατθατ του λευι του µελχι του ιαννα του ιωσηφ

25

του µατταθιου του αµως του ναουµ του εσλι του ναγγαι

26

του µααθ του µατταθιου του σεµει του ιωσηφ του ιουδα

27

του ιωαννα του ρησα του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι

28

του µελχι του αδδι του κωσαµ του ελµωδαµ του ηρ

29

του ιωση του ελιεζερ του ιωρειµ του µατθατ του λευι

30

του συµεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειµ

31

του µελεα του µαιναν του µατταθα του ναθαν του δαβιδ

32

του ιεσσαι του ωβηδ του βοοζ του σαλµων του ναασσων

33

του αµιναδαβ του αραµ του εσρωµ του φαρες του ιουδα

34

του ιακωβ του ισαακ του αβρααµ του θαρα του ναχωρ

35

του σαρουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα

36

του καιναν του αρφαξαδ του σηµ του νωε του λαµεχ

37

του µαθουσαλα του ενωχ του ιαρεδ του µαλελεηλ του καιναν

38

του ενως του σηθ του αδαµ του θεου

1

ιησους δε πνευµατος αγιου πληρης υπεστρεψεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευµατι εις την ερηµον

2

ηµερας τεσσαρακοντα πειραζοµενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ηµεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων υστερον επεινασεν

3

και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος

4

και απεκριθη ιησους προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω µονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηµατι θεου

5

και αναγαγων αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας της οικουµενης εν στιγµη χρονου

6

και ειπεν αυτω ο διαβολος σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εµοι παραδεδοται και ω εαν θελω διδωµι αυτην

7

συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιον µου εσται σου παντα

8

και αποκριθεις αυτω ειπεν ο ιησους υπαγε οπισω µου σατανα γεγραπται γαρ προσκυνησεις κυριον τον θεον σου και αυτω µονω λατρευσεις

9

και ηγαγεν αυτον εις ιερουσαληµ και εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν αυτω ει ο υιος ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κατω

10

γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε

11

και οτι επι χειρων αρουσιν σε µηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

12

και αποκριθεις ειπεν αυτω ο ιησους οτι ειρηται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου

13

και συντελεσας παντα πειρασµον ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι καιρου

14

και υπεστρεψεν ο ιησους εν τη δυναµει του πνευµατος εις την γαλιλαιαν και φηµη εξηλθεν καθ ολης της περιχωρου περι αυτου

15

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζοµενος υπο παντων

16

και ηλθεν εις την ναζαρετ ου ην τεθραµµενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ηµερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

17

και επεδοθη αυτω βιβλιον ησαιου του προφητου και αναπτυξας το βιβλιον ευρεν τον τοπον ου ην γεγραµµενον

18

πνευµα κυριου επ εµε ου ενεκεν εχρισεν µε ευαγγελιζεσθαι πτωχοις απεσταλκεν µε ιασασθαι τους συντετριµµενους την καρδιαν κηρυξαι αιχµαλωτοις αφεσιν και τυφλοις ανα
βλεψιν αποστειλαι τεθραυσµενους εν αφεσει
Luke

Chapter

4

LXX / 1550 Stephanos

Page 869 of 1057

19

κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

20

και πτυξας το βιβλιον αποδους τω υπηρετη εκαθισεν και παντων εν τη συναγωγη οι οφθαλµοι ησαν ατενιζοντες αυτω

21

ηρξατο δε λεγειν προς αυτους οτι σηµερον πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοις ωσιν υµων

22

και παντες εµαρτυρουν αυτω και εθαυµαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευοµενοις εκ του στοµατος αυτου και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο υιος ιωσηφ

23

και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε µοι την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαµεν γενοµενα εν τη καπερναουµ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου

24

ειπεν δε αµην λεγω υµιν οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν εν τη πατριδι αυτου

25

επ αληθειας δε λεγω υµιν πολλαι χηραι ησαν εν ταις ηµεραις ηλιου εν τω ισραηλ οτε εκλεισθη ο ουρανος επι ετη τρια και µηνας εξ ως εγενετο λιµος µεγας επι πασαν την γην

26

και προς ουδεµιαν αυτων επεµφθη ηλιας ει µη εις σαρεπτα της σιδωνος προς γυναικα χηραν

27

και πολλοι λεπροι ησαν επι ελισσαιου του προφητου εν τω ισραηλ και ουδεις αυτων εκαθαρισθη ει µη νεεµαν ο συρος

28

και επλησθησαν παντες θυµου εν τη συναγωγη ακουοντες ταυτα

29

και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως της οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων ωκοδοµητο εις το κατακρηµνισαι αυτον

30

αυτος δε διελθων δια µεσου αυτων επορευετο

31

και κατηλθεν εις καπερναουµ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν

32

και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου

33

και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευµα δαιµονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν φωνη µεγαλη

34

λεγων εα τι ηµιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ηµας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου

35

και επετιµησεν αυτω ο ιησους λεγων φιµωθητι και εξελθε εξ αυτου και ριψαν αυτον το δαιµονιον εις το µεσον εξηλθεν απ αυτου µηδεν βλαψαν αυτον

36

και εγενετο θαµβος επι παντας και συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναµει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευµασιν και εξερχονται

37

και εξεπορευετο ηχος περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου

38

αναστας δε εκ της συναγωγης εισηλθεν εις την οικιαν σιµωνος η πενθερα δε του σιµωνος ην συνεχοµενη πυρετω µεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι αυτης

39

και επιστας επανω αυτης επετιµησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην παραχρηµα δε αναστασα διηκονει αυτοις

40

δυνοντος δε του ηλιου παντες οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιθεις εθεραπευσεν αυτους

41

εξηρχετο δε και δαιµονια απο πολλων κραζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου και επιτιµων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι

42

γενοµενης δε ηµερας εξελθων επορευθη εις ερηµον τοπον και οι οχλοι εζητουν αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του µη πορευεσθαι απ αυτων

43

ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι µε δει την βασιλειαν του θεου οτι εις τουτο απεσταλµαι

44

και ην κηρυσσων εν ταις συναγωγαις της γαλιλαιας

1

εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω του ακουειν τον λογον του θεου και αυτος ην εστως παρα την λιµνην γεννησαρετ

2

και ειδεν δυο πλοια εστωτα παρα την λιµνην οι δε αλιεις αποβαντες απ αυτων απεπλυναν τα δικτυα

3

εµβας δε εις εν των πλοιων ο ην του σιµωνος ηρωτησεν αυτον απο της γης επαναγαγειν ολιγον και καθισας εδιδασκεν εκ του πλοιου τους οχλους

4

ως δε επαυσατο λαλων ειπεν προς τον σιµωνα επαναγαγε εις το βαθος και χαλασατε τα δικτυα υµων εις αγραν

5

και αποκριθεις ο σιµων ειπεν αυτω επιστατα δι ολης της νυκτος κοπιασαντες ουδεν ελαβοµεν επι δε τω ρηµατι σου χαλασω το δικτυον

6

και τουτο ποιησαντες συνεκλεισαν ιχθυων πληθος πολυ διερρηγνυτο δε το δικτυον αυτων

7

και κατενευσαν τοις µετοχοις τοις εν τω ετερω πλοιω του ελθοντας συλλαβεσθαι αυτοις και ηλθον και επλησαν αµφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι αυτα
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8

ιδων δε σιµων πετρος προσεπεσεν τοις γονασιν του ιησου λεγων εξελθε απ εµου οτι ανηρ αµαρτωλος ειµι κυριε

9

θαµβος γαρ περιεσχεν αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνελαβον

10

οµοιως δε και ιακωβον και ιωαννην υιους ζεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι τω σιµωνι και ειπεν προς τον σιµωνα ο ιησους µη φοβου απο του νυν ανθρωπους εση ζωγρων

11

και καταγαγοντες τα πλοια επι την γην αφεντες απαντα ηκολουθησαν αυτω

12

και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν µια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας και ιδων τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι µε κα
θαρισαι

13

και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου ειπων θελω καθαρισθητι και ευθεως η λεπρα απηλθεν απ αυτου

14

και αυτος παρηγγειλεν αυτω µηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισµου σου καθως προσεταξεν µωσης εις µαρτυριον αυτοις

15

διηρχετο δε µαλλον ο λογος περι αυτου και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν και θεραπευεσθαι υπ αυτου απο των ασθενειων αυτων

16

αυτος δε ην υποχωρων εν ταις ερηµοις και προσευχοµενος

17

και εγενετο εν µια των ηµερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθηµενοι φαρισαιοι και νοµοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωµης της γαλιλαιας και ιουδαιας κ
αι ιερουσαληµ και δυναµις κυριου ην εις το ιασθαι αυτους

18

και ιδου ανδρες φεροντες επι κλινης ανθρωπον ος ην παραλελυµενος και εζητουν αυτον εισενεγκειν και θειναι ενωπιον αυτου

19

και µη ευροντες δια ποιας εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον αναβαντες επι το δωµα δια των κεραµων καθηκαν αυτον συν τω κλινιδιω εις το µεσον εµπροσθεν του ιησου

20

και ιδων την πιστιν αυτων ειπεν αυτω ανθρωπε αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου

21

και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι λεγοντες τις εστιν ουτος ος λαλει βλασφηµιας τις δυναται αφιεναι αµαρτιας ει µη µονος ο θεος

22

επιγνους δε ο ιησους τους διαλογισµους αυτων αποκριθεις ειπεν προς αυτους τι διαλογιζεσθε εν ταις καρδιαις υµων

23

τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι αι αµαρτιαι σου η ειπειν εγειραι και περιπατει

24

ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αµαρτιας ειπεν τω παραλελυµενω σοι λεγω εγειραι και αρας το κλινιδιον σου πορευου εις τον οικον σ
ου

25

και παραχρηµα αναστας ενωπιον αυτων αρας εφ ω κατεκειτο απηλθεν εις τον οικον αυτου δοξαζων τον θεον

26

και εκστασις ελαβεν απαντας και εδοξαζον τον θεον και επλησθησαν φοβου λεγοντες οτι ειδοµεν παραδοξα σηµερον

27

και µετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοµατι λευιν καθηµενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει µοι

28

και καταλιπων απαντα αναστας ηκολουθησεν αυτω

29

και εποιησεν δοχην µεγαλην ο λευις αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχλος τελωνων πολυς και αλλων οι ησαν µετ αυτων κατακειµενοι

30

και εγογγυζον οι γραµµατεις αυτων και οι φαρισαιοι προς τους µαθητας αυτου λεγοντες διατι µετα τελωνων και αµαρτωλων εσθιετε και πινετε

31

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτους ου χρειαν εχουσιν οι υγιαινοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες

32

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αµαρτωλους εις µετανοιαν

33

οι δε ειπον προς αυτον διατι οι µαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις ποιουνται οµοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσιν

34

ο δε ειπεν προς αυτους µη δυνασθε τους υιους του νυµφωνος εν ω ο νυµφιος µετ αυτων εστιν ποιησαι νηστευειν

35

ελευσονται δε ηµεραι και οταν απαρθη απ αυτων ο νυµφιος τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ηµεραις

36

ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους οτι ουδεις επιβληµα ιµατιου καινου επιβαλλει επι ιµατιον παλαιον ει δε µηγε και το καινον σχιζει και τω παλαιω ου συµφωνει επιβληµ
α το απο του καινου

37

και ουδεις βαλλει οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε µηγε ρηξει ο νεος οινος τους ασκους και αυτος εκχυθησεται και οι ασκοι απολουνται

38

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αµφοτεροι συντηρουνται
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39

και ουδεις πιων παλαιον ευθεως θελει νεον λεγει γαρ ο παλαιος χρηστοτερος εστιν

1

εγενετο δε εν σαββατω δευτεροπρωτω διαπορευεσθαι αυτον δια των σποριµων και ετιλλον οι µαθηται αυτου τους σταχυας και ησθιον ψωχοντες ταις χερσιν

2

τινες δε των φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν

3

και αποκριθεις προς αυτους ειπεν ο ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαβιδ οποτε επεινασεν αυτος και οι µετ αυτου οντες

4

ως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως ελαβεν και εφαγεν και εδωκεν και τοις µετ αυτου ους ουκ εξεστιν φαγειν ει µη µονους τους ιερεις

5

και ελεγεν αυτοις οτι κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

6

εγενετο δε και εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν και ην εκει ανθρωπος και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα

7

παρετηρουν δε αυτον οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββατω θεραπευσει ινα ευρωσιν κατηγοριαν αυτου

8

αυτος δε ηδει τους διαλογισµους αυτων και ειπεν τω ανθρωπω τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειραι και στηθι εις το µεσον ο δε αναστας εστη

9

ειπεν ουν ο ιησους προς αυτους επερωτησω υµας τι εξεστιν τοις σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η απολεσαι

10

και περιβλεψαµενος παντας αυτους ειπεν τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου ο δε εποιησεν ουτως και αποκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη

11

αυτοι δε επλησθησαν ανοιας και διελαλουν προς αλληλους τι αν ποιησειαν τω ιησου

12

εγενετο δε εν ταις ηµεραις ταυταις εξηλθεν εις το ορος προσευξασθαι και ην διανυκτερευων εν τη προσευχη του θεου

13

και οτε εγενετο ηµερα προσεφωνησεν τους µαθητας αυτου και εκλεξαµενος απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνοµασεν

14

σιµωνα ον και ωνοµασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην φιλιππον και βαρθολοµαιον

15

µατθαιον και θωµαν ιακωβον τον του αλφαιου και σιµωνα τον καλουµενον ζηλωτην

16

ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

17

και καταβας µετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος µαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαληµ και της παραλιου τυρου και σιδ
ωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

18

και οι οχλουµενοι υπο πνευµατων ακαθαρτων και εθεραπευοντο

19

και πας ο οχλος εζητει απτεσθαι αυτου οτι δυναµις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας

20

και αυτος επαρας τους οφθαλµους αυτου εις τους µαθητας αυτου ελεγεν µακαριοι οι πτωχοι οτι υµετερα εστιν η βασιλεια του θεου

21

µακαριοι οι πεινωντες νυν οτι χορτασθησεσθε µακαριοι οι κλαιοντες νυν οτι γελασετε

22

µακαριοι εστε οταν µισησωσιν υµας οι ανθρωποι και οταν αφορισωσιν υµας και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονοµα υµων ως πονηρον ενεκα του υιου του ανθρωπου

23

χαιρετε εν εκεινη τη ηµερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο µισθος υµων πολυς εν τω ουρανω κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις προφηταις οι πατερες αυτων

24

πλην ουαι υµιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υµων

25

ουαι υµιν οι εµπεπλησµενοι οτι πεινασετε ουαι υµιν οι γελωντες νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε

26

ουαι υµιν οταν καλως υµας ειπωσιν παντες οι ανθρωποι κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις ψευδοπροφηταις οι πατερες αυτων

27

αλλ υµιν λεγω τοις ακουουσιν αγαπατε τους εχθρους υµων καλως ποιειτε τοις µισουσιν υµας

28

ευλογειτε τους καταρωµενους υµιν και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υµας

29

τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αιροντος σου το ιµατιον και τον χιτωνα µη κωλυσης

30

παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα µη απαιτει

31

και καθως θελετε ινα ποιωσιν υµιν οι ανθρωποι και υµεις ποιειτε αυτοις οµοιως

32

και ει αγαπατε τους αγαπωντας υµας ποια υµιν χαρις εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι τους αγαπωντας αυτους αγαπωσιν
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33

και εαν αγαθοποιητε τους αγαθοποιουντας υµας ποια υµιν χαρις εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι το αυτο ποιουσιν

34

και εαν δανειζητε παρ ων ελπιζετε απολαβειν ποια υµιν χαρις εστιν και γαρ οι αµαρτωλοι αµαρτωλοις δανειζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα

35

πλην αγαπατε τους εχθρους υµων και αγαθοποιειτε και δανειζετε µηδεν απελπιζοντες και εσται ο µισθος υµων πολυς και εσεσθε υιοι του υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν επι
τους αχαριστους και πονηρους

36

γινεσθε ουν οικτιρµονες καθως και ο πατηρ υµων οικτιρµων εστιν

37

και µη κρινετε και ου µη κριθητε µη καταδικαζετε και ου µη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

38

διδοτε και δοθησεται υµιν µετρον καλον πεπιεσµενον και σεσαλευµενον και υπερεκχυνοµενον δωσουσιν εις τον κολπον υµων τω γαρ αυτω µετρω ω µετρειτε αντιµετρηθησετ
αι υµιν

39

ειπεν δε παραβολην αυτοις µητι δυναται τυφλος τυφλον οδηγειν ουχι αµφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται

40

ουκ εστιν µαθητης υπερ τον διδασκαλον αυτου κατηρτισµενος δε πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου

41

τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλµω του αδελφου σου την δε δοκον την εν τω ιδιω οφθαλµω ου κατανοεις

42

η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφες εκβαλω το καρφος το εν τω οφθαλµω σου αυτος την εν τω οφθαλµω σου δοκον ου βλεπων υποκριτα εκβαλε πρωτον την δ
οκον εκ του οφθαλµου σου και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος το εν τω οφθαλµω του αδελφου σου

43

ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρπον σαπρον ουδε δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον

44

εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου γινωσκεται ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βατου τρυγωσιν σταφυλην

45

ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το αγαθον και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου της καρδιας αυτου προφερει το πον
ηρον εκ γαρ του περισσευµατος της καρδιας λαλει το στοµα αυτου

46

τι δε µε καλειτε κυριε κυριε και ου ποιειτε α λεγω

47

πας ο ερχοµενος προς µε και ακουων µου των λογων και ποιων αυτους υποδειξω υµιν τινι εστιν οµοιος

48

οµοιος εστιν ανθρωπω οικοδοµουντι οικιαν ος εσκαψεν και εβαθυνεν και εθηκεν θεµελιον επι την πετραν πληµµυρας δε γενοµενης προσερρηξεν ο ποταµος τη οικια εκεινη κα
ι ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην τεθεµελιωτο γαρ επι την πετραν

49

ο δε ακουσας και µη ποιησας οµοιος εστιν ανθρωπω οικοδοµησαντι οικιαν επι την γην χωρις θεµελιου η προσερρηξεν ο ποταµος και ευθεως επεσεν και εγενετο το ρηγµα της
οικιας εκεινης µεγα

1

επει δε επληρωσεν παντα τα ρηµατα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καπερναουµ

2

εκατονταρχου δε τινος δουλος κακως εχων ηµελλεν τελευταν ος ην αυτω εντιµος

3

ακουσας δε περι του ιησου απεστειλεν προς αυτον πρεσβυτερους των ιουδαιων ερωτων αυτον οπως ελθων διασωση τον δουλον αυτου

4

οι δε παραγενοµενοι προς τον ιησουν παρεκαλουν αυτον σπουδαιως λεγοντες οτι αξιος εστιν ω παρεξει τουτο

5

αγαπα γαρ το εθνος ηµων και την συναγωγην αυτος ωκοδοµησεν ηµιν

6

ο δε ιησους επορευετο συν αυτοις ηδη δε αυτου ου µακραν απεχοντος απο της οικιας επεµψεν προς αυτον ο εκατονταρχος φιλους λεγων αυτω κυριε µη σκυλλου ου γαρ ειµι ι
κανος ινα υπο την στεγην µου εισελθης

7

διο ουδε εµαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν αλλα ειπε λογω και ιαθησεται ο παις µου

8

και γαρ εγω ανθρωπος ειµι υπο εξουσιαν τασσοµενος εχων υπ εµαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω µου π
οιησον τουτο και ποιει

9

ακουσας δε ταυτα ο ιησους εθαυµασεν αυτον και στραφεις τω ακολουθουντι αυτω οχλω ειπεν λεγω υµιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον

10

και υποστρεψαντες οι πεµφθεντες εις τον οικον ευρον τον ασθενουντα δουλον υγιαινοντα

11

και εγενετο εν τη εξης επορευετο εις πολιν καλουµενην ναιν και συνεπορευοντο αυτω οι µαθηται αυτου ικανοι και οχλος πολυς
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12

ως δε ηγγισεν τη πυλη της πολεως και ιδου εξεκοµιζετο τεθνηκως υιος µονογενης τη µητρι αυτου και αυτη ην χηρα και οχλος της πολεως ικανος συν αυτη

13

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη µη κλαιε

14

και προσελθων ηψατο της σορου οι δε βασταζοντες εστησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω εγερθητι

15

και ανεκαθισεν ο νεκρος και ηρξατο λαλειν και εδωκεν αυτον τη µητρι αυτου

16

ελαβεν δε φοβος απαντας και εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι προφητης µεγας εγηγερται εν ηµιν και οτι επεσκεψατο ο θεος τον λαον αυτου

17

και εξηλθεν ο λογος ουτος εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και εν παση τη περιχωρω

18

και απηγγειλαν ιωαννη οι µαθηται αυτου περι παντων τουτων

19

και προσκαλεσαµενος δυο τινας των µαθητων αυτου ο ιωαννης επεµψεν προς τον ιησουν λεγων συ ει ο ερχοµενος η αλλον προσδοκωµεν

20

παραγενοµενοι δε προς αυτον οι ανδρες ειπον ιωαννης ο βαπτιστης απεσταλκεν ηµας προς σε λεγων συ ει ο ερχοµενος η αλλον προσδοκωµεν

21

εν αυτη δε τη ωρα εθεραπευσεν πολλους απο νοσων και µαστιγων και πνευµατων πονηρων και τυφλοις πολλοις εχαρισατο το βλεπειν

22

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακου
ουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

23

και µακαριος εστιν ος εαν µη σκανδαλισθη εν εµοι

24

απελθοντων δε των αγγελων ιωαννου ηρξατο λεγειν προς τους οχλους περι ιωαννου τι εξεληλυθατε εις την ερηµον θεασασθαι καλαµον υπο ανεµου σαλευοµενον

25

αλλα τι εξεληλυθατε ιδειν ανθρωπον εν µαλακοις ιµατιοις ηµφιεσµενον ιδου οι εν ιµατισµω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντες εν τοις βασιλειοις εισιν

26

αλλα τι εξεληλυθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υµιν και περισσοτερον προφητου

27

ουτος εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον µου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εµπροσθεν σου

28

λεγω γαρ υµιν µειζων εν γεννητοις γυναικων προφητης ιωαννου του βαπτιστου ουδεις εστιν ο δε µικροτερος εν τη βασιλεια του θεου µειζων αυτου εστιν

29

και πας ο λαος ακουσας και οι τελωναι εδικαιωσαν τον θεον βαπτισθεντες το βαπτισµα ιωαννου

30

οι δε φαρισαιοι και οι νοµικοι την βουλην του θεου ηθετησαν εις εαυτους µη βαπτισθεντες υπ αυτου

31

ειπεν δε ο κυριος τινι ουν οµοιωσω τους ανθρωπους της γενεας ταυτης και τινι εισιν οµοιοι

32

οµοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθηµενοις και προσφωνουσιν αλληλοις και λεγουσιν ηυλησαµεν υµιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαµεν υµιν και ουκ εκλαυσατε

33

εληλυθεν γαρ ιωαννης ο βαπτιστης µητε αρτον εσθιων µητε οινον πινων και λεγετε δαιµονιον εχει

34

εληλυθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγετε ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αµαρτωλων

35

και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης παντων

36

ηρωτα δε τις αυτον των φαρισαιων ινα φαγη µετ αυτου και εισελθων εις την οικιαν του φαρισαιου ανεκλιθη

37

και ιδου γυνη εν τη πολει ητις ην αµαρτωλος επιγνουσα οτι ανακειται εν τη οικια του φαρισαιου κοµισασα αλαβαστρον µυρου

38

και στασα παρα τους ποδας αυτου οπισω κλαιουσα ηρξατο βρεχειν τους ποδας αυτου τοις δακρυσιν και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεµασσεν και κατεφιλει τους ποδας α
υτου και ηλειφεν τω µυρω

39

ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αµαρτωλος εστιν

40

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς αυτον σιµων εχω σοι τι ειπειν ο δε φησιν διδασκαλε ειπε

41

δυο χρεωφειλεται ησαν δανειστη τινι ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια ο δε ετερος πεντηκοντα

42

µη εχοντων δε αυτων αποδουναι αµφοτεροις εχαρισατο τις ουν αυτων ειπε πλειον αυτον αγαπησει

43

αποκριθεις δε ο σιµων ειπεν υπολαµβανω οτι ω το πλειον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθως εκρινας
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44

και στραφεις προς την γυναικα τω σιµωνι εφη βλεπεις ταυτην την γυναικα εισηλθον σου εις την οικιαν υδωρ επι τους ποδας µου ουκ εδωκας αυτη δε τοις δακρυσιν εβρεξεν
µου τους ποδας και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεµαξεν

45

φιληµα µοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα µου τους ποδας

46

ελαιω την κεφαλην µου ουκ ηλειψας αυτη δε µυρω ηλειψεν µου τους ποδας

47

ου χαριν λεγω σοι αφεωνται αι αµαρτιαι αυτης αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον αφιεται ολιγον αγαπα

48

ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αµαρτιαι

49

και ηρξαντο οι συνανακειµενοι λεγειν εν εαυτοις τις ουτος εστιν ος και αµαρτιας αφιησιν

50

ειπεν δε προς την γυναικα η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

1

και εγενετο εν τω καθεξης και αυτος διωδευεν κατα πολιν και κωµην κηρυσσων και ευαγγελιζοµενος την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συν αυτω

2

και γυναικες τινες αι ησαν τεθεραπευµεναι απο πνευµατων πονηρων και ασθενειων µαρια η καλουµενη µαγδαληνη αφ ης δαιµονια επτα εξεληλυθει

3

και ιωαννα γυνη χουζα επιτροπου ηρωδου και σουσαννα και ετεραι πολλαι αιτινες διηκονουν αυτω απο των υπαρχοντων αυταις

4

συνιοντος δε οχλου πολλου και των κατα πολιν επιπορευοµενων προς αυτον ειπεν δια παραβολης

5

εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυτου και εν τω σπειρειν αυτον ο µεν επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγεν αυτο

6

και ετερον επεσεν επι την πετραν και φυεν εξηρανθη δια το µη εχειν ικµαδα

7

και ετερον επεσεν εν µεσω των ακανθων και συµφυεισαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο

8

και ετερον επεσεν επι την γην την αγαθην και φυεν εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

9

επηρωτων δε αυτον οι µαθηται αυτου λεγοντες τις ειη η παραβολη αυτη

10

ο δε ειπεν υµιν δεδοται γνωναι τα µυστηρια της βασιλειας του θεου τοις δε λοιποις εν παραβολαις ινα βλεποντες µη βλεπωσιν και ακουοντες µη συνιωσιν

11

εστιν δε αυτη η παραβολη ο σπορος εστιν ο λογος του θεου

12

οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουοντες ειτα ερχεται ο διαβολος και αιρει τον λογον απο της καρδιας αυτων ινα µη πιστευσαντες σωθωσιν

13

οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν µετα χαρας δεχονται τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προς καιρον πιστευουσιν και εν καιρω πειρασµου αφιστανται

14

το δε εις τας ακανθας πεσον ουτοι εισιν οι ακουσαντες και υπο µεριµνων και πλουτου και ηδονων του βιου πορευοµενοι συµπνιγονται και ου τελεσφορουσιν

15

το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν οιτινες εν καρδια καλη και αγαθη ακουσαντες τον λογον κατεχουσιν και καρποφορουσιν εν υποµονη

16

ουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει αυτον σκευει η υποκατω κλινης τιθησιν αλλ επι λυχνιας επιτιθησιν ινα οι εισπορευοµενοι βλεπωσιν το φως

17

ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη

18

βλεπετε ουν πως ακουετε ος γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και ος αν µη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου

19

παρεγενοντο δε προς αυτον η µητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχειν αυτω δια τον οχλον

20

και απηγγελη αυτω λεγοντων η µητηρ σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε θελοντες

21

ο δε αποκριθεις ειπεν προς αυτους µητηρ µου και αδελφοι µου ουτοι εισιν οι τον λογον του θεου ακουοντες και ποιουντες αυτον

22

και εγενετο εν µια των ηµερων και αυτος ενεβη εις πλοιον και οι µαθηται αυτου και ειπεν προς αυτους διελθωµεν εις το περαν της λιµνης και ανηχθησαν

23

πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν και κατεβη λαιλαψ ανεµου εις την λιµνην και συνεπληρουντο και εκινδυνευον

24

προσελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυµεθα ο δε εγερθεις επετιµησεν τω ανεµω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη

25

ειπεν δε αυτοις που εστιν η πιστις υµων φοβηθεντες δε εθαυµασαν λεγοντες προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεµοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν
αυτω
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26

και κατεπλευσαν εις την χωραν των γαδαρηνων ητις εστιν αντιπεραν της γαλιλαιας

27

εξελθοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν αυτω ανηρ τις εκ της πολεως ος ειχεν δαιµονια εκ χρονων ικανων και ιµατιον ουκ ενεδιδυσκετο και εν οικια ουκ εµενεν αλλ εν τοις
µνηµασιν

28

ιδων δε τον ιησουν και ανακραξας προσεπεσεν αυτω και φωνη µεγαλη ειπεν τι εµοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου δεοµαι σου µη µε βασανισης

29

παρηγγελλεν γαρ τω πνευµατι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσµειτο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσοµενος και διαρρη
σσων τα δεσµα ηλαυνετο υπο του δαιµονος εις τας ερηµους

30

επηρωτησεν δε αυτον ο ιησους λεγων τι σοι εστιν ονοµα ο δε ειπεν λεγεων οτι δαιµονια πολλα εισηλθεν εις αυτον

31

και παρεκαλει αυτον ινα µη επιταξη αυτοις εις την αβυσσον απελθειν

32

ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκοµενων εν τω ορει και παρεκαλουν αυτον ινα επιτρεψη αυτοις εις εκεινους εισελθειν και επετρεψεν αυτοις

33

εξελθοντα δε τα δαιµονια απο του ανθρωπου εισηλθεν εις τους χοιρους και ωρµησεν η αγελη κατα του κρηµνου εις την λιµνην και απεπνιγη

34

ιδοντες δε οι βοσκοντες το γεγενηµενον εφυγον και απελθοντες απηγγειλαν εις την πολιν και εις τους αγρους

35

εξηλθον δε ιδειν το γεγονος και ηλθον προς τον ιησουν και ευρον καθηµενον τον ανθρωπον αφ ου τα δαιµονια εξεληλυθει ιµατισµενον και σωφρονουντα παρα τους ποδας του
ιησου και εφοβηθησαν

36

απηγγειλαν δε αυτοις και οι ιδοντες πως εσωθη ο δαιµονισθεις

37

και ηρωτησαν αυτον απαν το πληθος της περιχωρου των γαδαρηνων απελθειν απ αυτων οτι φοβω µεγαλω συνειχοντο αυτος δε εµβας εις το πλοιον υπεστρεψεν

38

εδεετο δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει τα δαιµονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον ο ιησους λεγων

39

υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

40

εγενετο δε εν τω υποστρεψαι τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλος ησαν γαρ παντες προσδοκωντες αυτον

41

και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονοµα ιαειρος και αυτος αρχων της συναγωγης υπηρχεν και πεσων παρα τους ποδας του ιησου παρεκαλει αυτον εισελθειν εις τον οικον αυτου

42

οτι θυγατηρ µονογενης ην αυτω ως ετων δωδεκα και αυτη απεθνησκεν εν δε τω υπαγειν αυτον οι οχλοι συνεπνιγον αυτον

43

και γυνη ουσα εν ρυσει αιµατος απο ετων δωδεκα ητις εις ιατρους προσαναλωσασα ολον τον βιον ουκ ισχυσεν υπ ουδενος θεραπευθηναι

44

προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιµατιου αυτου και παραχρηµα εστη η ρυσις του αιµατος αυτης

45

και ειπεν ο ιησους τις ο αψαµενος µου αρνουµενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι µετ αυτου επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν και λεγεις τις ο αψαµενος µο
υ

46

ο δε ιησους ειπεν ηψατο µου τις εγω γαρ εγνων δυναµιν εξελθουσαν απ εµου

47

ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν τρεµουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν αυτω ενωπιον παντος του λαου και ως ιαθη παραχρηµα

48

ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

49

ετι αυτου λαλουντος ερχεται τις παρα του αρχισυναγωγου λεγων αυτω οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου µη σκυλλε τον διδασκαλον

50

ο δε ιησους ακουσας απεκριθη αυτω λεγων µη φοβου µονον πιστευε και σωθησεται

51

εισελθων δε εις την οικιαν ουκ αφηκεν εισελθειν ουδενα ει µη πετρον και ιακωβον και ιωαννην και τον πατερα της παιδος και την µητερα

52

εκλαιον δε παντες και εκοπτοντο αυτην ο δε ειπεν µη κλαιετε ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

53

και κατεγελων αυτου ειδοτες οτι απεθανεν

54

αυτος δε εκβαλων εξω παντας και κρατησας της χειρος αυτης εφωνησεν λεγων η παις εγειρου

55

και επεστρεψεν το πνευµα αυτης και ανεστη παραχρηµα και διεταξεν αυτη δοθηναι φαγειν

56

και εξεστησαν οι γονεις αυτης ο δε παρηγγειλεν αυτοις µηδενι ειπειν το γεγονος
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1

συγκαλεσαµενος δε τους δωδεκα µαθητας αυτου εδωκεν αυτοις δυναµιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιµονια και νοσους θεραπευειν

2

και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι τους ασθενουντας

3

και ειπεν προς αυτους µηδεν αιρετε εις την οδον µητε ραβδους µητε πηραν µητε αρτον µητε αργυριον µητε ανα δυο χιτωνας εχειν

4

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει µενετε και εκειθεν εξερχεσθε

5

και οσοι αν µη δεξωνται υµας εξερχοµενοι απο της πολεως εκεινης και τον κονιορτον απο των ποδων υµων αποτιναξατε εις µαρτυριον επ αυτους

6

εξερχοµενοι δε διηρχοντο κατα τας κωµας ευαγγελιζοµενοι και θεραπευοντες πανταχου

7

ηκουσεν δε ηρωδης ο τετραρχης τα γινοµενα υπ αυτου παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης εγηγερται εκ νεκρων

8

υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης εις των αρχαιων ανεστη

9

και ειπεν ο ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα τις δε εστιν ουτος περι ου εγω ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον

10

και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις τοπον ερηµον πολεως καλουµενης βηθσαιδα

11

οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και δεξαµενος αυτους ελαλει αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν εχοντας θεραπειας ιατο

12

η δε ηµερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οχλον ινα απελθοντες εις τας κυκλω κωµας και τους αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επισι
τισµον οτι ωδε εν ερηµω τοπω εσµεν

13

ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υµεις φαγειν οι δε ειπον ουκ εισιν ηµιν πλειον η πεντε αρτοι και δυο ιχθυες ει µητι πορευθεντες ηµεις αγορασωµεν εις παντα τον λαον τουτο
ν βρωµατα

14

ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχιλιοι ειπεν δε προς τους µαθητας αυτου κατακλινατε αυτους κλισιας ανα πεντηκοντα

15

και εποιησαν ουτως και ανεκλιναν απαντας

16

λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν αυτους και κατεκλασεν και εδιδου τοις µαθηταις παρατιθεναι τω οχλω

17

και εφαγον και εχορτασθησαν παντες και ηρθη το περισσευσαν αυτοις κλασµατων κοφινοι δωδεκα

18

και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχοµενον καταµονας συνησαν αυτω οι µαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα µε λεγουσιν οι οχλοι ειναι

19

οι δε αποκριθεντες ειπον ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη

20

ειπεν δε αυτοις υµεις δε τινα µε λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τον χριστον του θεου

21

ο δε επιτιµησας αυτοις παρηγγειλεν µηδενι ειπειν τουτο

22

ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιµασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραµµατεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ηµερα εγερθη
ναι

23

ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω µου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ηµεραν και ακολουθειτω µοι

24

ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εµου ουτος σωσει αυτην

25

τι γαρ ωφελειται ανθρωπος κερδησας τον κοσµον ολον εαυτον δε απολεσας η ζηµιωθεις

26

ος γαρ αν επαισχυνθη µε και τους εµους λογους τουτον ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατρος και των αγιων αγγελων

27

λεγω δε υµιν αληθως εισιν τινες των ωδε εστηκοτων οι ου µη γευσονται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου

28

εγενετο δε µετα τους λογους τουτους ωσει ηµεραι οκτω και παραλαβων τον πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι

29

και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδος του προσωπου αυτου ετερον και ο ιµατισµος αυτου λευκος εξαστραπτων

30

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν µωσης και ηλιας

31

οι οφθεντες εν δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην εµελλεν πληρουν εν ιερουσαληµ
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32

ο δε πετρος και οι συν αυτω ησαν βεβαρηµενοι υπνω διαγρηγορησαντες δε ειδον την δοξαν αυτου και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω

33

και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ηµας ωδε ειναι και ποιησωµεν σκηνας τρεις µιαν σοι και µωσει µιαν
και µιαν ηλια µη ειδως ο λεγει

34

ταυτα δε αυτου λεγοντος εγενετο νεφελη και επεσκιασεν αυτους εφοβηθησαν δε εν τω εκεινους εισελθειν εις την νεφελην

35

και φωνη εγενετο εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος αυτου ακουετε

36

και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη ο ιησους µονος και αυτοι εσιγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναις ταις ηµεραις ουδεν ων εωρακασιν

37

εγενετο δε εν τη εξης ηµερα κατελθοντων αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς

38

και ιδου ανηρ απο του οχλου ανεβοησεν λεγων διδασκαλε δεοµαι σου επιβλεψον επι τον υιον µου οτι µονογενης εστιν µοι

39

και ιδου πνευµα λαµβανει αυτον και εξαιφνης κραζει και σπαρασσει αυτον µετα αφρου και µογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον

40

και εδεηθην των µαθητων σου ινα εκβαλλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν

41

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραµµενη εως ποτε εσοµαι προς υµας και ανεξοµαι υµων προσαγαγε ωδε τον υιον σου

42

ετι δε προσερχοµενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιµονιον και συνεσπαραξεν επετιµησεν δε ο ιησους τω πνευµατι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω
πατρι αυτου

43

εξεπλησσοντο δε παντες επι τη µεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυµαζοντων επι πασιν οις εποιησεν ο ιησους ειπεν προς τους µαθητας αυτου

44

θεσθε υµεις εις τα ωτα υµων τους λογους τουτους ο γαρ υιος του ανθρωπου µελλει παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων

45

οι δε ηγνοουν το ρηµα τουτο και ην παρακεκαλυµµενον απ αυτων ινα µη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηµατος τουτου

46

εισηλθεν δε διαλογισµος εν αυτοις το τις αν ειη µειζων αυτων

47

ο δε ιησους ιδων τον διαλογισµον της καρδιας αυτων επιλαβοµενος παιδιου εστησεν αυτο παρ εαυτω

48

και ειπεν αυτοις ος εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοµατι µου εµε δεχεται και ος εαν εµε δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα µε ο γαρ µικροτερος εν πασιν υµιν υπαρχω
ν ουτος εσται µεγας

49

αποκριθεις δε ο ιωαννης ειπεν επιστατα ειδοµεν τινα επι τω ονοµατι σου εκβαλλοντα τα δαιµονια και εκωλυσαµεν αυτον οτι ουκ ακολουθει µεθ ηµων

50

και ειπεν προς αυτον ο ιησους µη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ ηµων υπερ ηµων εστιν

51

εγενετο δε εν τω συµπληρουσθαι τας ηµερας της αναληψεως αυτου και αυτος το προσωπον αυτου εστηριξεν του πορευεσθαι εις ιερουσαληµ

52

και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου αυτου και πορευθεντες εισηλθον εις κωµην σαµαρειτων ωστε ετοιµασαι αυτω

53

και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευοµενον εις ιερουσαληµ

54

ιδοντες δε οι µαθηται αυτου ιακωβος και ιωαννης ειπον κυριε θελεις ειπωµεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτους ως και ηλιας εποιησεν

55

στραφεις δε επετιµησεν αυτοις και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευµατος εστε υµεις

56

ο γαρ υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ψυχας ανθρωπων απολεσαι αλλα σωσαι και επορευθησαν εις ετεραν κωµην

57

εγενετο δε πορευοµενων αυτων εν τη οδω ειπεν τις προς αυτον ακολουθησω σοι οπου αν απερχη κυριε

58

και ειπεν αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη

59

ειπεν δε προς ετερον ακολουθει µοι ο δε ειπεν κυριε επιτρεψον µοι απελθοντι πρωτον θαψαι τον πατερα µου

60

ειπεν δε αυτω ο ιησους αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε απελθων διαγγελλε την βασιλειαν του θεου

61

ειπεν δε και ετερος ακολουθησω σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον µοι αποταξασθαι τοις εις τον οικον µου

62

ειπεν δε προς αυτον ο ιησους ουδεις επιβαλων την χειρα αυτου επ αροτρον και βλεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν εις την βασιλειαν του θεου
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1

µετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδοµηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εµελλεν αυτος ερχεσθαι

2

ελεγεν ουν προς αυτους ο µεν θερισµος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισµου οπως εκβαλλη εργατας εις τον θερισµον αυτου

3

υπαγετε ιδου εγω αποστελλω υµας ως αρνας εν µεσω λυκων

4

µη βασταζετε βαλαντιον µη πηραν µηδε υποδηµατα και µηδενα κατα την οδον ασπασησθε

5

εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω

6

και εαν µεν η εκει υιος ειρηνης επαναπαυσεται επ αυτον η ειρηνη υµων ει δε µηγε εφ υµας ανακαµψει

7

εν αυτη δε τη οικια µενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του µισθου αυτου εστιν µη µεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν

8

και εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και δεχωνται υµας εσθιετε τα παρατιθεµενα υµιν

9

και θεραπευετε τους εν αυτη ασθενεις και λεγετε αυτοις ηγγικεν εφ υµας η βασιλεια του θεου

10

εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και µη δεχωνται υµας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε

11

και τον κονιορτον τον κολληθεντα ηµιν εκ της πολεως υµων αποµασσοµεθα υµιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υµας η βασιλεια του θεου

12

λεγω δε υµιν οτι σοδοµοις εν τη ηµερα εκεινη ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη

13

ουαι σοι χωραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναµεις αι γενοµεναι εν υµιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθηµεναι µετενοησαν

14

πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υµιν

15

και συ καπερναουµ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση

16

ο ακουων υµων εµου ακουει και ο αθετων υµας εµε αθετει ο δε εµε αθετων αθετει τον αποστειλαντα µε

17

υπεστρεψαν δε οι εβδοµηκοντα µετα χαρας λεγοντες κυριε και τα δαιµονια υποτασσεται ηµιν εν τω ονοµατι σου

18

ειπεν δε αυτοις εθεωρουν τον σαταναν ως αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα

19

ιδου διδωµι υµιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν την δυναµιν του εχθρου και ουδεν υµας ου µη αδικηση

20

πλην εν τουτω µη χαιρετε οτι τα πνευµατα υµιν υποτασσεται χαιρετε δε µαλλον οτι τα ονοµατα υµων εγραφη εν τοις ουρανοις

21

εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνευµατι ο ιησους και ειπεν εξοµολογουµαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απε
καλυψας αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εµπροσθεν σου

22

και στραφεις προς τους µαθητας ειπεν παντα παρεδοθη µοι υπο του πατρος µου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει µη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει µη ο υιος και ω εα
ν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

23

και στραφεις προς τους µαθητας κατ ιδιαν ειπεν µακαριοι οι οφθαλµοι οι βλεποντες α βλεπετε

24

λεγω γαρ υµιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υµεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

25

και ιδου νοµικος τις ανεστη εκπειραζων αυτον και λεγων διδασκαλε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονοµησω

26

ο δε ειπεν προς αυτον εν τω νοµω τι γεγραπται πως αναγινωσκεις

27

ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου και εξ ολης της διανοιας σου και τον πλη
σιον σου ως σεαυτον

28

ειπεν δε αυτω ορθως απεκριθης τουτο ποιει και ζηση

29

ο δε θελων δικαιουν εαυτον ειπεν προς τον ιησουν και τις εστιν µου πλησιον

30

υπολαβων δε ο ιησους ειπεν ανθρωπος τις κατεβαινεν απο ιερουσαληµ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας επιθεντες απηλθον αφεντες ηµι
θανη τυγχανοντα

31

κατα συγκυριαν δε ιερευς τις κατεβαινεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν
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32

οµοιως δε και λευιτης γενοµενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

33

σαµαρειτης δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη

34

και προσελθων κατεδησεν τα τραυµατα αυτου επιχεων ελαιον και οινον επιβιβασας δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν αυτον εις πανδοχειον και επεµεληθη αυτου

35

και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιµεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι µε αποδωσω σ
οι

36

τις ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον γεγονεναι του εµπεσοντος εις τους ληστας

37

ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος µετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει οµοιως

38

εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτους και αυτος εισηλθεν εις κωµην τινα γυνη δε τις ονοµατι µαρθα υπεδεξατο αυτον εις τον οικον αυτης

39

και τηδε ην αδελφη καλουµενη µαρια η και παρακαθισασα παρα τους ποδας του ιησου ηκουεν τον λογον αυτου

40

η δε µαρθα περιεσπατο περι πολλην διακονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου µελει σοι οτι η αδελφη µου µονην µε κατελιπεν διακονειν ειπε ουν αυτη ινα µοι συναντιλαβηται

41

αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο ιησους µαρθα µαρθα µεριµνας και τυρβαζη περι πολλα

42

ενος δε εστιν χρεια µαρια δε την αγαθην µεριδα εξελεξατο ητις ουκ αφαιρεθησεται απ αυτης

1

και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν τοπω τινι προσευχοµενον ως επαυσατο ειπεν τις των µαθητων αυτου προς αυτον κυριε διδαξον ηµας προσευχεσθαι καθως και ιωαννης εδιδα
ξεν τους µαθητας αυτου

2

ειπεν δε αυτοις οταν προσευχησθε λεγετε πατερ ηµων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονοµα σου ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θεληµα σου ως εν ουρανω και επι της
γης

3

τον αρτον ηµων τον επιουσιον διδου ηµιν το καθ ηµεραν

4

και αφες ηµιν τας αµαρτιας ηµων και γαρ αυτοι αφιεµεν παντι οφειλοντι ηµιν και µη εισενεγκης ηµας εις πειρασµον αλλα ρυσαι ηµας απο του πονηρου

5

και ειπεν προς αυτους τις εξ υµων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον µεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον µοι τρεις αρτους

6

επειδη φιλος µου παρεγενετο εξ οδου προς µε και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

7

κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη µη µοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια µου µετ εµου εις την κοιτην εισιν ου δυναµαι αναστας δουναι σοι

8

λεγω υµιν ει και ου δωσει αυτω αναστας δια το ειναι αυτου φιλον δια γε την αναιδειαν αυτου εγερθεις δωσει αυτω οσων χρηζει

9

καγω υµιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υµιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υµιν

10

πας γαρ ο αιτων λαµβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

11

τινα δε υµων τον πατερα αιτησει ο υιος αρτον µη λιθον επιδωσει αυτω ει και ιχθυν µη αντι ιχθυος οφιν επιδωσει αυτω

12

η και εαν αιτηση ωον µη επιδωσει αυτω σκορπιον

13

ει ουν υµεις πονηροι υπαρχοντες οιδατε αγαθα δοµατα διδοναι τοις τεκνοις υµων ποσω µαλλον ο πατηρ ο εξ ουρανου δωσει πνευµα αγιον τοις αιτουσιν αυτον

14

και ην εκβαλλων δαιµονιον και αυτο ην κωφον εγενετο δε του δαιµονιου εξελθοντος ελαλησεν ο κωφος και εθαυµασαν οι οχλοι

15

τινες δε εξ αυτων ειπον εν βεελζεβουλ αρχοντι των δαιµονιων εκβαλλει τα δαιµονια

16

ετεροι δε πειραζοντες σηµειον παρ αυτου εζητουν εξ ουρανου

17

αυτος δε ειδως αυτων τα διανοηµατα ειπεν αυτοις πασα βασιλεια εφ εαυτην διαµερισθεισα ερηµουται και οικος επι οικον πιπτει

18

ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεµερισθη πως σταθησεται η βασιλεια αυτου οτι λεγετε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν µε τα δαιµονια

19

ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιµονια οι υιοι υµων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο κριται υµων αυτοι εσονται

20

ει δε εν δακτυλω θεου εκβαλλω τα δαιµονια αρα εφθασεν εφ υµας η βασιλεια του θεου
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21

οταν ο ισχυρος καθωπλισµενος φυλασση την εαυτου αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρχοντα αυτου

22

επαν δε ο ισχυροτερος αυτου επελθων νικηση αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει εφ η επεποιθει και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν

23

ο µη ων µετ εµου κατ εµου εστιν και ο µη συναγων µετ εµου σκορπιζει

24

οταν το ακαθαρτον πνευµα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και µη ευρισκον λεγει υποστρεψω εις τον οικον µου οθεν εξηλθον

25

και ελθον ευρισκει σεσαρωµενον και κεκοσµηµενον

26

τοτε πορευεται και παραλαµβανει επτα ετερα πνευµατα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων

27

εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις γυνη φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω µακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και µαστοι ους εθηλασας

28

αυτος δε ειπεν µενουνγε µακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και φυλασσοντες αυτον

29

των δε οχλων επαθροιζοµενων ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη πονηρα εστιν σηµειον επιζητει και σηµειον ου δοθησεται αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του προφητου

30

καθως γαρ εγενετο ιωνας σηµειον τοις νινευιταις ουτως εσται και ο υιος του ανθρωπου τη γενεα ταυτη

31

βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει µετα των ανδρων της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν σολοµωντος κα
ι ιδου πλειον σολοµωντος ωδε

32

ανδρες νινευι αναστησονται εν τη κρισει µετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι µετενοησαν εις το κηρυγµα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

33

ουδεις δε λυχνον αψας εις κρυπτον τιθησιν ουδε υπο τον µοδιον αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευοµενοι το φεγγος βλεπωσιν

34

ο λυχνος του σωµατος εστιν ο οφθαλµος οταν ουν ο οφθαλµος σου απλους η και ολον το σωµα σου φωτεινον εστιν επαν δε πονηρος η και το σωµα σου σκοτεινον

35

σκοπει ουν µη το φως το εν σοι σκοτος εστιν

36

ει ουν το σωµα σου ολον φωτεινον µη εχον τι µερος σκοτεινον εσται φωτεινον ολον ως οταν ο λυχνος τη αστραπη φωτιζη σε

37

εν δε τω λαλησαι ηρωτα αυτον φαρισαιος τις οπως αριστηση παρ αυτω εισελθων δε ανεπεσεν

38

ο δε φαρισαιος ιδων εθαυµασεν οτι ου πρωτον εβαπτισθη προ του αριστου

39

ειπεν δε ο κυριος προς αυτον νυν υµεις οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηριου και του πινακος καθαριζετε το δε εσωθεν υµων γεµει αρπαγης και πονηριας

40

αφρονες ουχ ο ποιησας το εξωθεν και το εσωθεν εποιησεν

41

πλην τα ενοντα δοτε ελεηµοσυνην και ιδου παντα καθαρα υµιν εστιν

42

αλλ ουαι υµιν τοις φαρισαιοις οτι αποδεκατουτε το ηδυοσµον και το πηγανον και παν λαχανον και παρερχεσθε την κρισιν και την αγαπην του θεου ταυτα εδει ποιησαι κακειν
α µη αφιεναι

43

ουαι υµιν τοις φαρισαιοις οτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις και τους ασπασµους εν ταις αγοραις

44

ουαι υµιν γραµµατεις και φαρισαιοι υποκριται οτι εστε ως τα µνηµεια τα αδηλα και οι ανθρωποι οι περιπατουντες επανω ουκ οιδασιν

45

αποκριθεις δε τις των νοµικων λεγει αυτω διδασκαλε ταυτα λεγων και ηµας υβριζεις

46

ο δε ειπεν και υµιν τοις νοµικοις ουαι οτι φορτιζετε τους ανθρωπους φορτια δυσβαστακτα και αυτοι ενι των δακτυλων υµων ου προσψαυετε τοις φορτιοις

47

ουαι υµιν οτι οικοδοµειτε τα µνηµεια των προφητων οι δε πατερες υµων απεκτειναν αυτους

48

αρα µαρτυρειτε και συνευδοκειτε τοις εργοις των πατερων υµων οτι αυτοι µεν απεκτειναν αυτους υµεις δε οικοδοµειτε αυτων τα µνηµεια

49

δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν αποστελω εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν και εκδιωξουσιν

50

ινα εκζητηθη το αιµα παντων των προφητων το εκχυνοµενον απο καταβολης κοσµου απο της γενεας ταυτης

51

απο του αιµατος αβελ εως του αιµατος ζαχαριου του απολοµενου µεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω υµιν εκζητηθησεται απο της γενεας ταυτης

52

ουαι υµιν τοις νοµικοις οτι ηρατε την κλειδα της γνωσεως αυτοι ουκ εισηλθετε και τους εισερχοµενους εκωλυσατε
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53

λεγοντος δε αυτου ταυτα προς αυτους ηρξαντο οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι δεινως ενεχειν και αποστοµατιζειν αυτον περι πλειονων

54

ενεδρευοντες αυτον και ζητουντες θηρευσαι τι εκ του στοµατος αυτου ινα κατηγορησωσιν αυτου

1

εν οις επισυναχθεισων των µυριαδων του οχλου ωστε καταπατειν αλληλους ηρξατο λεγειν προς τους µαθητας αυτου πρωτον προσεχετε εαυτοις απο της ζυµης των φαρισαιω
ν ητις εστιν υποκρισις

2

ουδεν δε συγκεκαλυµµενον εστιν ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

3

ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταµειοις κηρυχθησεται επι των δωµατων

4

λεγω δε υµιν τοις φιλοις µου µη φοβηθητε απο των αποκτεινοντων το σωµα και µετα ταυτα µη εχοντων περισσοτερον τι ποιησαι

5

υποδειξω δε υµιν τινα φοβηθητε φοβηθητε τον µετα το αποκτειναι εξουσιαν εχοντα εµβαλειν εις την γεενναν ναι λεγω υµιν τουτον φοβηθητε

6

ουχι πεντε στρουθια πωλειται ασσαριων δυο και εν εξ αυτων ουκ εστιν επιλελησµενον ενωπιον του θεου

7

αλλα και αι τριχες της κεφαλης υµων πασαι ηριθµηνται µη ουν φοβεισθε πολλων στρουθιων διαφερετε

8

λεγω δε υµιν πας ος αν οµολογηση εν εµοι εµπροσθεν των ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου οµολογησει εν αυτω εµπροσθεν των αγγελων του θεου

9

ο δε αρνησαµενος µε ενωπιον των ανθρωπων απαρνηθησεται ενωπιον των αγγελων του θεου

10

και πας ος ερει λογον εις τον υιον του ανθρωπου αφεθησεται αυτω τω δε εις το αγιον πνευµα βλασφηµησαντι ουκ αφεθησεται

11

οταν δε προσφερωσιν υµας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας µη µεριµνατε πως η τι απολογησησθε η τι ειπητε

12

το γαρ αγιον πνευµα διδαξει υµας εν αυτη τη ωρα α δει ειπειν

13

ειπεν δε τις αυτω εκ του οχλου διδασκαλε ειπε τω αδελφω µου µερισασθαι µετ εµου την κληρονοµιαν

14

ο δε ειπεν αυτω ανθρωπε τις µε κατεστησεν δικαστην η µεριστην εφ υµας

15

ειπεν δε προς αυτους ορατε και φυλασσεσθε απο της πλεονεξιας οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι η ζωη αυτου εστιν εκ των υπαρχοντων αυτου

16

ειπεν δε παραβολην προς αυτους λεγων ανθρωπου τινος πλουσιου ευφορησεν η χωρα

17

και διελογιζετο εν εαυτω λεγων τι ποιησω οτι ουκ εχω που συναξω τους καρπους µου

18

και ειπεν τουτο ποιησω καθελω µου τας αποθηκας και µειζονας οικοδοµησω και συναξω εκει παντα τα γενηµατα µου και τα αγαθα µου

19

και ερω τη ψυχη µου ψυχη εχεις πολλα αγαθα κειµενα εις ετη πολλα αναπαυου φαγε πιε ευφραινου

20

ειπεν δε αυτω ο θεος αφρων ταυτη τη νυκτι την ψυχην σου απαιτουσιν απο σου α δε ητοιµασας τινι εσται

21

ουτως ο θησαυριζων εαυτω και µη εις θεον πλουτων

22

ειπεν δε προς τους µαθητας αυτου δια τουτο υµιν λεγω µη µεριµνατε τη ψυχη υµων τι φαγητε µηδε τω σωµατι τι ενδυσησθε

23

η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωµα του ενδυµατος

24

κατανοησατε τους κορακας οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν οις ουκ εστιν ταµειον ουδε αποθηκη και ο θεος τρεφει αυτους ποσω µαλλον υµεις διαφερετε των πετεινων

25

τις δε εξ υµων µεριµνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα

26

ει ουν ουτε ελαχιστον δυνασθε τι περι των λοιπων µεριµνατε

27

κατανοησατε τα κρινα πως αυξανει ου κοπια ουδε νηθει λεγω δε υµιν ουδε σολοµων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων

28

ει δε τον χορτον εν τω αγρω σηµερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλοµενον ο θεος ουτως αµφιεννυσιν ποσω µαλλον υµας ολιγοπιστοι

29

και υµεις µη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και µη µετεωριζεσθε

30

ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσµου επιζητει υµων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

31

πλην ζητειτε την βασιλειαν του θεου και ταυτα παντα προστεθησεται υµιν
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32

µη φοβου το µικρον ποιµνιον οτι ευδοκησεν ο πατηρ υµων δουναι υµιν την βασιλειαν

33

πωλησατε τα υπαρχοντα υµων και δοτε ελεηµοσυνην ποιησατε εαυτοις βαλαντια µη παλαιουµενα θησαυρον ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει ουδε σης
διαφθειρει

34

οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υµων εκει και η καρδια υµων εσται

35

εστωσαν υµων αι οσφυες περιεζωσµεναι και οι λυχνοι καιοµενοι

36

και υµεις οµοιοι ανθρωποις προσδεχοµενοις τον κυριον εαυτων ποτε αναλυσει εκ των γαµων ινα ελθοντος και κρουσαντος ευθεως ανοιξωσιν αυτω

37

µακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων ο κυριος ευρησει γρηγορουντας αµην λεγω υµιν οτι περιζωσεται και ανακλινει αυτους και παρελθων διακονησει αυτοις

38

και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως µακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι

39

τουτο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν αφηκεν διορυγηναι τον οικον αυτου

40

και υµεις ουν γινεσθε ετοιµοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται

41

ειπεν δε αυτω ο πετρος κυριε προς ηµας την παραβολην ταυτην λεγεις η και προς παντας

42

ειπεν δε ο κυριος τις αρα εστιν ο πιστος οικονοµος και φρονιµος ον καταστησει ο κυριος επι της θεραπειας αυτου του διδοναι εν καιρω το σιτοµετριον

43

µακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει ποιουντα ουτως

44

αληθως λεγω υµιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον

45

εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος µου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και µεθυσκεσθαι

46

ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ηµερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτοµησει αυτον και το µερος αυτου µετα των απιστων θησει

47

εκεινος δε ο δουλος ο γνους το θεληµα του κυριου εαυτου και µη ετοιµασας µηδε ποιησας προς το θεληµα αυτου δαρησεται πολλας

48

ο δε µη γνους ποιησας δε αξια πληγων δαρησεται ολιγας παντι δε ω εδοθη πολυ πολυ ζητηθησεται παρ αυτου και ω παρεθεντο πολυ περισσοτερον αιτησουσιν αυτον

49

πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη

50

βαπτισµα δε εχω βαπτισθηναι και πως συνεχοµαι εως ου τελεσθη

51

δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενοµην δουναι εν τη γη ουχι λεγω υµιν αλλ η διαµερισµον

52

εσονται γαρ απο του νυν πεντε εν οικω ενι διαµεµερισµενοι τρεις επι δυσιν και δυο επι τρισιν

53

διαµερισθησεται πατηρ εφ υιω και υιος επι πατρι µητηρ επι θυγατρι και θυγατηρ επι µητρι πενθερα επι την νυµφην αυτης και νυµφη επι την πενθεραν αυτης

54

ελεγεν δε και τοις οχλοις οταν ιδητε την νεφελην ανατελλουσαν απο δυσµων ευθεως λεγετε οµβρος ερχεται και γινεται ουτως

55

και οταν νοτον πνεοντα λεγετε οτι καυσων εσται και γινεται

56

υποκριται το προσωπον της γης και του ουρανου οιδατε δοκιµαζειν τον δε καιρον τουτον πως ου δοκιµαζετε

57

τι δε και αφ εαυτων ου κρινετε το δικαιον

58

ως γαρ υπαγεις µετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου µηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδω τω πρακτορι
και ο πρακτωρ σε βαλλη εις φυλακην

59

λεγω σοι ου µη εξελθης εκειθεν εως ου και το εσχατον λεπτον αποδως

1

παρησαν δε τινες εν αυτω τω καιρω απαγγελλοντες αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιµα πιλατος εµιξεν µετα των θυσιων αυτων

2

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις δοκειτε οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αµαρτωλοι παρα παντας τους γαλιλαιους εγενοντο οτι τοιαυτα πεπονθασιν

3

ουχι λεγω υµιν αλλ εαν µη µετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε

Luke

Chapter

13

LXX / 1550 Stephanos

Page 883 of 1057

4

η εκεινοι οι δεκα και οκτω εφ ους επεσεν ο πυργος εν τω σιλωαµ και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι ουτοι οφειλεται εγενοντο παρα παντας ανθρωπους τους κατοικουντας εν ι
ερουσαληµ

5

ουχι λεγω υµιν αλλ εαν µη µετανοητε παντες οµοιως απολεισθε

6

ελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην ειχεν τις εν τω αµπελωνι αυτου πεφυτευµενην και ηλθεν καρπον ζητων εν αυτη και ουχ ευρεν

7

ειπεν δε προς τον αµπελουργον ιδου τρια ετη ερχοµαι ζητων καρπον εν τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω εκκοψον αυτην ινατι και την γην καταργει

8

ο δε αποκριθεις λεγει αυτω κυριε αφες αυτην και τουτο το ετος εως οτου σκαψω περι αυτην και βαλω κοπριαν

9

καν µεν ποιηση καρπον ει δε µηγε εις το µελλον εκκοψεις αυτην

10

ην δε διδασκων εν µια των συναγωγων εν τοις σαββασιν

11

και ιδου γυνη ην πνευµα εχουσα ασθενειας ετη δεκα και οκτω και ην συγκυπτουσα και µη δυναµενη ανακυψαι εις το παντελες

12

ιδων δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν και ειπεν αυτη γυναι απολελυσαι της ασθενειας σου

13

και επεθηκεν αυτη τας χειρας και παραχρηµα ανωρθωθη και εδοξαζεν τον θεον

14

αποκριθεις δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων οτι τω σαββατω εθεραπευσεν ο ιησους ελεγεν τω οχλω εξ ηµεραι εισιν εν αις δει εργαζεσθαι εν ταυταις ουν ερχοµενοι θεραπευεσθ
ε και µη τη ηµερα του σαββατου

15

απεκριθη ουν αυτω ο κυριος και ειπεν υποκριτα εκαστος υµων τω σαββατω ου λυει τον βουν αυτου η τον ονον απο της φατνης και απαγαγων ποτιζει

16

ταυτην δε θυγατερα αβρααµ ουσαν ην εδησεν ο σατανας ιδου δεκα και οκτω ετη ουκ εδει λυθηναι απο του δεσµου τουτου τη ηµερα του σαββατου

17

και ταυτα λεγοντος αυτου κατησχυνοντο παντες οι αντικειµενοι αυτω και πας ο οχλος εχαιρεν επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γινοµενοις υπ αυτου

18

ελεγεν δε τινι οµοια εστιν η βασιλεια του θεου και τινι οµοιωσω αυτην

19

οµοια εστιν κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτου και ηυξησεν και εγενετο εις δενδρον µεγα και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν εν τοις κλαδ
οις αυτου

20

και παλιν ειπεν τινι οµοιωσω την βασιλειαν του θεου

21

οµοια εστιν ζυµη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυµωθη ολον

22

και διεπορευετο κατα πολεις και κωµας διδασκων και πορειαν ποιουµενος εις ιερουσαληµ

23

ειπεν δε τις αυτω κυριε ει ολιγοι οι σωζοµενοι ο δε ειπεν προς αυτους

24

αγωνιζεσθε εισελθειν δια της στενης πυλης οτι πολλοι λεγω υµιν ζητησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσιν

25

αφ ου αν εγερθη ο οικοδεσποτης και αποκλειση την θυραν και αρξησθε εξω εσταναι και κρουειν την θυραν λεγοντες κυριε κυριε ανοιξον ηµιν και αποκριθεις ερει υµιν ουκ οι
δα υµας ποθεν εστε

26

τοτε αρξεσθε λεγειν εφαγοµεν ενωπιον σου και επιοµεν και εν ταις πλατειαις ηµων εδιδαξας

27

και ερει λεγω υµιν ουκ οιδα υµας ποθεν εστε αποστητε απ εµου παντες οι εργαται της αδικιας

28

εκει εσται ο κλαυθµος και ο βρυγµος των οδοντων οταν οψησθε αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια του θεου υµας δε εκβαλλοµενους εξω

29

και ηξουσιν απο ανατολων και δυσµων και απο βορρα και νοτου και ανακλιθησονται εν τη βασιλεια του θεου

30

και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι

31

εν αυτη τη ηµερα προσηλθον τινες φαρισαιοι λεγοντες αυτω εξελθε και πορευου εντευθεν οτι ηρωδης θελει σε αποκτειναι

32

και ειπεν αυτοις πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη ιδου εκβαλλω δαιµονια και ιασεις επιτελω σηµερον και αυριον και τη τριτη τελειουµαι

33

πλην δει µε σηµερον και αυριον και τη εχοµενη πορευεσθαι οτι ουκ ενδεχεται προφητην απολεσθαι εξω ιερουσαληµ
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34

ιερουσαληµ ιερουσαληµ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλµενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου ον τροπον ορνις την εα
υτης νοσσιαν υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε

35

ιδου αφιεται υµιν ο οικος υµων ερηµος αµην δε λεγω υµιν οτι ου µη µε ιδητε εως αν ηξη οτε ειπητε ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου

1

και εγενετο εν τω ελθειν αυτον εις οικον τινος των αρχοντων των φαρισαιων σαββατω φαγειν αρτον και αυτοι ησαν παρατηρουµενοι αυτον

2

και ιδου ανθρωπος τις ην υδρωπικος εµπροσθεν αυτου

3

και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς τους νοµικους και φαρισαιους λεγων ει εξεστιν τω σαββατω θεραπευειν

4

οι δε ησυχασαν και επιλαβοµενος ιασατο αυτον και απελυσεν

5

και αποκριθεις προς αυτους ειπεν τινος υµων ονος η βους εις φρεαρ εµπεσειται και ουκ ευθεως ανασπασει αυτον εν τη ηµερα του σαββατου

6

και ουκ ισχυσαν ανταποκριθηναι αυτω προς ταυτα

7

ελεγεν δε προς τους κεκληµενους παραβολην επεχων πως τας πρωτοκλισιας εξελεγοντο λεγων προς αυτους

8

οταν κληθης υπο τινος εις γαµους µη κατακλιθης εις την πρωτοκλισιαν µηποτε εντιµοτερος σου η κεκληµενος υπ αυτου

9

και ελθων ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος τουτω τοπον και τοτε αρξη µετ αισχυνης τον εσχατον τοπον κατεχειν

10

αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσον εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον των συνανακειµε
νων σοι

11

οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται και ο ταπεινων εαυτον υψωθησεται

12

ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον οταν ποιης αριστον η δειπνον µη φωνει τους φιλους σου µηδε τους αδελφους σου µηδε τους συγγενεις σου µηδε γειτονας πλουσιους µηποτε
και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και γενηται σοι ανταποδοµα

13

αλλ οταν ποιης δοχην καλει πτωχους αναπηρους χωλους τυφλους

14

και µακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων

15

ακουσας δε τις των συνανακειµενων ταυτα ειπεν αυτω µακαριος ος φαγεται αρτον εν τη βασιλεια του θεου

16

ο δε ειπεν αυτω ανθρωπος τις εποιησεν δειπνον µεγα και εκαλεσεν πολλους

17

και απεστειλεν τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου ειπειν τοις κεκληµενοις ερχεσθε οτι ηδη ετοιµα εστιν παντα

18

και ηρξαντο απο µιας παραιτεισθαι παντες ο πρωτος ειπεν αυτω αγρον ηγορασα και εχω αναγκην εξελθειν και ιδειν αυτον ερωτω σε εχε µε παρητηµενον

19

και ετερος ειπεν ζευγη βοων ηγορασα πεντε και πορευοµαι δοκιµασαι αυτα ερωτω σε εχε µε παρητηµενον

20

και ετερος ειπεν γυναικα εγηµα και δια τουτο ου δυναµαι ελθειν

21

και παραγενοµενος ο δουλος εκεινος απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης ειπεν τω δουλω αυτου εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυµας της π
ολεως και τους πτωχους και αναπηρους και χωλους και τυφλους εισαγαγε ωδε

22

και ειπεν ο δουλος κυριε γεγονεν ως επεταξας και ετι τοπος εστιν

23

και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγµους και αναγκασον εισελθειν ινα γεµισθη ο οικος µου

24

λεγω γαρ υµιν οτι ουδεις των ανδρων εκεινων των κεκληµενων γευσεται µου του δειπνου

25

συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους

26

ει τις ερχεται προς µε και ου µισει τον πατερα εαυτου και την µητερα και την γυναικα και τα τεκνα και τους αδελφους και τας αδελφας ετι δε και την εαυτου ψυχην ου δυνα
ται µου µαθητης ειναι

27

και οστις ου βασταζει τον σταυρον αυτου και ερχεται οπισω µου ου δυναται µου ειναι µαθητης

28

τις γαρ εξ υµων θελων πυργον οικοδοµησαι ουχι πρωτον καθισας ψηφιζει την δαπανην ει εχει τα προς απαρτισµον
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29

ινα µηποτε θεντος αυτου θεµελιον και µη ισχυοντος εκτελεσαι παντες οι θεωρουντες αρξωνται εµπαιζειν αυτω

30

λεγοντες οτι ουτος ο ανθρωπος ηρξατο οικοδοµειν και ουκ ισχυσεν εκτελεσαι

31

η τις βασιλευς πορευοµενος συµβαλειν ετερω βασιλει εις πολεµον ουχι καθισας πρωτον βουλευεται ει δυνατος εστιν εν δεκα χιλιασιν απαντησαι τω µετα εικοσι χιλιαδων ερχ
οµενω επ αυτον

32

ει δε µηγε ετι αυτου πορρω οντος πρεσβειαν αποστειλας ερωτα τα προς ειρηνην

33

ουτως ουν πας εξ υµων ος ουκ αποτασσεται πασιν τοις εαυτου υπαρχουσιν ου δυναται µου ειναι µαθητης

34

καλον το αλας εαν δε το αλας µωρανθη εν τινι αρτυθησεται

35

ουτε εις γην ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

1

ησαν δε εγγιζοντες αυτω παντες οι τελωναι και οι αµαρτωλοι ακουειν αυτου

2

και διεγογγυζον οι φαρισαιοι και οι γραµµατεις λεγοντες οτι ουτος αµαρτωλους προσδεχεται και συνεσθιει αυτοις

3

ειπεν δε προς αυτους την παραβολην ταυτην λεγων

4

τις ανθρωπος εξ υµων εχων εκατον προβατα και απολεσας εν εξ αυτων ου καταλειπει τα εννενηκονταεννεα εν τη ερηµω και πορευεται επι το απολωλος εως ευρη αυτο

5

και ευρων επιτιθησιν επι τους ωµους εαυτου χαιρων

6

και ελθων εις τον οικον συγκαλει τους φιλους και τους γειτονας λεγων αυτοις συγχαρητε µοι οτι ευρον το προβατον µου το απολωλος

7

λεγω υµιν οτι ουτως χαρα εσται εν τω ουρανω επι ενι αµαρτωλω µετανοουντι η επι εννενηκονταεννεα δικαιοις οιτινες ου χρειαν εχουσιν µετανοιας

8

η τις γυνη δραχµας εχουσα δεκα εαν απολεση δραχµην µιαν ουχι απτει λυχνον και σαροι την οικιαν και ζητει επιµελως εως οτου ευρη

9

και ευρουσα συγκαλειται τας φιλας και τας γειτονας λεγουσα συγχαρητε µοι οτι ευρον την δραχµην ην απωλεσα

10

ουτως λεγω υµιν χαρα γινεται ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αµαρτωλω µετανοουντι

11

ειπεν δε ανθρωπος τις ειχεν δυο υιους

12

και ειπεν ο νεωτερος αυτων τω πατρι πατερ δος µοι το επιβαλλον µερος της ουσιας και διειλεν αυτοις τον βιον

13

και µετ ου πολλας ηµερας συναγαγων απαντα ο νεωτερος υιος απεδηµησεν εις χωραν µακραν και εκει διεσκορπισεν την ουσιαν αυτου ζων ασωτως

14

δαπανησαντος δε αυτου παντα εγενετο λιµος ισχυρος κατα την χωραν εκεινην και αυτος ηρξατο υστερεισθαι

15

και πορευθεις εκολληθη ενι των πολιτων της χωρας εκεινης και επεµψεν αυτον εις τους αγρους αυτου βοσκειν χοιρους

16

και επεθυµει γεµισαι την κοιλιαν αυτου απο των κερατιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεις εδιδου αυτω

17

εις εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι µισθιοι του πατρος µου περισσευουσιν αρτων εγω δε λιµω απολλυµαι

18

αναστας πορευσοµαι προς τον πατερα µου και ερω αυτω πατερ ηµαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου

19

και ουκετι ειµι αξιος κληθηναι υιος σου ποιησον µε ως ενα των µισθιων σου

20

και αναστας ηλθεν προς τον πατερα εαυτου ετι δε αυτου µακραν απεχοντος ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη και δραµων επεπεσεν επι τον τραχηλον αυτου και κ
ατεφιλησεν αυτον

21

ειπεν δε αυτω ο υιος πατερ ηµαρτον εις τον ουρανον και ενωπιον σου και ουκετι ειµι αξιος κληθηναι υιος σου

22

ειπεν δε ο πατηρ προς τους δουλους αυτου εξενεγκατε την στολην την πρωτην και ενδυσατε αυτον και δοτε δακτυλιον εις την χειρα αυτου και υποδηµατα εις τους ποδας

23

και ενεγκαντες τον µοσχον τον σιτευτον θυσατε και φαγοντες ευφρανθωµεν

24

οτι ουτος ο υιος µου νεκρος ην και ανεζησεν και απολωλως ην και ευρεθη και ηρξαντο ευφραινεσθαι

25

ην δε ο υιος αυτου ο πρεσβυτερος εν αγρω και ως ερχοµενος ηγγισεν τη οικια ηκουσεν συµφωνιας και χορων
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26

και προσκαλεσαµενος ενα των παιδων αυτου επυνθανετο τι ειη ταυτα

27

ο δε ειπεν αυτω οτι ο αδελφος σου ηκει και εθυσεν ο πατηρ σου τον µοσχον τον σιτευτον οτι υγιαινοντα αυτον απελαβεν

28

ωργισθη δε και ουκ ηθελεν εισελθειν ο ουν πατηρ αυτου εξελθων παρεκαλει αυτον

29

ο δε αποκριθεις ειπεν τω πατρι ιδου τοσαυτα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε εντολην σου παρηλθον και εµοι ουδεποτε εδωκας εριφον ινα µετα των φιλων µου ευφρανθω

30

οτε δε ο υιος σου ουτος ο καταφαγων σου τον βιον µετα πορνων ηλθεν εθυσας αυτω τον µοσχον τον σιτευτον

31

ο δε ειπεν αυτω τεκνον συ παντοτε µετ εµου ει και παντα τα εµα σα εστιν

32

ευφρανθηναι δε και χαρηναι εδει οτι ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και ανεζησεν και απολωλως ην και ευρεθη

1

ελεγεν δε και προς τους µαθητας αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονοµον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου

2

και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονοµιας σου ου γαρ δυνηση ετι οικονοµειν

3

ειπεν δε εν εαυτω ο οικονοµος τι ποιησω οτι ο κυριος µου αφαιρειται την οικονοµιαν απ εµου σκαπτειν ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνοµαι

4

εγνων τι ποιησω ινα οταν µετασταθω της οικονοµιας δεξωνται µε εις τους οικους αυτων

5

και προσκαλεσαµενος ενα εκαστον των χρεωφειλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις τω κυριω µου

6

ο δε ειπεν εκατον βατους ελαιου και ειπεν αυτω δεξαι σου το γραµµα και καθισας ταχεως γραψον πεντηκοντα

7

επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφειλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σιτου και λεγει αυτω δεξαι σου το γραµµα και γραψον ογδοηκοντα

8

και επηνεσεν ο κυριος τον οικονοµον της αδικιας οτι φρονιµως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιµωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν την εαυτων ει
σιν

9

καγω υµιν λεγω ποιησατε εαυτοις φιλους εκ του µαµωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπητε δεξωνται υµας εις τας αιωνιους σκηνας

10

ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

11

ει ουν εν τω αδικω µαµωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υµιν πιστευσει

12

και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υµετερον τις υµιν δωσει

13

ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα µισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και
µαµωνα

14

ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες και εξεµυκτηριζον αυτον

15

και ειπεν αυτοις υµεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υµων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγµα ενωπιον του θεου εστ
ιν

16

ο νοµος και οι προφηται εως ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται και πας εις αυτην βιαζεται

17

ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η του νοµου µιαν κεραιαν πεσειν

18

πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαµων ετεραν µοιχευει και πας ο απολελυµενην απο ανδρος γαµων µοιχευει

19

ανθρωπος δε τις ην πλουσιος και ενεδιδυσκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινοµενος καθ ηµεραν λαµπρως

20

πτωχος δε τις ην ονοµατι λαζαρος ος εβεβλητο προς τον πυλωνα αυτου ηλκωµενος

21

και επιθυµων χορτασθηναι απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχοµενοι απελειχον τα ελκη αυτου

22

εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον του αβρααµ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη

23

και εν τω αδη επαρας τους οφθαλµους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααµ απο µακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου

24

και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααµ ελεησον µε και πεµψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν µου οτι οδυνωµαι εν τη
φλογι ταυτη
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25

ειπεν δε αβρααµ τεκνον µνησθητι οτι απελαβες συ τα αγαθα σου εν τη ζωη σου και λαζαρος οµοιως τα κακα νυν δε οδε παρακαλειται συ δε οδυνασαι

26

και επι πασιν τουτοις µεταξυ ηµων και υµων χασµα µεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι εντευθεν προς υµας µη δυνωνται µηδε οι εκειθεν προς ηµας διαπερωσιν

27

ειπεν δε ερωτω ουν σε πατερ ινα πεµψης αυτον εις τον οικον του πατρος µου

28

εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαµαρτυρηται αυτοις ινα µη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου

29

λεγει αυτω αβρααµ εχουσιν µωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων

30

ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααµ αλλ εαν τις απο νεκρων πορευθη προς αυτους µετανοησουσιν

31

ειπεν δε αυτω ει µωσεως και των προφητων ουκ ακουουσιν ουδε εαν τις εκ νεκρων αναστη πεισθησονται

1

ειπεν δε προς τους µαθητας ανενδεκτον εστιν του µη ελθειν τα σκανδαλα ουαι δε δι ου ερχεται

2

λυσιτελει αυτω ει µυλος ονικος περικειται περι τον τραχηλον αυτου και ερριπται εις την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα των µικρων τουτων

3

προσεχετε εαυτοις εαν δε αµαρτη εις σε ο αδελφος σου επιτιµησον αυτω και εαν µετανοηση αφες αυτω

4

και εαν επτακις της ηµερας αµαρτη εις σε και επτακις της ηµερας επιστρεψη επι σε λεγων µετανοω αφησεις αυτω

5

και ειπον οι αποστολοι τω κυριω προσθες ηµιν πιστιν

6

ειπεν δε ο κυριος ει ειχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαµινω ταυτη εκριζωθητι και φυτευθητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν αν υµιν

7

τις δε εξ υµων δουλον εχων αροτριωντα η ποιµαινοντα ος εισελθοντι εκ του αγρου ερει ευθεως παρελθων αναπεσαι

8

αλλ ουχι ερει αυτω ετοιµασον τι δειπνησω και περιζωσαµενος διακονει µοι εως φαγω και πιω και µετα ταυτα φαγεσαι και πιεσαι συ

9

µη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποιησεν τα διαταχθεντα αυτω ου δοκω

10

ουτως και υµεις οταν ποιησητε παντα τα διαταχθεντα υµιν λεγετε οτι δουλοι αχρειοι εσµεν οτι ο ωφειλοµεν ποιησαι πεποιηκαµεν

11

και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον εις ιερουσαληµ και αυτος διηρχετο δια µεσου σαµαρειας και γαλιλαιας

12

και εισερχοµενου αυτου εις τινα κωµην απηντησαν αυτω δεκα λεπροι ανδρες οι εστησαν πορρωθεν

13

και αυτοι ηραν φωνην λεγοντες ιησου επιστατα ελεησον ηµας

14

και ιδων ειπεν αυτοις πορευθεντες επιδειξατε εαυτους τοις ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγειν αυτους εκαθαρισθησαν

15

εις δε εξ αυτων ιδων οτι ιαθη υπεστρεψεν µετα φωνης µεγαλης δοξαζων τον θεον

16

και επεσεν επι προσωπον παρα τους ποδας αυτου ευχαριστων αυτω και αυτος ην σαµαρειτης

17

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουχι οι δεκα εκαθαρισθησαν οι δε εννεα που

18

ουχ ευρεθησαν υποστρεψαντες δουναι δοξαν τω θεω ει µη ο αλλογενης ουτος

19

και ειπεν αυτω αναστας πορευου η πιστις σου σεσωκεν σε

20

επερωτηθεις δε υπο των φαρισαιων ποτε ερχεται η βασιλεια του θεου απεκριθη αυτοις και ειπεν ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου µετα παρατηρησεως

21

ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υµων εστιν

22

ειπεν δε προς τους µαθητας ελευσονται ηµεραι οτε επιθυµησετε µιαν των ηµερων του υιου του ανθρωπου ιδειν και ουκ οψεσθε

23

και ερουσιν υµιν ιδου ωδε η ιδου εκει µη απελθητε µηδε διωξητε

24

ωσπερ γαρ η αστραπη η αστραπτουσα εκ της υπ ουρανον εις την υπ ουρανον λαµπει ουτως εσται και ο υιος του ανθρωπου εν τη ηµερα αυτου

25

πρωτον δε δει αυτον πολλα παθειν και αποδοκιµασθηναι απο της γενεας ταυτης

26

και καθως εγενετο εν ταις ηµεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ηµεραις του υιου του ανθρωπου
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27

ησθιον επινον εγαµουν εξεγαµιζοντο αχρι ης ηµερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον και ηλθεν ο κατακλυσµος και απωλεσεν απαντας

28

οµοιως και ως εγενετο εν ταις ηµεραις λωτ ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδοµουν

29

η δε ηµερα εξηλθεν λωτ απο σοδοµων εβρεξεν πυρ και θειον απ ουρανου και απωλεσεν απαντας

30

κατα ταυτα εσται η ηµερα ο υιος του ανθρωπου αποκαλυπτεται

31

εν εκεινη τη ηµερα ος εσται επι του δωµατος και τα σκευη αυτου εν τη οικια µη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω οµοιως µη επιστρεψατω εις τα οπισω

32

µνηµονευετε της γυναικος λωτ

33

ος εαν ζητηση την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην και ος εαν απολεση αυτην ζωογονησει αυτην

34

λεγω υµιν ταυτη τη νυκτι εσονται δυο επι κλινης µιας ο εις παραληφθησεται και ο ετερος αφεθησεται

35

δυο εσονται αληθουσαι επι το αυτο µια παραληφθησεται και η ετερα αφεθησεται

36
37

και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωµα εκει συναχθησονται οι αετοι

1

ελεγεν δε και παραβολην αυτοις προς το δειν παντοτε προσευχεσθαι και µη εκκακειν

2

λεγων κριτης τις ην εν τινι πολει τον θεον µη φοβουµενος και ανθρωπον µη εντρεποµενος

3

χηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρχετο προς αυτον λεγουσα εκδικησον µε απο του αντιδικου µου

4

και ουκ ηθελησεν επι χρονον µετα δε ταυτα ειπεν εν εαυτω ει και τον θεον ου φοβουµαι και ανθρωπον ουκ εντρεποµαι

5

δια γε το παρεχειν µοι κοπον την χηραν ταυτην εκδικησω αυτην ινα µη εις τελος ερχοµενη υπωπιαζη µε

6

ειπεν δε ο κυριος ακουσατε τι ο κριτης της αδικιας λεγει

7

ο δε θεος ου µη ποιησει την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου των βοωντων προς αυτον ηµερας και νυκτος και µακροθυµων επ αυτοις

8

λεγω υµιν οτι ποιησει την εκδικησιν αυτων εν ταχει πλην ο υιος του ανθρωπου ελθων αρα ευρησει την πιστιν επι της γης

9

ειπεν δε και προς τινας τους πεποιθοτας εφ εαυτοις οτι εισιν δικαιοι και εξουθενουντας τους λοιπους την παραβολην ταυτην

10

ανθρωποι δυο ανεβησαν εις το ιερον προσευξασθαι ο εις φαρισαιος και ο ετερος τελωνης

11

ο φαρισαιος σταθεις προς εαυτον ταυτα προσηυχετο ο θεος ευχαριστω σοι οτι ουκ ειµι ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι µοιχοι η και ως ουτος ο τελωνης

12

νηστευω δις του σαββατου αποδεκατω παντα οσα κτωµαι

13

και ο τελωνης µακροθεν εστως ουκ ηθελεν ουδε τους οφθαλµους εις τον ουρανον επαραι αλλ ετυπτεν εις το στηθος αυτου λεγων ο θεος ιλασθητι µοι τω αµαρτωλω

14

λεγω υµιν κατεβη ουτος δεδικαιωµενος εις τον οικον αυτου η εκεινος οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται ο δε ταπεινων εαυτον υψωθησεται

15

προσεφερον δε αυτω και τα βρεφη ινα αυτων απτηται ιδοντες δε οι µαθηται επετιµησαν αυτοις

16

ο δε ιησους προσκαλεσαµενος αυτα ειπεν αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς µε και µη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

17

αµην λεγω υµιν ος εαν µη δεξηται την βασιλειαν του θεου ως παιδιον ου µη εισελθη εις αυτην

18

και επηρωτησεν τις αυτον αρχων λεγων διδασκαλε αγαθε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονοµησω

19

ειπεν δε αυτω ο ιησους τι µε λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει µη εις ο θεος

20

τας εντολας οιδας µη µοιχευσης µη φονευσης µη κλεψης µη ψευδοµαρτυρησης τιµα τον πατερα σου και την µητερα σου

21

ο δε ειπεν ταυτα παντα εφυλαξαµην εκ νεοτητος µου

22

ακουσας δε ταυτα ο ιησους ειπεν αυτω ετι εν σοι λειπει παντα οσα εχεις πωλησον και διαδος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει µοι
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23

ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα

24

ιδων δε αυτον ο ιησους περιλυπον γενοµενον ειπεν πως δυσκολως οι τα χρηµατα εχοντες εισελευσονται εις την βασιλειαν του θεου

25

ευκοπωτερον γαρ εστιν καµηλον δια τρυµαλιας ραφιδος εισελθειν η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν

26

ειπον δε οι ακουσαντες και τις δυναται σωθηναι

27

ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανθρωποις δυνατα εστιν παρα τω θεω

28

ειπεν δε ο πετρος ιδου ηµεις αφηκαµεν παντα και ηκολουθησαµεν σοι

29

ο δε ειπεν αυτοις αµην λεγω υµιν οτι ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιαν η γονεις η αδελφους η γυναικα η τεκνα ενεκεν της βασιλειας του θεου

30

ος ου µη απολαβη πολλαπλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερχοµενω ζωην αιωνιον

31

παραλαβων δε τους δωδεκα ειπεν προς αυτους ιδου αναβαινοµεν εις ιεροσολυµα και τελεσθησεται παντα τα γεγραµµενα δια των προφητων τω υιω του ανθρωπου

32

παραδοθησεται γαρ τοις εθνεσιν και εµπαιχθησεται και υβρισθησεται και εµπτυσθησεται

33

και µαστιγωσαντες αποκτενουσιν αυτον και τη ηµερα τη τριτη αναστησεται

34

και αυτοι ουδεν τουτων συνηκαν και ην το ρηµα τουτο κεκρυµµενον απ αυτων και ουκ εγινωσκον τα λεγοµενα

35

εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εις ιεριχω τυφλος τις εκαθητο παρα την οδον προσαιτων

36

ακουσας δε οχλου διαπορευοµενου επυνθανετο τι ειη τουτο

37

απηγγειλαν δε αυτω οτι ιησους ο ναζωραιος παρερχεται

38

και εβοησεν λεγων ιησου υιε δαβιδ ελεησον µε

39

και οι προαγοντες επετιµων αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω µαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον µε

40

σταθεις δε ο ιησους εκελευσεν αυτον αχθηναι προς αυτον εγγισαντος δε αυτου επηρωτησεν αυτον

41

λεγων τι σοι θελεις ποιησω ο δε ειπεν κυριε ινα αναβλεψω

42

και ο ιησους ειπεν αυτω αναβλεψον η πιστις σου σεσωκεν σε

43

και παραχρηµα ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω δοξαζων τον θεον και πας ο λαος ιδων εδωκεν αινον τω θεω

1

και εισελθων διηρχετο την ιεριχω

2

και ιδου ανηρ ονοµατι καλουµενος ζακχαιος και αυτος ην αρχιτελωνης και ουτος ην πλουσιος

3

και εζητει ιδειν τον ιησουν τις εστιν και ουκ ηδυνατο απο του οχλου οτι τη ηλικια µικρος ην

4

και προδραµων εµπροσθεν ανεβη επι συκοµωραιαν ινα ιδη αυτον οτι δι εκεινης ηµελλεν διερχεσθαι

5

και ως ηλθεν επι τον τοπον αναβλεψας ο ιησους ειδεν αυτον και ειπεν προς αυτον ζακχαιε σπευσας καταβηθι σηµερον γαρ εν τω οικω σου δει µε µειναι

6

και σπευσας κατεβη και υπεδεξατο αυτον χαιρων

7

και ιδοντες απαντες διεγογγυζον λεγοντες οτι παρα αµαρτωλω ανδρι εισηλθεν καταλυσαι

8

σταθεις δε ζακχαιος ειπεν προς τον κυριον ιδου τα ηµιση των υπαρχοντων µου κυριε διδωµι τοις πτωχοις και ει τινος τι εσυκοφαντησα αποδιδωµι τετραπλουν

9

ειπεν δε προς αυτον ο ιησους οτι σηµερον σωτηρια τω οικω τουτω εγενετο καθοτι και αυτος υιος αβρααµ εστιν

10

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος

11

ακουοντων δε αυτων ταυτα προσθεις ειπεν παραβολην δια το εγγυς αυτον ειναι ιερουσαληµ και δοκειν αυτους οτι παραχρηµα µελλει η βασιλεια του θεου αναφαινεσθαι

12

ειπεν ουν ανθρωπος τις ευγενης επορευθη εις χωραν µακραν λαβειν εαυτω βασιλειαν και υποστρεψαι
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13

καλεσας δε δεκα δουλους εαυτου εδωκεν αυτοις δεκα µνας και ειπεν προς αυτους πραγµατευσασθε εως ερχοµαι

14

οι δε πολιται αυτου εµισουν αυτον και απεστειλαν πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντες ου θελοµεν τουτον βασιλευσαι εφ ηµας

15

και εγενετο εν τω επανελθειν αυτον λαβοντα την βασιλειαν και ειπεν φωνηθηναι αυτω τους δουλους τουτους οις εδωκεν το αργυριον ινα γνω τις τι διεπραγµατευσατο

16

παρεγενετο δε ο πρωτος λεγων κυριε η µνα σου προσειργασατο δεκα µνας

17

και ειπεν αυτω ευ αγαθε δουλε οτι εν ελαχιστω πιστος εγενου ισθι εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων

18

και ηλθεν ο δευτερος λεγων κυριε η µνα σου εποιησεν πεντε µνας

19

ειπεν δε και τουτω και συ γινου επανω πεντε πολεων

20

και ετερος ηλθεν λεγων κυριε ιδου η µνα σου ην ειχον αποκειµενην εν σουδαριω

21

εφοβουµην γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει αιρεις ο ουκ εθηκας και θεριζεις ο ουκ εσπειρας

22

λεγει δε αυτω εκ του στοµατος σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεις οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειµι αιρων ο ουκ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα

23

και διατι ουκ εδωκας το αργυριον µου επι την τραπεζαν και εγω ελθων συν τοκω αν επραξα αυτο

24

και τοις παρεστωσιν ειπεν αρατε απ αυτου την µναν και δοτε τω τας δεκα µνας εχοντι

25

και ειπον αυτω κυριε εχει δεκα µνας

26

λεγω γαρ υµιν οτι παντι τω εχοντι δοθησεται απο δε του µη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου

27

πλην τους εχθρους µου εκεινους τους µη θελησαντας µε βασιλευσαι επ αυτους αγαγετε ωδε και κατασφαξατε εµπροσθεν µου

28

και ειπων ταυτα επορευετο εµπροσθεν αναβαινων εις ιεροσολυµα

29

και εγενετο ως ηγγισεν εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος το καλουµενον ελαιων απεστειλεν δυο των µαθητων αυτου

30

ειπων υπαγετε εις την κατεναντι κωµην εν η εισπορευοµενοι ευρησετε πωλον δεδεµενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν λυσαντες αυτον αγαγετε

31

και εαν τις υµας ερωτα διατι λυετε ουτως ερειτε αυτω οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει

32

απελθοντες δε οι απεσταλµενοι ευρον καθως ειπεν αυτοις

33

λυοντων δε αυτων τον πωλον ειπον οι κυριοι αυτου προς αυτους τι λυετε τον πωλον

34

οι δε ειπον ο κυριος αυτου χρειαν εχει

35

και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιρριψαντες εαυτων τα ιµατια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιησουν

36

πορευοµενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιµατια αυτων εν τη οδω

37

εγγιζοντος δε αυτου ηδη προς τη καταβασει του ορους των ελαιων ηρξαντο απαν το πληθος των µαθητων χαιροντες αινειν τον θεον φωνη µεγαλη περι πασων ων ειδον δυναµ
εων

38

λεγοντες ευλογηµενος ο ερχοµενος βασιλευς εν ονοµατι κυριου ειρηνη εν ουρανω και δοξα εν υψιστοις

39

και τινες των φαρισαιων απο του οχλου ειπον προς αυτον διδασκαλε επιτιµησον τοις µαθηταις σου

40

και αποκριθεις ειπεν αυτοις λεγω υµιν οτι εαν ουτοι σιωπησωσιν οι λιθοι κεκραξονται

41

και ως ηγγισεν ιδων την πολιν εκλαυσεν επ αυτη

42

λεγων οτι ει εγνως και συ και γε εν τη ηµερα σου ταυτη τα προς ειρηνην σου νυν δε εκρυβη απο οφθαλµων σου

43

οτι ηξουσιν ηµεραι επι σε και περιβαλουσιν οι εχθροι σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε και συνεξουσιν σε παντοθεν

44

και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω ανθ ων ουκ εγνως τον καιρον της επισκοπης σου

45

και εισελθων εις το ιερον ηρξατο εκβαλλειν τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας
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46

λεγων αυτοις γεγραπται ο οικος µου οικος προσευχης εστιν υµεις δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστων

47

και ην διδασκων το καθ ηµεραν εν τω ιερω οι δε αρχιερεις και οι γραµµατεις εζητουν αυτον απολεσαι και οι πρωτοι του λαου

48

και ουχ ευρισκον το τι ποιησωσιν ο λαος γαρ απας εξεκρεµατο αυτου ακουων

1

και εγενετο εν µια των ηµερων εκεινων διδασκοντος αυτου τον λαον εν τω ιερω και ευαγγελιζοµενου επεστησαν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις συν τοις πρεσβυτεροις

2

και ειπον προς αυτον λεγοντες ειπε ηµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις εστιν ο δους σοι την εξουσιαν ταυτην

3

αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους ερωτησω υµας καγω ενα λογον και ειπατε µοι

4

το βαπτισµα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

5

οι δε συνελογισαντο προς εαυτους λεγοντες οτι εαν ειπωµεν εξ ουρανου ερει διατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω

6

εαν δε ειπωµεν εξ ανθρωπων πας ο λαος καταλιθασει ηµας πεπεισµενος γαρ εστιν ιωαννην προφητην ειναι

7

και απεκριθησαν µη ειδεναι ποθεν

8

και ο ιησους ειπεν αυτοις ουδε εγω λεγω υµιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

9

ηρξατο δε προς τον λαον λεγειν την παραβολην ταυτην ανθρωπος τις εφυτευσεν αµπελωνα και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδηµησεν χρονους ικανους

10

και εν καιρω απεστειλεν προς τους γεωργους δουλον ινα απο του καρπου του αµπελωνος δωσιν αυτω οι δε γεωργοι δειραντες αυτον εξαπεστειλαν κενον

11

και προσεθετο πεµψαι ετερον δουλον οι δε κακεινον δειραντες και ατιµασαντες εξαπεστειλαν κενον

12

και προσεθετο πεµψαι τριτον οι δε και τουτον τραυµατισαντες εξεβαλον

13

ειπεν δε ο κυριος του αµπελωνος τι ποιησω πεµψω τον υιον µου τον αγαπητον ισως τουτον ιδοντες εντραπησονται

14

ιδοντες δε αυτον οι γεωργοι διελογιζοντο προς εαυτους λεγοντες ουτος εστιν ο κληρονοµος δευτε αποκτεινωµεν αυτον ινα ηµων γενηται η κληρονοµια

15

και εκβαλοντες αυτον εξω του αµπελωνος απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοις ο κυριος του αµπελωνος

16

ελευσεται και απολεσει τους γεωργους τουτους και δωσει τον αµπελωνα αλλοις ακουσαντες δε ειπον µη γενοιτο

17

ο δε εµβλεψας αυτοις ειπεν τι ουν εστιν το γεγραµµενον τουτο λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

18

πας ο πεσων επ εκεινον τον λιθον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικµησει αυτον

19

και εζητησαν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις επιβαλειν επ αυτον τας χειρας εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν τον λαον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ταυτην ει
πεν

20

και παρατηρησαντες απεστειλαν εγκαθετους υποκρινοµενους εαυτους δικαιους ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου εις το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεµ
ονος

21

και επηρωτησαν αυτον λεγοντες διδασκαλε οιδαµεν οτι ορθως λεγεις και διδασκεις και ου λαµβανεις προσωπον αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις

22

εξεστιν ηµιν καισαρι φορον δουναι η ου

23

κατανοησας δε αυτων την πανουργιαν ειπεν προς αυτους τι µε πειραζετε

24

επιδειξατε µοι δηναριον τινος εχει εικονα και επιγραφην αποκριθεντες δε ειπον καισαρος

25

ο δε ειπεν αυτοις αποδοτε τοινυν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

26

και ουκ ισχυσαν επιλαβεσθαι αυτου ρηµατος εναντιον του λαου και θαυµασαντες επι τη αποκρισει αυτου εσιγησαν

27

προσελθοντες δε τινες των σαδδουκαιων οι αντιλεγοντες αναστασιν µη ειναι επηρωτησαν αυτον

28

λεγοντες διδασκαλε µωσης εγραψεν ηµιν εαν τινος αδελφος αποθανη εχων γυναικα και ουτος ατεκνος αποθανη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση σπερµ
α τω αδελφω αυτου
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29

επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος λαβων γυναικα απεθανεν ατεκνος

30

και ελαβεν ο δευτερος την γυναικα και ουτος απεθανεν ατεκνος

31

και ο τριτος ελαβεν αυτην ωσαυτως δε και οι επτα ου κατελιπον τεκνα και απεθανον

32

υστερον δε παντων απεθανεν και η γυνη

33

εν τη ουν αναστασει τινος αυτων γινεται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα

34

και αποκριθεις ειπεν αυτοις ο ιησους οι υιοι του αιωνος τουτου γαµουσιν και εκγαµισκονται

35

οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου τυχειν και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαµουσιν ουτε εκγαµισκονται

36

ουτε γαρ αποθανειν ετι δυνανται ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν του θεου της αναστασεως υιοι οντες

37

οτι δε εγειρονται οι νεκροι και µωσης εµηνυσεν επι της βατου ως λεγει κυριον τον θεον αβρααµ και τον θεον ισαακ και τον θεον ιακωβ

38

θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν

39

αποκριθεντες δε τινες των γραµµατεων ειπον διδασκαλε καλως ειπας

40

ουκετι δε ετολµων επερωταν αυτον ουδεν

41

ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι

42

και αυτος δαβιδ λεγει εν βιβλω ψαλµων ειπεν ο κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου

43

εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

44

δαβιδ ουν κυριον αυτον καλει και πως υιος αυτου εστιν

45

ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις µαθηταις αυτου

46

προσεχετε απο των γραµµατεων των θελοντων περιπατειν εν στολαις και φιλουντων ασπασµους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας ε
ν τοις δειπνοις

47

οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει µακρα προσευχονται ουτοι ληψονται περισσοτερον κριµα

1

αναβλεψας δε ειδεν τους βαλλοντας τα δωρα αυτων εις το γαζοφυλακιον πλουσιους

2

ειδεν δε και τινα χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει δυο λεπτα

3

και ειπεν αληθως λεγω υµιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν

4

απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του θεου αυτη δε εκ του υστερηµατος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

5

και τινων λεγοντων περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθηµασιν κεκοσµηται ειπεν

6

ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ηµεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται

7

επηρωτησαν δε αυτον λεγοντες διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το σηµειον οταν µελλη ταυτα γινεσθαι

8

ο δε ειπεν βλεπετε µη πλανηθητε πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοµατι µου λεγοντες οτι εγω ειµι και ο καιρος ηγγικεν µη ουν πορευθητε οπισω αυτων

9

οταν δε ακουσητε πολεµους και ακαταστασιας µη πτοηθητε δει γαρ ταυτα γενεσθαι πρωτον αλλ ουκ ευθεως το τελος

10

τοτε ελεγεν αυτοις εγερθησεται εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν

11

σεισµοι τε µεγαλοι κατα τοπους και λιµοι και λοιµοι εσονται φοβητρα τε και σηµεια απ ουρανου µεγαλα εσται

12

προ δε τουτων απαντων επιβαλουσιν εφ υµας τας χειρας αυτων και διωξουσιν παραδιδοντες εις συναγωγας και φυλακας αγοµενους επι βασιλεις και ηγεµονας ενεκεν του ονο
µατος µου

13

αποβησεται δε υµιν εις µαρτυριον
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14

θεσθε ουν εις τας καρδιας υµων µη προµελεταν απολογηθηναι

15

εγω γαρ δωσω υµιν στοµα και σοφιαν η ου δυνησονται αντειπειν ουδε αντιστηναι παντες οι αντικειµενοι υµιν

16

παραδοθησεσθε δε και υπο γονεων και αδελφων και συγγενων και φιλων και θανατωσουσιν εξ υµων

17

και εσεσθε µισουµενοι υπο παντων δια το ονοµα µου

18

και θριξ εκ της κεφαλης υµων ου µη αποληται

19

εν τη υποµονη υµων κτησασθε τας ψυχας υµων

20

οταν δε ιδητε κυκλουµενην υπο στρατοπεδων την ιερουσαληµ τοτε γνωτε οτι ηγγικεν η ερηµωσις αυτης

21

τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εις τα ορη και οι εν µεσω αυτης εκχωρειτωσαν και οι εν ταις χωραις µη εισερχεσθωσαν εις αυτην

22

οτι ηµεραι εκδικησεως αυται εισιν του πληρωθηναι παντα τα γεγραµµενα

23

ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ηµεραις εσται γαρ αναγκη µεγαλη επι της γης και οργη εν τω λαω τουτω

24

και πεσουνται στοµατι µαχαιρας και αιχµαλωτισθησονται εις παντα τα εθνη και ιερουσαληµ εσται πατουµενη υπο εθνων αχρι πληρωθωσιν καιροι εθνων

25

και εσται σηµεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν απορια ηχουσης θαλασσης και σαλου

26

αποψυχοντων ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχοµενων τη οικουµενη αι γαρ δυναµεις των ουρανων σαλευθησονται

27

και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον εν νεφελη µετα δυναµεως και δοξης πολλης

28

αρχοµενων δε τουτων γινεσθαι ανακυψατε και επαρατε τας κεφαλας υµων διοτι εγγιζει η απολυτρωσις υµων

29

και ειπεν παραβολην αυτοις ιδετε την συκην και παντα τα δενδρα

30

οταν προβαλωσιν ηδη βλεποντες αφ εαυτων γινωσκετε οτι ηδη εγγυς το θερος εστιν

31

ουτως και υµεις οταν ιδητε ταυτα γινοµενα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν η βασιλεια του θεου

32

αµην λεγω υµιν οτι ου µη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα γενηται

33

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι µου ου µη παρελθωσιν

34

προσεχετε δε εαυτοις µηποτε βαρυνθωσιν υµων αι καρδιαι εν κραιπαλη και µεθη και µεριµναις βιωτικαις και αιφνιδιος εφ υµας επιστη η ηµερα εκεινη

35

ως παγις γαρ επελευσεται επι παντας τους καθηµενους επι προσωπον πασης της γης

36

αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεοµενοι ινα καταξιωθητε εκφυγειν ταυτα παντα τα µελλοντα γινεσθαι και σταθηναι εµπροσθεν του υιου του ανθρωπου

37

ην δε τας ηµερας εν τω ιερω διδασκων τας δε νυκτας εξερχοµενος ηυλιζετο εις το ορος το καλουµενον ελαιων

38

και πας ο λαος ωρθριζεν προς αυτον εν τω ιερω ακουειν αυτου

1

ηγγιζεν δε η εορτη των αζυµων η λεγοµενη πασχα

2

και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραµµατεις το πως ανελωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον

3

εισηλθεν δε ο σατανας εις ιουδαν τον επικαλουµενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθµου των δωδεκα

4

και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και τοις στρατηγοις το πως αυτον παραδω αυτοις

5

και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον δουναι

6

και εξωµολογησεν και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον αυτοις ατερ οχλου

7

ηλθεν δε η ηµερα των αζυµων εν η εδει θυεσθαι το πασχα

8

και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων πορευθεντες ετοιµασατε ηµιν το πασχα ινα φαγωµεν
Luke

Chapter

22

LXX / 1550 Stephanos

Page 894 of 1057

9

οι δε ειπον αυτω που θελεις ετοιµασωµεν

10

ο δε ειπεν αυτοις ιδου εισελθοντων υµων εις την πολιν συναντησει υµιν ανθρωπος κεραµιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω εις την οικιαν ου εισπορευεται

11

και ερειτε τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει σοι ο διδασκαλος που εστιν το καταλυµα οπου το πασχα µετα των µαθητων µου φαγω

12

κακεινος υµιν δειξει ανωγεον µεγα εστρωµενον εκει ετοιµασατε

13

απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκεν αυτοις και ητοιµασαν το πασχα

14

και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι δωδεκα αποστολοι συν αυτω

15

και ειπεν προς αυτους επιθυµια επεθυµησα τουτο το πασχα φαγειν µεθ υµων προ του µε παθειν

16

λεγω γαρ υµιν οτι ουκετι ου µη φαγω εξ αυτου εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου

17

και δεξαµενος ποτηριον ευχαριστησας ειπεν λαβετε τουτο και διαµερισατε εαυτοις

18

λεγω γαρ υµιν οτι ου µη πιω απο του γεννηµατος της αµπελου εως οτου η βασιλεια του θεου ελθη

19

και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων τουτο εστιν το σωµα µου το υπερ υµων διδοµενον τουτο ποιειτε εις την εµην αναµνησιν

20

ωσαυτως και το ποτηριον µετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιµατι µου το υπερ υµων εκχυνοµενον

21

πλην ιδου η χειρ του παραδιδοντος µε µετ εµου επι της τραπεζης

22

και ο µεν υιος του ανθρωπου πορευεται κατα το ωρισµενον πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται

23

και αυτοι ηρξαντο συζητειν προς εαυτους το τις αρα ειη εξ αυτων ο τουτο µελλων πρασσειν

24

εγενετο δε και φιλονεικια εν αυτοις το τις αυτων δοκει ειναι µειζων

25

ο δε ειπεν αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων ευεργεται καλουνται

26

υµεις δε ουχ ουτως αλλ ο µειζων εν υµιν γενεσθω ως ο νεωτερος και ο ηγουµενος ως ο διακονων

27

τις γαρ µειζων ο ανακειµενος η ο διακονων ουχι ο ανακειµενος εγω δε ειµι εν µεσω υµων ως ο διακονων

28

υµεις δε εστε οι διαµεµενηκοτες µετ εµου εν τοις πειρασµοις µου

29

καγω διατιθεµαι υµιν καθως διεθετο µοι ο πατηρ µου βασιλειαν

30

ινα εσθιητε και πινητε επι της τραπεζης µου εν τη βασιλεια µου και καθισησθε επι θρονων κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

31

ειπεν δε ο κυριος σιµων σιµων ιδου ο σατανας εξητησατο υµας του σινιασαι ως τον σιτον

32

εγω δε εδεηθην περι σου ινα µη εκλειπη η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηριξον τους αδελφους σου

33

ο δε ειπεν αυτω κυριε µετα σου ετοιµος ειµι και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι

34

ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου µη φωνησει σηµερον αλεκτωρ πριν η τρις απαρνηση µη ειδεναι µε

35

και ειπεν αυτοις οτε απεστειλα υµας ατερ βαλαντιου και πηρας και υποδηµατων µη τινος υστερησατε οι δε ειπον ουδενος

36

ειπεν ουν αυτοις αλλα νυν ο εχων βαλαντιον αρατω οµοιως και πηραν και ο µη εχων πωλησατω το ιµατιον αυτου και αγορασατω µαχαιραν

37

λεγω γαρ υµιν οτι ετι τουτο το γεγραµµενον δει τελεσθηναι εν εµοι το και µετα ανοµων ελογισθη και γαρ τα περι εµου τελος εχει

38

οι δε ειπον κυριε ιδου µαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυτοις ικανον εστιν

39

και εξελθων επορευθη κατα το εθος εις το ορος των ελαιων ηκολουθησαν δε αυτω και οι µαθηται αυτου

40

γενοµενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε µη εισελθειν εις πειρασµον

41

και αυτος απεσπασθη απ αυτων ωσει λιθου βολην και θεις τα γονατα προσηυχετο
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42

λεγων πατερ ει βουλει παρενεγκειν το ποτηριον τουτο απ εµου πλην µη το θεληµα µου αλλα το σον γενεσθω

43

ωφθη δε αυτω αγγελος απ ουρανου ενισχυων αυτον

44

και γενοµενος εν αγωνια εκτενεστερον προσηυχετο εγενετο δε ο ιδρως αυτου ωσει θροµβοι αιµατος καταβαινοντες επι την γην

45

και αναστας απο της προσευχης ελθων προς τους µαθητας ευρεν αυτους κοιµωµενους απο της λυπης

46

και ειπεν αυτοις τι καθευδετε ανασταντες προσευχεσθε ινα µη εισελθητε εις πειρασµον

47

ετι δε αυτου λαλουντος ιδου οχλος και ο λεγοµενος ιουδας εις των δωδεκα προηρχετο αυτων και ηγγισεν τω ιησου φιλησαι αυτον

48

ο δε ιησους ειπεν αυτω ιουδα φιληµατι τον υιον του ανθρωπου παραδιδως

49

ιδοντες δε οι περι αυτον το εσοµενον ειπον αυτω κυριε ει παταξοµεν εν µαχαιρα

50

και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ους το δεξιον

51

αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαµενος του ωτιου αυτου ιασατο αυτον

52

ειπεν δε ο ιησους προς τους παραγενοµενους επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξεληλυθατε µετα µαχαιρων και ξυλων

53

καθ ηµεραν οντος µου µεθ υµων εν τω ιερω ουκ εξετεινατε τας χειρας επ εµε αλλ αυτη υµων εστιν η ωρα και η εξουσια του σκοτους

54

συλλαβοντες δε αυτον ηγαγον και εισηγαγον αυτον εις τον οικον του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει µακροθεν

55

αψαντων δε πυρ εν µεσω της αυλης και συγκαθισαντων αυτων εκαθητο ο πετρος εν µεσω αυτων

56

ιδουσα δε αυτον παιδισκη τις καθηµενον προς το φως και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτος συν αυτω ην

57

ο δε ηρνησατο αυτον λεγων γυναι ουκ οιδα αυτον

58

και µετα βραχυ ετερος ιδων αυτον εφη και συ εξ αυτων ει ο δε πετρος ειπεν ανθρωπε ουκ ειµι

59

και διαστασης ωσει ωρας µιας αλλος τις διισχυριζετο λεγων επ αληθειας και ουτος µετ αυτου ην και γαρ γαλιλαιος εστιν

60

ειπεν δε ο πετρος ανθρωπε ουκ οιδα ο λεγεις και παραχρηµα ετι λαλουντος αυτου εφωνησεν ο αλεκτωρ

61

και στραφεις ο κυριος ενεβλεψεν τω πετρω και υπεµνησθη ο πετρος του λογου του κυριου ως ειπεν αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι απαρνηση µε τρις

62

και εξελθων εξω ο πετρος εκλαυσεν πικρως

63

και οι ανδρες οι συνεχοντες τον ιησουν ενεπαιζον αυτω δεροντες

64

και περικαλυψαντες αυτον ετυπτον αυτου το προσωπον και επηρωτων αυτον λεγοντες προφητευσον τις εστιν ο παισας σε

65

και ετερα πολλα βλασφηµουντες ελεγον εις αυτον

66

και ως εγενετο ηµερα συνηχθη το πρεσβυτεριον του λαου αρχιερεις τε και γραµµατεις και ανηγαγον αυτον εις το συνεδριον εαυτων λεγοντες

67

ει συ ει ο χριστος ειπε ηµιν ειπεν δε αυτοις εαν υµιν ειπω ου µη πιστευσητε

68

εαν δε και ερωτησω ου µη αποκριθητε µοι η απολυσητε

69

απο του νυν εσται ο υιος του ανθρωπου καθηµενος εκ δεξιων της δυναµεως του θεου

70

ειπον δε παντες συ ουν ει ο υιος του θεου ο δε προς αυτους εφη υµεις λεγετε οτι εγω ειµι

71

οι δε ειπον τι ετι χρειαν εχοµεν µαρτυριας αυτοι γαρ ηκουσαµεν απο του στοµατος αυτου

1

και ανασταν απαν το πληθος αυτων ηγαγεν αυτον επι τον πιλατον

2

ηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντες τουτον ευροµεν διαστρεφοντα το εθνος και κωλυοντα καισαρι φορους διδοναι λεγοντα εαυτον χριστον βασιλεα ειναι

3

ο δε πιλατος επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις αυτω εφη συ λεγεις
Luke

Chapter

23

LXX / 1550 Stephanos

Page 896 of 1057

4

ο δε πιλατος ειπεν προς τους αρχιερεις και τους οχλους ουδεν ευρισκω αιτιον εν τω ανθρωπω τουτω

5

οι δε επισχυον λεγοντες οτι ανασειει τον λαον διδασκων καθ ολης της ιουδαιας αρξαµενος απο της γαλιλαιας εως ωδε

6

πιλατος δε ακουσας γαλιλαιαν επηρωτησεν ει ο ανθρωπος γαλιλαιος εστιν

7

και επιγνους οτι εκ της εξουσιας ηρωδου εστιν ανεπεµψεν αυτον προς ηρωδην οντα και αυτον εν ιεροσολυµοις εν ταυταις ταις ηµεραις

8

ο δε ηρωδης ιδων τον ιησουν εχαρη λιαν ην γαρ θελων εξ ικανου ιδειν αυτον δια το ακουειν πολλα περι αυτου και ηλπιζεν τι σηµειον ιδειν υπ αυτου γινοµενον

9

επηρωτα δε αυτον εν λογοις ικανοις αυτος δε ουδεν απεκρινατο αυτω

10

ειστηκεισαν δε οι αρχιερεις και οι γραµµατεις ευτονως κατηγορουντες αυτου

11

εξουθενησας δε αυτον ο ηρωδης συν τοις στρατευµασιν αυτου και εµπαιξας περιβαλων αυτον εσθητα λαµπραν ανεπεµψεν αυτον τω πιλατω

12

εγενοντο δε φιλοι ο τε πιλατος και ο ηρωδης εν αυτη τη ηµερα µετ αλληλων προυπηρχον γαρ εν εχθρα οντες προς εαυτους

13

πιλατος δε συγκαλεσαµενος τους αρχιερεις και τους αρχοντας και τον λαον

14

ειπεν προς αυτους προσηνεγκατε µοι τον ανθρωπον τουτον ως αποστρεφοντα τον λαον και ιδου εγω ενωπιον υµων ανακρινας ουδεν ευρον εν τω ανθρωπω τουτω αιτιον ων κ
ατηγορειτε κατ αυτου

15

αλλ ουδε ηρωδης ανεπεµψα γαρ υµας προς αυτον και ιδου ουδεν αξιον θανατου εστιν πεπραγµενον αυτω

16

παιδευσας ουν αυτον απολυσω

17

αναγκην δε ειχεν απολυειν αυτοις κατα εορτην ενα

18

ανεκραξαν δε παµπληθει λεγοντες αιρε τουτον απολυσον δε ηµιν τον βαραββαν

19

οστις ην δια στασιν τινα γενοµενην εν τη πολει και φονον βεβληµενος εις φυλακην

20

παλιν ουν ο πιλατος προσεφωνησεν θελων απολυσαι τον ιησουν

21

οι δε επεφωνουν λεγοντες σταυρωσον σταυρωσον αυτον

22

ο δε τριτον ειπεν προς αυτους τι γαρ κακον εποιησεν ουτος ουδεν αιτιον θανατου ευρον εν αυτω παιδευσας ουν αυτον απολυσω

23

οι δε επεκειντο φωναις µεγαλαις αιτουµενοι αυτον σταυρωθηναι και κατισχυον αι φωναι αυτων και των αρχιερεων

24

ο δε πιλατος επεκρινεν γενεσθαι το αιτηµα αυτων

25

απελυσεν δε αυτοις τον δια στασιν και φονον βεβληµενον εις την φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληµατι αυτων

26

και ως απηγαγον αυτον επιλαβοµενοι σιµωνος τινος κυρηναιου του ερχοµενου απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

27

ηκολουθει δε αυτω πολυ πληθος του λαου και γυναικων αι και εκοπτοντο και εθρηνουν αυτον

28

στραφεις δε προς αυτας ο ιησους ειπεν θυγατερες ιερουσαληµ µη κλαιετε επ εµε πλην εφ εαυτας κλαιετε και επι τα τεκνα υµων

29

οτι ιδου ερχονται ηµεραι εν αις ερουσιν µακαριαι αι στειραι και κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν και µαστοι οι ουκ εθηλασαν

30

τοτε αρξονται λεγειν τοις ορεσιν πεσετε εφ ηµας και τοις βουνοις καλυψατε ηµας

31

οτι ει εν τω υγρω ξυλω ταυτα ποιουσιν εν τω ξηρω τι γενηται

32

ηγοντο δε και ετεροι δυο κακουργοι συν αυτω αναιρεθηναι

33

και οτε απηλθον επι τον τοπον τον καλουµενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και τους κακουργους ον µεν εκ δεξιων ον δε εξ αριστερων

34

ο δε ιησους ελεγεν πατερ αφες αυτοις ου γαρ οιδασιν τι ποιουσιν διαµεριζοµενοι δε τα ιµατια αυτου εβαλον κληρον

35

και ειστηκει ο λαος θεωρων εξεµυκτηριζον δε και οι αρχοντες συν αυτοις λεγοντες αλλους εσωσεν σωσατω εαυτον ει ουτος εστιν ο χριστος ο του θεου εκλεκτος

36

ενεπαιζον δε αυτω και οι στρατιωται προσερχοµενοι και οξος προσφεροντες αυτω
Luke

Chapter

23

LXX / 1550 Stephanos

Page 897 of 1057

37

και λεγοντες ει συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων σωσον σεαυτον

38

ην δε και επιγραφη γεγραµµενη επ αυτω γραµµασιν ελληνικοις και ρωµαικοις και εβραικοις ουτος εστιν ο βασιλευς των ιουδαιων

39

εις δε των κρεµασθεντων κακουργων εβλασφηµει αυτον λεγων ει συ ει ο χριστος σωσον σεαυτον και ηµας

40

αποκριθεις δε ο ετερος επετιµα αυτω λεγων ουδε φοβη συ τον θεον οτι εν τω αυτω κριµατι ει

41

και ηµεις µεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαµεν απολαµβανοµεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν

42

και ελεγεν τω ιησου µνησθητι µου κυριε οταν ελθης εν τη βασιλεια σου

43

και ειπεν αυτω ο ιησους αµην λεγω σοι σηµερον µετ εµου εση εν τω παραδεισω

44

ην δε ωσει ωρα εκτη και σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας εννατης

45

και εσκοτισθη ο ηλιος και εσχισθη το καταπετασµα του ναου µεσον

46

και φωνησας φωνη µεγαλη ο ιησους ειπεν πατερ εις χειρας σου παραθησοµαι το πνευµα µου και ταυτα ειπων εξεπνευσεν

47

ιδων δε ο εκατονταρχος το γενοµενον εδοξασεν τον θεον λεγων οντως ο ανθρωπος ουτος δικαιος ην

48

και παντες οι συµπαραγενοµενοι οχλοι επι την θεωριαν ταυτην θεωρουντες τα γενοµενα τυπτοντες εαυτων τα στηθη υπεστρεφον

49

ειστηκεισαν δε παντες οι γνωστοι αυτου µακροθεν και γυναικες αι συνακολουθησασαι αυτω απο της γαλιλαιας ορωσαι ταυτα

50

και ιδου ανηρ ονοµατι ιωσηφ βουλευτης υπαρχων ανηρ αγαθος και δικαιος

51

ουτος ουκ ην συγκατατεθειµενος τη βουλη και τη πραξει αυτων απο αριµαθαιας πολεως των ιουδαιων ος και προσεδεχετο και αυτος την βασιλειαν του θεου

52

ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωµα του ιησου

53

και καθελων αυτο ενετυλιξεν αυτο σινδονι και εθηκεν αυτο εν µνηµατι λαξευτω ου ουκ ην ουδεπω ουδεις κειµενος

54

και ηµερα ην παρασκευη και σαββατον επεφωσκεν

55

κατακολουθησασαι δε και γυναικες αιτινες ησαν συνεληλυθυιαι αυτω εκ της γαλιλαιας εθεασαντο το µνηµειον και ως ετεθη το σωµα αυτου

56

υποστρεψασαι δε ητοιµασαν αρωµατα και µυρα και το µεν σαββατον ησυχασαν κατα την εντολην

1

τη δε µια των σαββατων ορθρου βαθεος ηλθον επι το µνηµα φερουσαι α ητοιµασαν αρωµατα και τινες συν αυταις

2

ευρον δε τον λιθον αποκεκυλισµενον απο του µνηµειου

3

και εισελθουσαι ουχ ευρον το σωµα του κυριου ιησου

4

και εγενετο εν τω διαπορεισθαι αυτας περι τουτου και ιδου δυο ανδρες επεστησαν αυταις εν εσθησεσιν αστραπτουσαις

5

εµφοβων δε γενοµενων αυτων και κλινουσων το προσωπον εις την γην ειπον προς αυτας τι ζητειτε τον ζωντα µετα των νεκρων

6

ουκ εστιν ωδε αλλ ηγερθη µνησθητε ως ελαλησεν υµιν ετι ων εν τη γαλιλαια

7

λεγων οτι δει τον υιον του ανθρωπου παραδοθηναι εις χειρας ανθρωπων αµαρτωλων και σταυρωθηναι και τη τριτη ηµερα αναστηναι

8

και εµνησθησαν των ρηµατων αυτου

9

και υποστρεψασαι απο του µνηµειου απηγγειλαν ταυτα παντα τοις ενδεκα και πασιν τοις λοιποις

10

ησαν δε η µαγδαληνη µαρια και ιωαννα και µαρια ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις αι ελεγον προς τους αποστολους ταυτα

11

και εφανησαν ενωπιον αυτων ωσει ληρος τα ρηµατα αυτων και ηπιστουν αυταις

12

ο δε πετρος αναστας εδραµεν επι το µνηµειον και παρακυψας βλεπει τα οθονια κειµενα µονα και απηλθεν προς εαυτον θαυµαζων το γεγονος

13

και ιδου δυο εξ αυτων ησαν πορευοµενοι εν αυτη τη ηµερα εις κωµην απεχουσαν σταδιους εξηκοντα απο ιερουσαληµ η ονοµα εµµαους
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14

και αυτοι ωµιλουν προς αλληλους περι παντων των συµβεβηκοτων τουτων

15

και εγενετο εν τω οµιλειν αυτους και συζητειν και αυτος ο ιησους εγγισας συνεπορευετο αυτοις

16

οι δε οφθαλµοι αυτων εκρατουντο του µη επιγνωναι αυτον

17

ειπεν δε προς αυτους τινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλετε προς αλληλους περιπατουντες και εστε σκυθρωποι

18

αποκριθεις δε ο εις ω ονοµα κλεοπας ειπεν προς αυτον συ µονος παροικεις εν ιερουσαληµ και ουκ εγνως τα γενοµενα εν αυτη εν ταις ηµεραις ταυταις

19

και ειπεν αυτοις ποια οι δε ειπον αυτω τα περι ιησου του ναζωραιου ος εγενετο ανηρ προφητης δυνατος εν εργω και λογω εναντιον του θεου και παντος του λαου

20

οπως τε παρεδωκαν αυτον οι αρχιερεις και οι αρχοντες ηµων εις κριµα θανατου και εσταυρωσαν αυτον

21

ηµεις δε ηλπιζοµεν οτι αυτος εστιν ο µελλων λυτρουσθαι τον ισραηλ αλλα γε συν πασιν τουτοις τριτην ταυτην ηµεραν αγει σηµερον αφ ου ταυτα εγενετο

22

αλλα και γυναικες τινες εξ ηµων εξεστησαν ηµας γενοµεναι ορθριαι επι το µνηµειον

23

και µη ευρουσαι το σωµα αυτου ηλθον λεγουσαι και οπτασιαν αγγελων εωρακεναι οι λεγουσιν αυτον ζην

24

και απηλθον τινες των συν ηµιν επι το µνηµειον και ευρον ουτως καθως και αι γυναικες ειπον αυτον δε ουκ ειδον

25

και αυτος ειπεν προς αυτους ω ανοητοι και βραδεις τη καρδια του πιστευειν επι πασιν οις ελαλησαν οι προφηται

26

ουχι ταυτα εδει παθειν τον χριστον και εισελθειν εις την δοξαν αυτου

27

και αρξαµενος απο µωσεως και απο παντων των προφητων διηρµηνευεν αυτοις εν πασαις ταις γραφαις τα περι εαυτου

28

και ηγγισαν εις την κωµην ου επορευοντο και αυτος προσεποιειτο πορρωτερω πορευεσθαι

29

και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες µεινον µεθ ηµων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν η ηµερα και εισηλθεν του µειναι συν αυτοις

30

και εγενετο εν τω κατακλιθηναι αυτον µετ αυτων λαβων τον αρτον ευλογησεν και κλασας επεδιδου αυτοις

31

αυτων δε διηνοιχθησαν οι οφθαλµοι και επεγνωσαν αυτον και αυτος αφαντος εγενετο απ αυτων

32

και ειπον προς αλληλους ουχι η καρδια ηµων καιοµενη ην εν ηµιν ως ελαλει ηµιν εν τη οδω και ως διηνοιγεν ηµιν τας γραφας

33

και ανασταντες αυτη τη ωρα υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ και ευρον συνηθροισµενους τους ενδεκα και τους συν αυτοις

34

λεγοντας οτι ηγερθη ο κυριος οντως και ωφθη σιµωνι

35

και αυτοι εξηγουντο τα εν τη οδω και ως εγνωσθη αυτοις εν τη κλασει του αρτου

36

ταυτα δε αυτων λαλουντων αυτος ο ιησους εστη εν µεσω αυτων και λεγει αυτοις ειρηνη υµιν

37

πτοηθεντες δε και εµφοβοι γενοµενοι εδοκουν πνευµα θεωρειν

38

και ειπεν αυτοις τι τεταραγµενοι εστε και διατι διαλογισµοι αναβαινουσιν εν ταις καρδιαις υµων

39

ιδετε τας χειρας µου και τους ποδας µου οτι αυτος εγω ειµι ψηλαφησατε µε και ιδετε οτι πνευµα σαρκα και οστεα ουκ εχει καθως εµε θεωρειτε εχοντα

40

και τουτο ειπων επεδειξεν αυτοις τας χειρας και τους ποδας

41

ετι δε απιστουντων αυτων απο της χαρας και θαυµαζοντων ειπεν αυτοις εχετε τι βρωσιµον ενθαδε

42

οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος οπτου µερος και απο µελισσιου κηριου

43

και λαβων ενωπιον αυτων εφαγεν

44

ειπεν δε αυτοις ουτοι οι λογοι ους ελαλησα προς υµας ετι ων συν υµιν οτι δει πληρωθηναι παντα τα γεγραµµενα εν τω νοµω µωσεως και προφηταις και ψαλµοις περι εµου

45

τοτε διηνοιξεν αυτων τον νουν του συνιεναι τας γραφας

46

και ειπεν αυτοις οτι ουτως γεγραπται και ουτως εδει παθειν τον χριστον και αναστηναι εκ νεκρων τη τριτη ηµερα
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47

και κηρυχθηναι επι τω ονοµατι αυτου µετανοιαν και αφεσιν αµαρτιων εις παντα τα εθνη αρξαµενον απο ιερουσαληµ

48

υµεις δε εστε µαρτυρες τουτων

49

και ιδου εγω αποστελλω την επαγγελιαν του πατρος µου εφ υµας υµεις δε καθισατε εν τη πολει ιερουσαληµ εως ου ενδυσησθε δυναµιν εξ υψους

50

εξηγαγεν δε αυτους εξω εως εις βηθανιαν και επαρας τας χειρας αυτου ευλογησεν αυτους

51

και εγενετο εν τω ευλογειν αυτον αυτους διεστη απ αυτων και ανεφερετο εις τον ουρανον

52

και αυτοι προσκυνησαντες αυτον υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ µετα χαρας µεγαλης

53

και ησαν διαπαντος εν τω ιερω αινουντες και ευλογουντες τον θεον αµην

1

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

2

ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

3

παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

4

εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων

5

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

6

εγενετο ανθρωπος απεσταλµενος παρα θεου ονοµα αυτω ιωαννης

7

ουτος ηλθεν εις µαρτυριαν ινα µαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου

8

ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα µαρτυρηση περι του φωτος

9

ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχοµενον εις τον κοσµον

10

εν τω κοσµω ην και ο κοσµος δι αυτου εγενετο και ο κοσµος αυτον ουκ εγνω

11

εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον

12

οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονοµα αυτου

13

οι ουκ εξ αιµατων ουδε εκ θεληµατος σαρκος ουδε εκ θεληµατος ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν

14

και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ηµιν και εθεασαµεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως µονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

15

ιωαννης µαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην ον ειπον ο οπισω µου ερχοµενος εµπροσθεν µου γεγονεν οτι πρωτος µου ην

16

και εκ του πληρωµατος αυτου ηµεις παντες ελαβοµεν και χαριν αντι χαριτος

17

οτι ο νοµος δια µωσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο

18

θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο µονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο

19

και αυτη εστιν η µαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυµων ιερεις και λευιτας ινα ερωτησωσιν αυτον συ τις ει

20

και ωµολογησεν και ουκ ηρνησατο και ωµολογησεν οτι ουκ ειµι εγω ο χριστος

21

και ηρωτησαν αυτον τι ουν ηλιας ει συ και λεγει ουκ ειµι ο προφητης ει συ και απεκριθη ου

22

ειπον ουν αυτω τις ει ινα αποκρισιν δωµεν τοις πεµψασιν ηµας τι λεγεις περι σεαυτου

23

εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερηµω ευθυνατε την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο προφητης

24

και οι απεσταλµενοι ησαν εκ των φαρισαιων

25

και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζεις ει συ ουκ ει ο χριστος ουτε ηλιας ουτε ο προφητης

26

απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι µεσος δε υµων εστηκεν ον υµεις ουκ οιδατε
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27

αυτος εστιν ο οπισω µου ερχοµενος ος εµπροσθεν µου γεγονεν ου εγω ουκ ειµι αξιος ινα λυσω αυτου τον ιµαντα του υποδηµατος

28

ταυτα εν βηθαβαρα εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ιωαννης βαπτιζων

29

τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αµνος του θεου ο αιρων την αµαρτιαν του κοσµου

30

ουτος εστιν περι ου εγω ειπον οπισω µου ερχεται ανηρ ος εµπροσθεν µου γεγονεν οτι πρωτος µου ην

31

καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ισραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν τω υδατι βαπτιζων

32

και εµαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαµαι το πνευµα καταβαινον ωσει περιστεραν εξ ουρανου και εµεινεν επ αυτον

33

καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεµψας µε βαπτιζειν εν υδατι εκεινος µοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευµα καταβαινον και µενον επ αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευµατι αγιω

34

καγω εωρακα και µεµαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου

35

τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των µαθητων αυτου δυο

36

και εµβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αµνος του θεου

37

και ηκουσαν αυτου οι δυο µαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου

38

στραφεις δε ο ιησους και θεασαµενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγεται ερµηνευοµενον διδασκαλε που µενεις

39

λεγει αυτοις ερχεσθε και ιδετε ηλθον και ειδον που µενει και παρ αυτω εµειναν την ηµεραν εκεινην ωρα δε ην ως δεκατη

40

ην ανδρεας ο αδελφος σιµωνος πετρου εις εκ των δυο των ακουσαντων παρα ιωαννου και ακολουθησαντων αυτω

41

ευρισκει ουτος πρωτος τον αδελφον τον ιδιον σιµωνα και λεγει αυτω ευρηκαµεν τον µεσσιαν ο εστιν µεθερµηνευοµενον ο χριστος

42

και ηγαγεν αυτον προς τον ιησουν εµβλεψας δε αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιµων ο υιος ιωνα συ κληθηση κηφας ο ερµηνευεται πετρος

43

τη επαυριον ηθελησεν ο ιησους εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ακολουθει µοι

44

ην δε ο φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της πολεως ανδρεου και πετρου

45

ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν µωσης εν τω νοµω και οι προφηται ευρηκαµεν ιησουν τον υιον του ιωσηφ τον απο ναζαρετ

46

και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιππος ερχου και ιδε

47

ειδεν ο ιησους τον ναθαναηλ ερχοµενον προς αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθως ισραηλιτης εν ω δολος ουκ εστιν

48

λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν µε γινωσκεις απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω προ του σε φιλιππον φωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε

49

απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτω ραββι συ ει ο υιος του θεου συ ει ο βασιλευς του ισραηλ

50

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι ειδον σε υποκατω της συκης πιστευεις µειζω τουτων οψει

51

και λεγει αυτω αµην αµην λεγω υµιν απ αρτι οψεσθε τον ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του θεου αναβαινοντας και καταβαινοντας επι τον υιον του ανθρωπου

1

και τη ηµερα τη τριτη γαµος εγενετο εν κανα της γαλιλαιας και ην η µητηρ του ιησου εκει

2

εκληθη δε και ο ιησους και οι µαθηται αυτου εις τον γαµον

3

και υστερησαντος οινου λεγει η µητηρ του ιησου προς αυτον οινον ουκ εχουσιν

4

λεγει αυτη ο ιησους τι εµοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα µου

5

λεγει η µητηρ αυτου τοις διακονοις ο τι αν λεγη υµιν ποιησατε

6

ησαν δε εκει υδριαι λιθιναι εξ κειµεναι κατα τον καθαρισµον των ιουδαιων χωρουσαι ανα µετρητας δυο η τρεις

7

λεγει αυτοις ο ιησους γεµισατε τας υδριας υδατος και εγεµισαν αυτας εως ανω

8

και λεγει αυτοις αντλησατε νυν και φερετε τω αρχιτρικλινω και ηνεγκαν
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9

ως δε εγευσατο ο αρχιτρικλινος το υδωρ οινον γεγενηµενον και ουκ ηδει ποθεν εστιν οι δε διακονοι ηδεισαν οι ηντληκοτες το υδωρ φωνει τον νυµφιον ο αρχιτρικλινος

10

και λεγει αυτω πας ανθρωπος πρωτον τον καλον οινον τιθησιν και οταν µεθυσθωσιν τοτε τον ελασσω συ τετηρηκας τον καλον οινον εως αρτι

11

ταυτην εποιησεν την αρχην των σηµειων ο ιησους εν κανα της γαλιλαιας και εφανερωσεν την δοξαν αυτου και επιστευσαν εις αυτον οι µαθηται αυτου

12

µετα τουτο κατεβη εις καπερναουµ αυτος και η µητηρ αυτου και οι αδελφοι αυτου και οι µαθηται αυτου και εκει εµειναν ου πολλας ηµερας

13

και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυµα ο ιησους

14

και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας βοας και προβατα και περιστερας και τους κερµατιστας καθηµενους

15

και ποιησας φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν το κερµα και τας τραπεζας ανεστρεψεν

16

και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν αρατε ταυτα εντευθεν µη ποιειτε τον οικον του πατρος µου οικον εµποριου

17

εµνησθησαν δε οι µαθηται αυτου οτι γεγραµµενον εστιν ο ζηλος του οικου σου κατεφαγεν µε

18

απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυτω τι σηµειον δεικνυεις ηµιν οτι ταυτα ποιεις

19

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον τουτον και εν τρισιν ηµεραις εγερω αυτον

20

ειπον ουν οι ιουδαιοι τεσσαρακοντα και εξ ετεσιν ωκοδοµηθη ο ναος ουτος και συ εν τρισιν ηµεραις εγερεις αυτον

21

εκεινος δε ελεγεν περι του ναου του σωµατος αυτου

22

οτε ουν ηγερθη εκ νεκρων εµνησθησαν οι µαθηται αυτου οτι τουτο ελεγεν αυτοις και επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ω ειπεν ο ιησους

23

ως δε ην εν ιεροσολυµοις εν τω πασχα εν τη εορτη πολλοι επιστευσαν εις το ονοµα αυτου θεωρουντες αυτου τα σηµεια α εποιει

24

αυτος δε ο ιησους ουκ επιστευεν εαυτον αυτοις δια το αυτον γινωσκειν παντας

25

και οτι ου χρειαν ειχεν ινα τις µαρτυρηση περι του ανθρωπου αυτος γαρ εγινωσκεν τι ην εν τω ανθρωπω

1

ην δε ανθρωπος εκ των φαρισαιων νικοδηµος ονοµα αυτω αρχων των ιουδαιων

2

ουτος ηλθεν προς τον ιησουν νυκτος και ειπεν αυτω ραββι οιδαµεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ ταυτα τα σηµεια δυναται ποιειν α συ ποιεις εαν µη η ο θεος
µετ αυτου

3

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω αµην αµην λεγω σοι εαν µη τις γεννηθη ανωθεν ου δυναται ιδειν την βασιλειαν του θεου

4

λεγει προς αυτον ο νικοδηµος πως δυναται ανθρωπος γεννηθηναι γερων ων µη δυναται εις την κοιλιαν της µητρος αυτου δευτερον εισελθειν και γεννηθηναι

5

απεκριθη ο ιησους αµην αµην λεγω σοι εαν µη τις γεννηθη εξ υδατος και πνευµατος ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου

6

το γεγεννηµενον εκ της σαρκος σαρξ εστιν και το γεγεννηµενον εκ του πνευµατος πνευµα εστιν

7

µη θαυµασης οτι ειπον σοι δει υµας γεννηθηναι ανωθεν

8

το πνευµα οπου θελει πνει και την φωνην αυτου ακουεις αλλ ουκ οιδας ποθεν ερχεται και που υπαγει ουτως εστιν πας ο γεγεννηµενος εκ του πνευµατος

9

απεκριθη νικοδηµος και ειπεν αυτω πως δυναται ταυτα γενεσθαι

10

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω συ ει ο διδασκαλος του ισραηλ και ταυτα ου γινωσκεις

11

αµην αµην λεγω σοι οτι ο οιδαµεν λαλουµεν και ο εωρακαµεν µαρτυρουµεν και την µαρτυριαν ηµων ου λαµβανετε

12

ει τα επιγεια ειπον υµιν και ου πιστευετε πως εαν ειπω υµιν τα επουρανια πιστευσετε

13

και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει µη ο εκ του ουρανου καταβας ο υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω

14

και καθως µωσης υψωσεν τον οφιν εν τη ερηµω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου

15

ινα πας ο πιστευων εις αυτον µη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

16

ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσµον ωστε τον υιον αυτου τον µονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον µη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον
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17

ου γαρ απεστειλεν ο θεος τον υιον αυτου εις τον κοσµον ινα κρινη τον κοσµον αλλ ινα σωθη ο κοσµος δι αυτου

18

ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται ο δε µη πιστευων ηδη κεκριται οτι µη πεπιστευκεν εις το ονοµα του µονογενους υιου του θεου

19

αυτη δε εστιν η κρισις οτι το φως εληλυθεν εις τον κοσµον και ηγαπησαν οι ανθρωποι µαλλον το σκοτος η το φως ην γαρ πονηρα αυτων τα εργα

20

πας γαρ ο φαυλα πρασσων µισει το φως και ουκ ερχεται προς το φως ινα µη ελεγχθη τα εργα αυτου

21

ο δε ποιων την αληθειαν ερχεται προς το φως ινα φανερωθη αυτου τα εργα οτι εν θεω εστιν ειργασµενα

22

µετα ταυτα ηλθεν ο ιησους και οι µαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν µετ αυτων και εβαπτιζεν

23

ην δε και ιωαννης βαπτιζων εν αινων εγγυς του σαλειµ οτι υδατα πολλα ην εκει και παρεγινοντο και εβαπτιζοντο

24

ουπω γαρ ην βεβληµενος εις την φυλακην ο ιωαννης

25

εγενετο ουν ζητησις εκ των µαθητων ιωαννου µετα ιουδαιων περι καθαρισµου

26

και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ος ην µετα σου περαν του ιορδανου ω συ µεµαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

27

απεκριθη ιωαννης και ειπεν ου δυναται ανθρωπος λαµβανειν ουδεν εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του ουρανου

28

αυτοι υµεις µοι µαρτυρειτε οτι ειπον ουκ ειµι εγω ο χριστος αλλ οτι απεσταλµενος ειµι εµπροσθεν εκεινου

29

ο εχων την νυµφην νυµφιος εστιν ο δε φιλος του νυµφιου ο εστηκως και ακουων αυτου χαρα χαιρει δια την φωνην του νυµφιου αυτη ουν η χαρα η εµη πεπληρωται

30

εκεινον δει αυξανειν εµε δε ελαττουσθαι

31

ο ανωθεν ερχοµενος επανω παντων εστιν ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλει ο εκ του ουρανου ερχοµενος επανω παντων εστιν

32

και ο εωρακεν και ηκουσεν τουτο µαρτυρει και την µαρτυριαν αυτου ουδεις λαµβανει

33

ο λαβων αυτου την µαρτυριαν εσφραγισεν οτι ο θεος αληθης εστιν

34

ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηµατα του θεου λαλει ου γαρ εκ µετρου διδωσιν ο θεος το πνευµα

35

ο πατηρ αγαπα τον υιον και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου

36

ο πιστευων εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται ζωην αλλ η οργη του θεου µενει επ αυτον

1

ως ουν εγνω ο κυριος οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι οτι ιησους πλειονας µαθητας ποιει και βαπτιζει η ιωαννης

2

καιτοιγε ιησους αυτος ουκ εβαπτιζεν αλλ οι µαθηται αυτου

3

αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν

4

εδει δε αυτον διερχεσθαι δια της σαµαρειας

5

ερχεται ουν εις πολιν της σαµαρειας λεγοµενην συχαρ πλησιον του χωριου ο εδωκεν ιακωβ ιωσηφ τω υιω αυτου

6

ην δε εκει πηγη του ιακωβ ο ουν ιησους κεκοπιακως εκ της οδοιποριας εκαθεζετο ουτως επι τη πηγη ωρα ην ωσει εκτη

7

ερχεται γυνη εκ της σαµαρειας αντλησαι υδωρ λεγει αυτη ο ιησους δος µοι πιειν

8

οι γαρ µαθηται αυτου απεληλυθεισαν εις την πολιν ινα τροφας αγορασωσιν

9

λεγει ουν αυτω η γυνη η σαµαρειτις πως συ ιουδαιος ων παρ εµου πιειν αιτεις ουσης γυναικος σαµαρειτιδος ου γαρ συγχρωνται ιουδαιοι σαµαρειταις

10

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη ει ηδεις την δωρεαν του θεου και τις εστιν ο λεγων σοι δος µοι πιειν συ αν ητησας αυτον και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων

11

λεγει αυτω η γυνη κυριε ουτε αντληµα εχεις και το φρεαρ εστιν βαθυ ποθεν ουν εχεις το υδωρ το ζων

12

µη συ µειζων ει του πατρος ηµων ιακωβ ος εδωκεν ηµιν το φρεαρ και αυτος εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεµµατα αυτου

13

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτη πας ο πινων εκ του υδατος τουτου διψησει παλιν
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14

ος δ αν πιη εκ του υδατος ου εγω δωσω αυτω ου µη διψηση εις τον αιωνα αλλα το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη υδατος αλλοµενου εις ζωην αιωνιον

15

λεγει προς αυτον η γυνη κυριε δος µοι τουτο το υδωρ ινα µη διψω µηδε ερχωµαι ενθαδε αντλειν

16

λεγει αυτη ο ιησους υπαγε φωνησον τον ανδρα σου και ελθε ενθαδε

17

απεκριθη η γυνη και ειπεν ουκ εχω ανδρα λεγει αυτη ο ιησους καλως ειπας οτι ανδρα ουκ εχω

18

πεντε γαρ ανδρας εσχες και νυν ον εχεις ουκ εστιν σου ανηρ τουτο αληθες ειρηκας

19

λεγει αυτω η γυνη κυριε θεωρω οτι προφητης ει συ

20

οι πατερες ηµων εν τουτω τω ορει προσεκυνησαν και υµεις λεγετε οτι εν ιεροσολυµοις εστιν ο τοπος οπου δει προσκυνειν

21

λεγει αυτη ο ιησους γυναι πιστευσον µοι οτι ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυµοις προσκυνησετε τω πατρι

22

υµεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε ηµεις προσκυνουµεν ο οιδαµεν οτι η σωτηρια εκ των ιουδαιων εστιν

23

αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευµατι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον

24

πνευµα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευµατι και αληθεια δει προσκυνειν

25

λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι µεσσιας ερχεται ο λεγοµενος χριστος οταν ελθη εκεινος αναγγελει ηµιν παντα

26

λεγει αυτη ο ιησους εγω ειµι ο λαλων σοι

27

και επι τουτω ηλθον οι µαθηται αυτου και εθαυµασαν οτι µετα γυναικος ελαλει ουδεις µεντοι ειπεν τι ζητεις η τι λαλεις µετ αυτης

28

αφηκεν ουν την υδριαν αυτης η γυνη και απηλθεν εις την πολιν και λεγει τοις ανθρωποις

29

δευτε ιδετε ανθρωπον ος ειπεν µοι παντα οσα εποιησα µητι ουτος εστιν ο χριστος

30

εξηλθον ουν εκ της πολεως και ηρχοντο προς αυτον

31

εν δε τω µεταξυ ηρωτων αυτον οι µαθηται λεγοντες ραββι φαγε

32

ο δε ειπεν αυτοις εγω βρωσιν εχω φαγειν ην υµεις ουκ οιδατε

33

ελεγον ουν οι µαθηται προς αλληλους µη τις ηνεγκεν αυτω φαγειν

34

λεγει αυτοις ο ιησους εµον βρωµα εστιν ινα ποιω το θεληµα του πεµψαντος µε και τελειωσω αυτου το εργον

35

ουχ υµεις λεγετε οτι ετι τετραµηνον εστιν και ο θερισµος ερχεται ιδου λεγω υµιν επαρατε τους οφθαλµους υµων και θεασασθε τας χωρας οτι λευκαι εισιν προς θερισµον ηδη

36

και ο θεριζων µισθον λαµβανει και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον ινα και ο σπειρων οµου χαιρη και ο θεριζων

37

εν γαρ τουτω ο λογος εστιν ο αληθινος οτι αλλος εστιν ο σπειρων και αλλος ο θεριζων

38

εγω απεστειλα υµας θεριζειν ο ουχ υµεις κεκοπιακατε αλλοι κεκοπιακασιν και υµεις εις τον κοπον αυτων εισεληλυθατε

39

εκ δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν εις αυτον των σαµαρειτων δια τον λογον της γυναικος µαρτυρουσης οτι ειπεν µοι παντα οσα εποιησα

40

ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαµαρειται ηρωτων αυτον µειναι παρ αυτοις και εµεινεν εκει δυο ηµερας

41

και πολλω πλειους επιστευσαν δια τον λογον αυτου

42

τη τε γυναικι ελεγον οτι ουκετι δια την σην λαλιαν πιστευοµεν αυτοι γαρ ακηκοαµεν και οιδαµεν οτι ουτος εστιν αληθως ο σωτηρ του κοσµου ο χριστος

43

µετα δε τας δυο ηµερας εξηλθεν εκειθεν και απηλθεν εις την γαλιλαιαν

44

αυτος γαρ ο ιησους εµαρτυρησεν οτι προφητης εν τη ιδια πατριδι τιµην ουκ εχει

45

οτε ουν ηλθεν εις την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτες α εποιησεν εν ιεροσολυµοις εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλθον εις την εορτην

46

ηλθεν ουν ο ιησους παλιν εις την κανα της γαλιλαιας οπου εποιησεν το υδωρ οινον και ην τις βασιλικος ου ο υιος ησθενει εν καπερναουµ
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47

ουτος ακουσας οτι ιησους ηκει εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν απηλθεν προς αυτον και ηρωτα αυτον ινα καταβη και ιασηται αυτου τον υιον ηµελλεν γαρ αποθνησκειν

48

ειπεν ουν ο ιησους προς αυτον εαν µη σηµεια και τερατα ιδητε ου µη πιστευσητε

49

λεγει προς αυτον ο βασιλικος κυριε καταβηθι πριν αποθανειν το παιδιον µου

50

λεγει αυτω ο ιησους πορευου ο υιος σου ζη και επιστευσεν ο ανθρωπος τω λογω ω ειπεν αυτω ιησους και επορευετο

51

ηδη δε αυτου καταβαινοντος οι δουλοι αυτου απηντησαν αυτω και απηγγειλαν λεγοντες οτι ο παις σου ζη

52

επυθετο ουν παρ αυτων την ωραν εν η κοµψοτερον εσχεν και ειπον αυτω οτι χθες ωραν εβδοµην αφηκεν αυτον ο πυρετος

53

εγνω ουν ο πατηρ οτι εν εκεινη τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ιησους οτι ο υιος σου ζη και επιστευσεν αυτος και η οικια αυτου ολη

54

τουτο παλιν δευτερον σηµειον εποιησεν ο ιησους ελθων εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν

1

µετα ταυτα ην εορτη των ιουδαιων και ανεβη ο ιησους εις ιεροσολυµα

2

εστιν δε εν τοις ιεροσολυµοις επι τη προβατικη κολυµβηθρα η επιλεγοµενη εβραιστι βηθεσδα πεντε στοας εχουσα

3

εν ταυταις κατεκειτο πληθος πολυ των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων εκδεχοµενων την του υδατος κινησιν

4

αγγελος γαρ κατα καιρον κατεβαινεν εν τη κολυµβηθρα και εταρασσεν το υδωρ ο ουν πρωτος εµβας µετα την ταραχην του υδατος υγιης εγινετο ω δηποτε κατειχετο νοσηµατ
ι

5

ην δε τις ανθρωπος εκει τριακονταοκτω ετη εχων εν τη ασθενεια

6

τουτον ιδων ο ιησους κατακειµενον και γνους οτι πολυν ηδη χρονον εχει λεγει αυτω θελεις υγιης γενεσθαι

7

απεκριθη αυτω ο ασθενων κυριε ανθρωπον ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ βαλλη µε εις την κολυµβηθραν εν ω δε ερχοµαι εγω αλλος προ εµου καταβαινει

8

λεγει αυτω ο ιησους εγειραι αρον τον κραββατον σου και περιπατει

9

και ευθεως εγενετο υγιης ο ανθρωπος και ηρεν τον κραββατον αυτου και περιεπατει ην δε σαββατον εν εκεινη τη ηµερα

10

ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευµενω σαββατον εστιν ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραββατον

11

απεκριθη αυτοις ο ποιησας µε υγιη εκεινος µοι ειπεν αρον τον κραββατον σου και περιπατει

12

ηρωτησαν ουν αυτον τις εστιν ο ανθρωπος ο ειπων σοι αρον τον κραββατον σου και περιπατει

13

ο δε ιαθεις ουκ ηδει τις εστιν ο γαρ ιησους εξενευσεν οχλου οντος εν τω τοπω

14

µετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ιησους εν τω ιερω και ειπεν αυτω ιδε υγιης γεγονας µηκετι αµαρτανε ινα µη χειρον τι σοι γενηται

15

απηλθεν ο ανθρωπος και ανηγγειλεν τοις ιουδαιοις οτι ιησους εστιν ο ποιησας αυτον υγιη

16

και δια τουτο εδιωκον τον ιησουν οι ιουδαιοι και εζητουν αυτον αποκτειναι οτι ταυτα εποιει εν σαββατω

17

ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις ο πατηρ µου εως αρτι εργαζεται καγω εργαζοµαι

18

δια τουτο ουν µαλλον εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου µονον ελυεν το σαββατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον θεον ισον εαυτον ποιων τω θεω

19

απεκρινατο ουν ο ιησους και ειπεν αυτοις αµην αµην λεγω υµιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ εαυτου ουδεν εαν µη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα κ
αι ο υιος οµοιως ποιει

20

ο γαρ πατηρ φιλει τον υιον και παντα δεικνυσιν αυτω α αυτος ποιει και µειζονα τουτων δειξει αυτω εργα ινα υµεις θαυµαζητε

21

ωσπερ γαρ ο πατηρ εγειρει τους νεκρους και ζωοποιει ουτως και ο υιος ους θελει ζωοποιει

22

ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα αλλα την κρισιν πασαν δεδωκεν τω υιω

23

ινα παντες τιµωσιν τον υιον καθως τιµωσιν τον πατερα ο µη τιµων τον υιον ου τιµα τον πατερα τον πεµψαντα αυτον

24

αµην αµην λεγω υµιν οτι ο τον λογον µου ακουων και πιστευων τω πεµψαντι µε εχει ζωην αιωνιον και εις κρισιν ουκ ερχεται αλλα µεταβεβηκεν εκ του θανατου εις την ζωην
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25

αµην αµην λεγω υµιν οτι ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι νεκροι ακουσονται της φωνης του υιου του θεου και οι ακουσαντες ζησονται

26

ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω

27

και εξουσιαν εδωκεν αυτω και κρισιν ποιειν οτι υιος ανθρωπου εστιν

28

µη θαυµαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντες οι εν τοις µνηµειοις ακουσονται της φωνης αυτου

29

και εκπορευσονται οι τα αγαθα ποιησαντες εις αναστασιν ζωης οι δε τα φαυλα πραξαντες εις αναστασιν κρισεως

30

ου δυναµαι εγω ποιειν απ εµαυτου ουδεν καθως ακουω κρινω και η κρισις η εµη δικαια εστιν οτι ου ζητω το θεληµα το εµον αλλα το θεληµα του πεµψαντος µε πατρος

31

εαν εγω µαρτυρω περι εµαυτου η µαρτυρια µου ουκ εστιν αληθης

32

αλλος εστιν ο µαρτυρων περι εµου και οιδα οτι αληθης εστιν η µαρτυρια ην µαρτυρει περι εµου

33

υµεις απεσταλκατε προς ιωαννην και µεµαρτυρηκεν τη αληθεια

34

εγω δε ου παρα ανθρωπου την µαρτυριαν λαµβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υµεις σωθητε

35

εκεινος ην ο λυχνος ο καιοµενος και φαινων υµεις δε ηθελησατε αγαλλιασθηναι προς ωραν εν τω φωτι αυτου

36

εγω δε εχω την µαρτυριαν µειζω του ιωαννου τα γαρ εργα α εδωκεν µοι ο πατηρ ινα τελειωσω αυτα αυτα τα εργα α εγω ποιω µαρτυρει περι εµου οτι ο πατηρ µε απεσταλκεν

37

και ο πεµψας µε πατηρ αυτος µεµαρτυρηκεν περι εµου ουτε φωνην αυτου ακηκοατε πωποτε ουτε ειδος αυτου εωρακατε

38

και τον λογον αυτου ουκ εχετε µενοντα εν υµιν οτι ον απεστειλεν εκεινος τουτω υµεις ου πιστευετε

39

ερευνατε τας γραφας οτι υµεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν και εκειναι εισιν αι µαρτυρουσαι περι εµου

40

και ου θελετε ελθειν προς µε ινα ζωην εχητε

41

δοξαν παρα ανθρωπων ου λαµβανω

42

αλλ εγνωκα υµας οτι την αγαπην του θεου ουκ εχετε εν εαυτοις

43

εγω εληλυθα εν τω ονοµατι του πατρος µου και ου λαµβανετε µε εαν αλλος ελθη εν τω ονοµατι τω ιδιω εκεινον ληψεσθε

44

πως δυνασθε υµεις πιστευσαι δοξαν παρα αλληλων λαµβανοντες και την δοξαν την παρα του µονου θεου ου ζητειτε

45

µη δοκειτε οτι εγω κατηγορησω υµων προς τον πατερα εστιν ο κατηγορων υµων µωσης εις ον υµεις ηλπικατε

46

ει γαρ επιστευετε µωση επιστευετε αν εµοι περι γαρ εµου εκεινος εγραψεν

47

ει δε τοις εκεινου γραµµασιν ου πιστευετε πως τοις εµοις ρηµασιν πιστευσετε

1

µετα ταυτα απηλθεν ο ιησους περαν της θαλασσης της γαλιλαιας της τιβεριαδος

2

και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς οτι εωρων αυτου τα σηµεια α εποιει επι των ασθενουντων

3

ανηλθεν δε εις το ορος ο ιησους και εκει εκαθητο µετα των µαθητων αυτου

4

ην δε εγγυς το πασχα η εορτη των ιουδαιων

5

επαρας ουν ο ιησους τους οφθαλµους και θεασαµενος οτι πολυς οχλος ερχεται προς αυτον λεγει προς τον φιλιππον ποθεν αγορασοµεν αρτους ινα φαγωσιν ουτοι

6

τουτο δε ελεγεν πειραζων αυτον αυτος γαρ ηδει τι εµελλεν ποιειν

7

απεκριθη αυτω φιλιππος διακοσιων δηναριων αρτοι ουκ αρκουσιν αυτοις ινα εκαστος αυτων βραχυ τι λαβη

8

λεγει αυτω εις εκ των µαθητων αυτου ανδρεας ο αδελφος σιµωνος πετρου

9

εστιν παιδαριον εν ωδε ο εχει πεντε αρτους κριθινους και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εστιν εις τοσουτους

10

ειπεν δε ο ιησους ποιησατε τους ανθρωπους αναπεσειν ην δε χορτος πολυς εν τω τοπω ανεπεσον ουν οι ανδρες τον αριθµον ωσει πεντακισχιλιοι
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11

ελαβεν δε τους αρτους ο ιησους και ευχαριστησας διεδωκεν τοις µαθηταις οι δε µαθηται τοις ανακειµενοις οµοιως και εκ των οψαριων οσον ηθελον

12

ως δε ενεπλησθησαν λεγει τοις µαθηταις αυτου συναγαγετε τα περισσευσαντα κλασµατα ινα µη τι αποληται

13

συνηγαγον ουν και εγεµισαν δωδεκα κοφινους κλασµατων εκ των πεντε αρτων των κριθινων α επερισσευσεν τοις βεβρωκοσιν

14

οι ουν ανθρωποι ιδοντες ο εποιησεν σηµειον ο ιησους ελεγον οτι ουτος εστιν αληθως ο προφητης ο ερχοµενος εις τον κοσµον

15

ιησους ουν γνους οτι µελλουσιν ερχεσθαι και αρπαζειν αυτον ινα ποιησωσιν αυτον βασιλεα ανεχωρησεν παλιν εις το ορος αυτος µονος

16

ως δε οψια εγενετο κατεβησαν οι µαθηται αυτου επι την θαλασσαν

17

και εµβαντες εις το πλοιον ηρχοντο περαν της θαλασσης εις καπερναουµ και σκοτια ηδη εγεγονει και ουκ εληλυθει προς αυτους ο ιησους

18

η τε θαλασσα ανεµου µεγαλου πνεοντος διηγειρετο

19

εληλακοτες ουν ως σταδιους εικοσιπεντε η τριακοντα θεωρουσιν τον ιησουν περιπατουντα επι της θαλασσης και εγγυς του πλοιου γινοµενον και εφοβηθησαν

20

ο δε λεγει αυτοις εγω ειµι µη φοβεισθε

21

ηθελον ουν λαβειν αυτον εις το πλοιον και ευθεως το πλοιον εγενετο επι της γης εις ην υπηγον

22

τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ιδων οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει µη εν εκεινο εις ο ενεβησαν οι µαθηται αυτου και οτι ου συνεισηλθεν τοις µαθητα
ις αυτου ο ιησους εις το πλοιαριον αλλα µονοι οι µαθηται αυτου απηλθον

23

αλλα δε ηλθεν πλοιαρια εκ τιβεριαδος εγγυς του τοπου οπου εφαγον τον αρτον ευχαριστησαντος του κυριου

24

οτε ουν ειδεν ο οχλος οτι ιησους ουκ εστιν εκει ουδε οι µαθηται αυτου ενεβησαν και αυτοι εις τα πλοια και ηλθον εις καπερναουµ ζητουντες τον ιησουν

25

και ευροντες αυτον περαν της θαλασσης ειπον αυτω ραββι ποτε ωδε γεγονας

26

απεκριθη αυτοις ο ιησους και ειπεν αµην αµην λεγω υµιν ζητειτε µε ουχ οτι ειδετε σηµεια αλλ οτι εφαγετε εκ των αρτων και εχορτασθητε

27

εργαζεσθε µη την βρωσιν την απολλυµενην αλλα την βρωσιν την µενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υµιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

28

ειπον ουν προς αυτον τι ποιουµεν ινα εργαζωµεθα τα εργα του θεου

29

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το εργον του θεου ινα πιστευσητε εις ον απεστειλεν εκεινος

30

ειπον ουν αυτω τι ουν ποιεις συ σηµειον ινα ιδωµεν και πιστευσωµεν σοι τι εργαζη

31

οι πατερες ηµων το µαννα εφαγον εν τη ερηµω καθως εστιν γεγραµµενον αρτον εκ του ουρανου εδωκεν αυτοις φαγειν

32

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν ου µωσης δεδωκεν υµιν τον αρτον εκ του ουρανου αλλ ο πατηρ µου διδωσιν υµιν τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινον

33

ο γαρ αρτος του θεου εστιν ο καταβαινων εκ του ουρανου και ζωην διδους τω κοσµω

34

ειπον ουν προς αυτον κυριε παντοτε δος ηµιν τον αρτον τουτον

35

ειπεν δε αυτοις ο ιησους εγω ειµι ο αρτος της ζωης ο ερχοµενος προς µε ου µη πειναση και ο πιστευων εις εµε ου µη διψηση πωποτε

36

αλλ ειπον υµιν οτι και εωρακατε µε και ου πιστευετε

37

παν ο διδωσιν µοι ο πατηρ προς εµε ηξει και τον ερχοµενον προς µε ου µη εκβαλω εξω

38

οτι καταβεβηκα εκ του ουρανου ουχ ινα ποιω το θεληµα το εµον αλλα το θεληµα του πεµψαντος µε

39

τουτο δε εστιν το θεληµα του πεµψαντος µε πατρος ινα παν ο δεδωκεν µοι µη απολεσω εξ αυτου αλλα αναστησω αυτο εν τη εσχατη ηµερα

40

τουτο δε εστιν το θεληµα του πεµψαντος µε ινα πας ο θεωρων τον υιον και πιστευων εις αυτον εχη ζωην αιωνιον και αναστησω αυτον εγω τη εσχατη ηµερα

41

εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειµι ο αρτος ο καταβας εκ του ουρανου

42

και ελεγον ουχ ουτος εστιν ιησους ο υιος ιωσηφ ου ηµεις οιδαµεν τον πατερα και την µητερα πως ουν λεγει ουτος οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα

43

απεκριθη ουν ο ιησους και ειπεν αυτοις µη γογγυζετε µετ αλληλων
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44

ουδεις δυναται ελθειν προς µε εαν µη ο πατηρ ο πεµψας µε ελκυση αυτον και εγω αναστησω αυτον τη εσχατη ηµερα

45

εστιν γεγραµµενον εν τοις προφηταις και εσονται παντες διδακτοι του θεου πας ουν ο ακουσας παρα του πατρος και µαθων ερχεται προς µε

46

ουχ οτι τον πατερα τις εωρακεν ει µη ο ων παρα του θεου ουτος εωρακεν τον πατερα

47

αµην αµην λεγω υµιν ο πιστευων εις εµε εχει ζωην αιωνιον

48

εγω ειµι ο αρτος της ζωης

49

οι πατερες υµων εφαγον το µαννα εν τη ερηµω και απεθανον

50

ουτος εστιν ο αρτος ο εκ του ουρανου καταβαινων ινα τις εξ αυτου φαγη και µη αποθανη

51

εγω ειµι ο αρτος ο ζων ο εκ του ουρανου καταβας εαν τις φαγη εκ τουτου του αρτου ζησεται εις τον αιωνα και ο αρτος δε ον εγω δωσω η σαρξ µου εστιν ην εγω δωσω υπερ τ
ης του κοσµου ζωης

52

εµαχοντο ουν προς αλληλους οι ιουδαιοι λεγοντες πως δυναται ουτος ηµιν δουναι την σαρκα φαγειν

53

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν εαν µη φαγητε την σαρκα του υιου του ανθρωπου και πιητε αυτου το αιµα ουκ εχετε ζωην εν εαυτοις

54

ο τρωγων µου την σαρκα και πινων µου το αιµα εχει ζωην αιωνιον και εγω αναστησω αυτον τη εσχατη ηµερα

55

η γαρ σαρξ µου αληθως εστιν βρωσις και το αιµα µου αληθως εστιν ποσις

56

ο τρωγων µου την σαρκα και πινων µου το αιµα εν εµοι µενει καγω εν αυτω

57

καθως απεστειλεν µε ο ζων πατηρ καγω ζω δια τον πατερα και ο τρωγων µε κακεινος ζησεται δι εµε

58

ουτος εστιν ο αρτος ο εκ του ουρανου καταβας ου καθως εφαγον οι πατερες υµων το µαννα και απεθανον ο τρωγων τουτον τον αρτον ζησεται εις τον αιωνα

59

ταυτα ειπεν εν συναγωγη διδασκων εν καπερναουµ

60

πολλοι ουν ακουσαντες εκ των µαθητων αυτου ειπον σκληρος εστιν ουτος ο λογος τις δυναται αυτου ακουειν

61

ειδως δε ο ιησους εν εαυτω οτι γογγυζουσιν περι τουτου οι µαθηται αυτου ειπεν αυτοις τουτο υµας σκανδαλιζει

62

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

63

το πνευµα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν τα ρηµατα α εγω λαλω υµιν πνευµα εστιν και ζωη εστιν

64

αλλ εισιν εξ υµων τινες οι ου πιστευουσιν ηδει γαρ εξ αρχης ο ιησους τινες εισιν οι µη πιστευοντες και τις εστιν ο παραδωσων αυτον

65

και ελεγεν δια τουτο ειρηκα υµιν οτι ουδεις δυναται ελθειν προς µε εαν µη η δεδοµενον αυτω εκ του πατρος µου

66

εκ τουτου πολλοι απηλθον των µαθητων αυτου εις τα οπισω και ουκετι µετ αυτου περιεπατουν

67

ειπεν ουν ο ιησους τοις δωδεκα µη και υµεις θελετε υπαγειν

68

απεκριθη ουν αυτω σιµων πετρος κυριε προς τινα απελευσοµεθα ρηµατα ζωης αιωνιου εχεις

69

και ηµεις πεπιστευκαµεν και εγνωκαµεν οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος

70

απεκριθη αυτοις ο ιησους ουκ εγω υµας τους δωδεκα εξελεξαµην και εξ υµων εις διαβολος εστιν

71

ελεγεν δε τον ιουδαν σιµωνος ισκαριωτην ουτος γαρ ηµελλεν αυτον παραδιδοναι εις ων εκ των δωδεκα

1

και περιεπατει ο ιησους µετα ταυτα εν τη γαλιλαια ου γαρ ηθελεν εν τη ιουδαια περιπατειν οτι εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι

2

ην δε εγγυς η εορτη των ιουδαιων η σκηνοπηγια

3

ειπον ουν προς αυτον οι αδελφοι αυτου µεταβηθι εντευθεν και υπαγε εις την ιουδαιαν ινα και οι µαθηται σου θεωρησωσιν τα εργα σου α ποιεις

4

ουδεις γαρ εν κρυπτω τι ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσµω

5

ουδε γαρ οι αδελφοι αυτου επιστευον εις αυτον
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6

λεγει ουν αυτοις ο ιησους ο καιρος ο εµος ουπω παρεστιν ο δε καιρος ο υµετερος παντοτε εστιν ετοιµος

7

ου δυναται ο κοσµος µισειν υµας εµε δε µισει οτι εγω µαρτυρω περι αυτου οτι τα εργα αυτου πονηρα εστιν

8

υµεις αναβητε εις την εορτην ταυτην εγω ουπω αναβαινω εις την εορτην ταυτην οτι ο καιρος ο εµος ουπω πεπληρωται

9

ταυτα δε ειπων αυτοις εµεινεν εν τη γαλιλαια

10

ως δε ανεβησαν οι αδελφοι αυτου τοτε και αυτος ανεβη εις την εορτην ου φανερως αλλ ως εν κρυπτω

11

οι ουν ιουδαιοι εζητουν αυτον εν τη εορτη και ελεγον που εστιν εκεινος

12

και γογγυσµος πολυς περι αυτου ην εν τοις οχλοις οι µεν ελεγον οτι αγαθος εστιν αλλοι δε ελεγον ου αλλα πλανα τον οχλον

13

ουδεις µεντοι παρρησια ελαλει περι αυτου δια τον φοβον των ιουδαιων

14

ηδη δε της εορτης µεσουσης ανεβη ο ιησους εις το ιερον και εδιδασκεν

15

και εθαυµαζον οι ιουδαιοι λεγοντες πως ουτος γραµµατα οιδεν µη µεµαθηκως

16

απεκριθη αυτοις ο ιησους και ειπεν η εµη διδαχη ουκ εστιν εµη αλλα του πεµψαντος µε

17

εαν τις θελη το θεληµα αυτου ποιειν γνωσεται περι της διδαχης ποτερον εκ του θεου εστιν η εγω απ εµαυτου λαλω

18

ο αφ εαυτου λαλων την δοξαν την ιδιαν ζητει ο δε ζητων την δοξαν του πεµψαντος αυτον ουτος αληθης εστιν και αδικια εν αυτω ουκ εστιν

19

ου µωσης δεδωκεν υµιν τον νοµον και ουδεις εξ υµων ποιει τον νοµον τι µε ζητειτε αποκτειναι

20

απεκριθη ο οχλος και ειπεν δαιµονιον εχεις τις σε ζητει αποκτειναι

21

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτοις εν εργον εποιησα και παντες θαυµαζετε

22

δια τουτο µωσης δεδωκεν υµιν την περιτοµην ουχ οτι εκ του µωσεως εστιν αλλ εκ των πατερων και εν σαββατω περιτεµνετε ανθρωπον

23

ει περιτοµην λαµβανει ανθρωπος εν σαββατω ινα µη λυθη ο νοµος µωσεως εµοι χολατε οτι ολον ανθρωπον υγιη εποιησα εν σαββατω

24

µη κρινετε κατ οψιν αλλα την δικαιαν κρισιν κρινατε

25

ελεγον ουν τινες εκ των ιεροσολυµιτων ουχ ουτος εστιν ον ζητουσιν αποκτειναι

26

και ιδε παρρησια λαλει και ουδεν αυτω λεγουσιν µηποτε αληθως εγνωσαν οι αρχοντες οτι ουτος εστιν αληθως ο χριστος

27

αλλα τουτον οιδαµεν ποθεν εστιν ο δε χριστος οταν ερχηται ουδεις γινωσκει ποθεν εστιν

28

εκραξεν ουν εν τω ιερω διδασκων ο ιησους και λεγων καµε οιδατε και οιδατε ποθεν ειµι και απ εµαυτου ουκ εληλυθα αλλ εστιν αληθινος ο πεµψας µε ον υµεις ουκ οιδατε

29

εγω δε οιδα αυτον οτι παρ αυτου ειµι κακεινος µε απεστειλεν

30

εζητουν ουν αυτον πιασαι και ουδεις επεβαλεν επ αυτον την χειρα οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου

31

πολλοι δε εκ του οχλου επιστευσαν εις αυτον και ελεγον οτι ο χριστος οταν ελθη µητι πλειονα σηµεια τουτων ποιησει ων ουτος εποιησεν

32

ηκουσαν οι φαρισαιοι του οχλου γογγυζοντος περι αυτου ταυτα και απεστειλαν οι φαρισαιοι και οι αρχιερεις υπηρετας ινα πιασωσιν αυτον

33

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ετι µικρον χρονον µεθ υµων ειµι και υπαγω προς τον πεµψαντα µε

34

ζητησετε µε και ουχ ευρησετε και οπου ειµι εγω υµεις ου δυνασθε ελθειν

35

ειπον ουν οι ιουδαιοι προς εαυτους που ουτος µελλει πορευεσθαι οτι ηµεις ουχ ευρησοµεν αυτον µη εις την διασποραν των ελληνων µελλει πορευεσθαι και διδασκειν τους ελλ
ηνας

36

τις εστιν ουτος ο λογος ον ειπεν ζητησετε µε και ουχ ευρησετε και οπου ειµι εγω υµεις ου δυνασθε ελθειν

37

εν δε τη εσχατη ηµερα τη µεγαλη της εορτης ειστηκει ο ιησους και εκραξεν λεγων εαν τις διψα ερχεσθω προς µε και πινετω

38

ο πιστευων εις εµε καθως ειπεν η γραφη ποταµοι εκ της κοιλιας αυτου ρευσουσιν υδατος ζωντος
John

Chapter

7

LXX / 1550 Stephanos

Page 909 of 1057

39

τουτο δε ειπεν περι του πνευµατος ου εµελλον λαµβανειν οι πιστευοντες εις αυτον ουπω γαρ ην πνευµα αγιον οτι ο ιησους ουδεπω εδοξασθη

40

πολλοι ουν εκ του οχλου ακουσαντες τον λογον ελεγον ουτος εστιν αληθως ο προφητης

41

αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι δε ελεγον µη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται

42

ουχι η γραφη ειπεν οτι εκ του σπερµατος δαβιδ και απο βηθλεεµ της κωµης οπου ην δαβιδ ο χριστος ερχεται

43

σχισµα ουν εν τω οχλω εγενετο δι αυτον

44

τινες δε ηθελον εξ αυτων πιασαι αυτον αλλ ουδεις επεβαλεν επ αυτον τας χειρας

45

ηλθον ουν οι υπηρεται προς τους αρχιερεις και φαρισαιους και ειπον αυτοις εκεινοι διατι ουκ ηγαγετε αυτον

46

απεκριθησαν οι υπηρεται ουδεποτε ουτως ελαλησεν ανθρωπος ως ουτος ο ανθρωπος

47

απεκριθησαν ουν αυτοις οι φαρισαιοι µη και υµεις πεπλανησθε

48

µη τις εκ των αρχοντων επιστευσεν εις αυτον η εκ των φαρισαιων

49

αλλ ο οχλος ουτος ο µη γινωσκων τον νοµον επικαταρατοι εισιν

50

λεγει νικοδηµος προς αυτους ο ελθων νυκτος προς αυτον εις ων εξ αυτων

51

µη ο νοµος ηµων κρινει τον ανθρωπον εαν µη ακουση παρ αυτου προτερον και γνω τι ποιει

52

απεκριθησαν και ειπον αυτω µη και συ εκ της γαλιλαιας ει ερευνησον και ιδε οτι προφητης εκ της γαλιλαιας ουκ εγηγερται

53

και επορευθη εκαστος εις τον οικον αυτου

1

ιησους δε επορευθη εις το ορος των ελαιων

2

ορθρου δε παλιν παρεγενετο εις το ιερον και πας ο λαος ηρχετο προς αυτον και καθισας εδιδασκεν αυτους

3

αγουσιν δε οι γραµµατεις και οι φαρισαιοι προς αυτον γυναικα εν µοιχεια κατειληµµενην και στησαντες αυτην εν µεσω

4

λεγουσιν αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληφθη επαυτοφωρω µοιχευοµενη

5

εν δε τω νοµω µωσης ηµιν ενετειλατο τας τοιαυτας λιθοβολεισθαι συ ουν τι λεγεις

6

τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν εις την γην

7

ως δε επεµενον ερωτωντες αυτον ανακυψας ειπεν προς αυτους ο αναµαρτητος υµων πρωτος τον λιθον επ αυτη βαλετω

8

και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην

9

οι δε ακουσαντες και υπο της συνειδησεως ελεγχοµενοι εξηρχοντο εις καθ εις αρξαµενοι απο των πρεσβυτερων εως των εσχατων και κατελειφθη µονος ο ιησους και η γυνη ε
ν µεσω εστωσα

10

ανακυψας δε ο ιησους και µηδενα θεασαµενος πλην της γυναικος ειπεν αυτη η γυνη που εισιν εκεινοι οι κατηγοροι σου ουδεις σε κατεκρινεν

11

η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε αυτη ο ιησους ουδε εγω σε κατακρινω πορευου και µηκετι αµαρτανε

12

παλιν ουν ο ιησους αυτοις ελαλησεν λεγων εγω ειµι το φως του κοσµου ο ακολουθων εµοι ου µη περιπατησει εν τη σκοτια αλλ εξει το φως της ζωης

13

ειπον ουν αυτω οι φαρισαιοι συ περι σεαυτου µαρτυρεις η µαρτυρια σου ουκ εστιν αληθης

14

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτοις καν εγω µαρτυρω περι εµαυτου αληθης εστιν η µαρτυρια µου οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υµεις δε ουκ οιδατε ποθεν ερχοµαι και π
ου υπαγω

15

υµεις κατα την σαρκα κρινετε εγω ου κρινω ουδενα

16

και εαν κρινω δε εγω η κρισις η εµη αληθης εστιν οτι µονος ουκ ειµι αλλ εγω και ο πεµψας µε πατηρ

17

και εν τω νοµω δε τω υµετερω γεγραπται οτι δυο ανθρωπων η µαρτυρια αληθης εστιν
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18

εγω ειµι ο µαρτυρων περι εµαυτου και µαρτυρει περι εµου ο πεµψας µε πατηρ

19

ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου απεκριθη ο ιησους ουτε εµε οιδατε ουτε τον πατερα µου ει εµε ηδειτε και τον πατερα µου ηδειτε αν

20

ταυτα τα ρηµατα ελαλησεν ο ιησους εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδεις επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου

21

ειπεν ουν παλιν αυτοις ο ιησους εγω υπαγω και ζητησετε µε και εν τη αµαρτια υµων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υµεις ου δυνασθε ελθειν

22

ελεγον ουν οι ιουδαιοι µητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υµεις ου δυνασθε ελθειν

23

και ειπεν αυτοις υµεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειµι υµεις εκ του κοσµου τουτου εστε εγω ουκ ειµι εκ του κοσµου τουτου

24

ειπον ουν υµιν οτι αποθανεισθε εν ταις αµαρτιαις υµων εαν γαρ µη πιστευσητε οτι εγω ειµι αποθανεισθε εν ταις αµαρτιαις υµων

25

ελεγον ουν αυτω συ τις ει και ειπεν αυτοις ο ιησους την αρχην ο τι και λαλω υµιν

26

πολλα εχω περι υµων λαλειν και κρινειν αλλ ο πεµψας µε αληθης εστιν καγω α ηκουσα παρ αυτου ταυτα λεγω εις τον κοσµον

27

ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα αυτοις ελεγεν

28

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειµι και απ εµαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν µε ο πατηρ µου ταυτα λαλω

29

και ο πεµψας µε µετ εµου εστιν ουκ αφηκεν µε µονον ο πατηρ οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε

30

ταυτα αυτου λαλουντος πολλοι επιστευσαν εις αυτον

31

ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υµεις µεινητε εν τω λογω τω εµω αληθως µαθηται µου εστε

32

και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υµας

33

απεκριθησαν αυτω σπερµα αβρααµ εσµεν και ουδενι δεδουλευκαµεν πωποτε πως συ λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε

34

απεκριθη αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν οτι πας ο ποιων την αµαρτιαν δουλος εστιν της αµαρτιας

35

ο δε δουλος ου µενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος µενει εις τον αιωνα

36

εαν ουν ο υιος υµας ελευθερωση οντως ελευθεροι εσεσθε

37

οιδα οτι σπερµα αβρααµ εστε αλλα ζητειτε µε αποκτειναι οτι ο λογος ο εµος ου χωρει εν υµιν

38

εγω ο εωρακα παρα τω πατρι µου λαλω και υµεις ουν ο εωρακατε παρα τω πατρι υµων ποιειτε

39

απεκριθησαν και ειπον αυτω ο πατηρ ηµων αβρααµ εστιν λεγει αυτοις ο ιησους ει τεκνα του αβρααµ ητε τα εργα του αβρααµ εποιειτε αν

40

νυν δε ζητειτε µε αποκτειναι ανθρωπον ος την αληθειαν υµιν λελαληκα ην ηκουσα παρα του θεου τουτο αβρααµ ουκ εποιησεν

41

υµεις ποιειτε τα εργα του πατρος υµων ειπον ουν αυτω ηµεις εκ πορνειας ου γεγεννηµεθα ενα πατερα εχοµεν τον θεον

42

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ει ο θεος πατηρ υµων ην ηγαπατε αν εµε εγω γαρ εκ του θεου εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εµαυτου εληλυθα αλλ εκεινος µε απεστειλεν

43

διατι την λαλιαν την εµην ου γινωσκετε οτι ου δυνασθε ακουειν τον λογον τον εµον

44

υµεις εκ πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυµιας του πατρος υµων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθει
α εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

45

εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πιστευετε µοι

46

τις εξ υµων ελεγχει µε περι αµαρτιας ει δε αληθειαν λεγω διατι υµεις ου πιστευετε µοι

47

ο ων εκ του θεου τα ρηµατα του θεου ακουει δια τουτο υµεις ουκ ακουετε οτι εκ του θεου ουκ εστε

48

απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυτω ου καλως λεγοµεν ηµεις οτι σαµαρειτης ει συ και δαιµονιον εχεις

49

απεκριθη ιησους εγω δαιµονιον ουκ εχω αλλα τιµω τον πατερα µου και υµεις ατιµαζετε µε

50

εγω δε ου ζητω την δοξαν µου εστιν ο ζητων και κρινων
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51

αµην αµην λεγω υµιν εαν τις τον λογον τον εµον τηρηση θανατον ου µη θεωρηση εις τον αιωνα

52

ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαµεν οτι δαιµονιον εχεις αβρααµ απεθανεν και οι προφηται και συ λεγεις εαν τις τον λογον µου τηρηση ου µη γευσεται θανατου εις τον
αιωνα

53

µη συ µειζων ει του πατρος ηµων αβρααµ οστις απεθανεν και οι προφηται απεθανον τινα σεαυτον συ ποιεις

54

απεκριθη ιησους εαν εγω δοξαζω εµαυτον η δοξα µου ουδεν εστιν εστιν ο πατηρ µου ο δοξαζων µε ον υµεις λεγετε οτι θεος υµων εστιν

55

και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον και εαν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εσοµαι οµοιος υµων ψευστης αλλ οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω

56

αβρααµ ο πατηρ υµων ηγαλλιασατο ινα ιδη την ηµεραν την εµην και ειδεν και εχαρη

57

ειπον ουν οι ιουδαιοι προς αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχεις και αβρααµ εωρακας

58

ειπεν αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν πριν αβρααµ γενεσθαι εγω ειµι

59

ηραν ουν λιθους ινα βαλωσιν επ αυτον ιησους δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου διελθων δια µεσου αυτων και παρηγεν ουτως

1

και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης

2

και ηρωτησαν αυτον οι µαθηται αυτου λεγοντες ραββι τις ηµαρτεν ουτος η οι γονεις αυτου ινα τυφλος γεννηθη

3

απεκριθη ο ιησους ουτε ουτος ηµαρτεν ουτε οι γονεις αυτου αλλ ινα φανερωθη τα εργα του θεου εν αυτω

4

εµε δει εργαζεσθαι τα εργα του πεµψαντος µε εως ηµερα εστιν ερχεται νυξ οτε ουδεις δυναται εργαζεσθαι

5

οταν εν τω κοσµω ω φως ειµι του κοσµου

6

ταυτα ειπων επτυσεν χαµαι και εποιησεν πηλον εκ του πτυσµατος και επεχρισεν τον πηλον επι τους οφθαλµους του τυφλου

7

και ειπεν αυτω υπαγε νιψαι εις την κολυµβηθραν του σιλωαµ ο ερµηνευεται απεσταλµενος απηλθεν ουν και ενιψατο και ηλθεν βλεπων

8

οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον το προτερον οτι τυφλος ην ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθηµενος και προσαιτων

9

αλλοι ελεγον οτι ουτος εστιν αλλοι δε οτι οµοιος αυτω εστιν εκεινος ελεγεν οτι εγω ειµι

10

ελεγον ουν αυτω πως ανεωχθησαν σου οι οφθαλµοι

11

απεκριθη εκεινος και ειπεν ανθρωπος λεγοµενος ιησους πηλον εποιησεν και επεχρισεν µου τους οφθαλµους και ειπεν µοι υπαγε εις την κολυµβηθραν του σιλωαµ και νιψαι απ
ελθων δε και νιψαµενος ανεβλεψα

12

ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα

13

αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον

14

ην δε σαββατον οτε τον πηλον εποιησεν ο ιησους και ανεωξεν αυτου τους οφθαλµους

15

παλιν ουν ηρωτων αυτον και οι φαρισαιοι πως ανεβλεψεν ο δε ειπεν αυτοις πηλον επεθηκεν επι τους οφθαλµους µου και ενιψαµην και βλεπω

16

ελεγον ουν εκ των φαρισαιων τινες ουτος ο ανθρωπος ουκ εστιν παρα του θεου οτι το σαββατον ου τηρει αλλοι ελεγον πως δυναται ανθρωπος αµαρτωλος τοιαυτα σηµεια ποι
ειν και σχισµα ην εν αυτοις

17

λεγουσιν τω τυφλω παλιν συ τι λεγεις περι αυτου οτι ηνοιξεν σου τους οφθαλµους ο δε ειπεν οτι προφητης εστιν

18

ουκ επιστευσαν ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι τυφλος ην και ανεβλεψεν εως οτου εφωνησαν τους γονεις αυτου του αναβλεψαντος

19

και ηρωτησαν αυτους λεγοντες ουτος εστιν ο υιος υµων ον υµεις λεγετε οτι τυφλος εγεννηθη πως ουν αρτι βλεπει

20

απεκριθησαν αυτοις οι γονεις αυτου και ειπον οιδαµεν οτι ουτος εστιν ο υιος ηµων και οτι τυφλος εγεννηθη

21

πως δε νυν βλεπει ουκ οιδαµεν η τις ηνοιξεν αυτου τους οφθαλµους ηµεις ουκ οιδαµεν αυτος ηλικιαν εχει αυτον ερωτησατε αυτος περι αυτου λαλησει

22

ταυτα ειπον οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειντο οι ιουδαιοι ινα εαν τις αυτον οµολογηση χριστον αποσυναγωγος γενηται
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23

δια τουτο οι γονεις αυτου ειπον οτι ηλικιαν εχει αυτον ερωτησατε

24

εφωνησαν ουν εκ δευτερου τον ανθρωπον ος ην τυφλος και ειπον αυτω δος δοξαν τω θεω ηµεις οιδαµεν οτι ο ανθρωπος ουτος αµαρτωλος εστιν

25

απεκριθη ουν εκεινος και ειπεν ει αµαρτωλος εστιν ουκ οιδα εν οιδα οτι τυφλος ων αρτι βλεπω

26

ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλµους

27

απεκριθη αυτοις ειπον υµιν ηδη και ουκ ηκουσατε τι παλιν θελετε ακουειν µη και υµεις θελετε αυτου µαθηται γενεσθαι

28

ελοιδορησαν ουν αυτον και ειπον συ ει µαθητης εκεινου ηµεις δε του µωσεως εσµεν µαθηται

29

ηµεις οιδαµεν οτι µωση λελαληκεν ο θεος τουτον δε ουκ οιδαµεν ποθεν εστιν

30

απεκριθη ο ανθρωπος και ειπεν αυτοις εν γαρ τουτω θαυµαστον εστιν οτι υµεις ουκ οιδατε ποθεν εστιν και ανεωξεν µου τους οφθαλµους

31

οιδαµεν δε οτι αµαρτωλων ο θεος ουκ ακουει αλλ εαν τις θεοσεβης η και το θεληµα αυτου ποιη τουτου ακουει

32

εκ του αιωνος ουκ ηκουσθη οτι ηνοιξεν τις οφθαλµους τυφλου γεγεννηµενου

33

ει µη ην ουτος παρα θεου ουκ ηδυνατο ποιειν ουδεν

34

απεκριθησαν και ειπον αυτω εν αµαρτιαις συ εγεννηθης ολος και συ διδασκεις ηµας και εξεβαλον αυτον εξω

35

ηκουσεν ο ιησους οτι εξεβαλον αυτον εξω και ευρων αυτον ειπεν αυτω συ πιστευεις εις τον υιον του θεου

36

απεκριθη εκεινος και ειπεν τις εστιν κυριε ινα πιστευσω εις αυτον

37

ειπεν δε αυτω ο ιησους και εωρακας αυτον και ο λαλων µετα σου εκεινος εστιν

38

ο δε εφη πιστευω κυριε και προσεκυνησεν αυτω

39

και ειπεν ο ιησους εις κριµα εγω εις τον κοσµον τουτον ηλθον ινα οι µη βλεποντες βλεπωσιν και οι βλεποντες τυφλοι γενωνται

40

και ηκουσαν εκ των φαρισαιων ταυτα οι οντες µετ αυτου και ειπον αυτω µη και ηµεις τυφλοι εσµεν

41

ειπεν αυτοις ο ιησους ει τυφλοι ητε ουκ αν ειχετε αµαρτιαν νυν δε λεγετε οτι βλεποµεν η ουν αµαρτια υµων µενει

1

αµην αµην λεγω υµιν ο µη εισερχοµενος δια της θυρας εις την αυλην των προβατων αλλα αναβαινων αλλαχοθεν εκεινος κλεπτης εστιν και ληστης

2

ο δε εισερχοµενος δια της θυρας ποιµην εστιν των προβατων

3

τουτω ο θυρωρος ανοιγει και τα προβατα της φωνης αυτου ακουει και τα ιδια προβατα καλει κατ ονοµα και εξαγει αυτα

4

και οταν τα ιδια προβατα εκβαλη εµπροσθεν αυτων πορευεται και τα προβατα αυτω ακολουθει οτι οιδασιν την φωνην αυτου

5

αλλοτριω δε ου µη ακολουθησωσιν αλλα φευξονται απ αυτου οτι ουκ οιδασιν των αλλοτριων την φωνην

6

ταυτην την παροιµιαν ειπεν αυτοις ο ιησους εκεινοι δε ουκ εγνωσαν τινα ην α ελαλει αυτοις

7

ειπεν ουν παλιν αυτοις ο ιησους αµην αµην λεγω υµιν οτι εγω ειµι η θυρα των προβατων

8

παντες οσοι προ εµου ηλθον κλεπται εισιν και λησται αλλ ουκ ηκουσαν αυτων τα προβατα

9

εγω ειµι η θυρα δι εµου εαν τις εισελθη σωθησεται και εισελευσεται και εξελευσεται και νοµην ευρησει

10

ο κλεπτης ουκ ερχεται ει µη ινα κλεψη και θυση και απολεση εγω ηλθον ινα ζωην εχωσιν και περισσον εχωσιν

11

εγω ειµι ο ποιµην ο καλος ο ποιµην ο καλος την ψυχην αυτου τιθησιν υπερ των προβατων

12

ο µισθωτος δε και ουκ ων ποιµην ου ουκ εισιν τα προβατα ιδια θεωρει τον λυκον ερχοµενον και αφιησιν τα προβατα και φευγει και ο λυκος αρπαζει αυτα και σκορπιζει τα π
ροβατα

13

ο δε µισθωτος φευγει οτι µισθωτος εστιν και ου µελει αυτω περι των προβατων

14

εγω ειµι ο ποιµην ο καλος και γινωσκω τα εµα και γινωσκοµαι υπο των εµων
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15

καθως γινωσκει µε ο πατηρ καγω γινωσκω τον πατερα και την ψυχην µου τιθηµι υπερ των προβατων

16

και αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης κακεινα µε δει αγαγειν και της φωνης µου ακουσουσιν και γενησεται µια ποιµνη εις ποιµην

17

δια τουτο ο πατηρ µε αγαπα οτι εγω τιθηµι την ψυχην µου ινα παλιν λαβω αυτην

18

ουδεις αιρει αυτην απ εµου αλλ εγω τιθηµι αυτην απ εµαυτου εξουσιαν εχω θειναι αυτην και εξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυτην ταυτην την εντολην ελαβον παρα του πατρος µ
ου

19

σχισµα ουν παλιν εγενετο εν τοις ιουδαιοις δια τους λογους τουτους

20

ελεγον δε πολλοι εξ αυτων δαιµονιον εχει και µαινεται τι αυτου ακουετε

21

αλλοι ελεγον ταυτα τα ρηµατα ουκ εστιν δαιµονιζοµενου µη δαιµονιον δυναται τυφλων οφθαλµους ανοιγειν

22

εγενετο δε τα εγκαινια εν τοις ιεροσολυµοις και χειµων ην

23

και περιεπατει ο ιησους εν τω ιερω εν τη στοα του σολοµωντος

24

εκυκλωσαν ουν αυτον οι ιουδαιοι και ελεγον αυτω εως ποτε την ψυχην ηµων αιρεις ει συ ει ο χριστος ειπε ηµιν παρρησια

25

απεκριθη αυτοις ο ιησους ειπον υµιν και ου πιστευετε τα εργα α εγω ποιω εν τω ονοµατι του πατρος µου ταυτα µαρτυρει περι εµου

26

αλλ υµεις ου πιστευετε ου γαρ εστε εκ των προβατων των εµων καθως ειπον υµιν

27

τα προβατα τα εµα της φωνης µου ακουει καγω γινωσκω αυτα και ακολουθουσιν µοι

28

καγω ζωην αιωνιον διδωµι αυτοις και ου µη απολωνται εις τον αιωνα και ουχ αρπασει τις αυτα εκ της χειρος µου

29

ο πατηρ µου ος δεδωκεν µοι µειζων παντων εστιν και ουδεις δυναται αρπαζειν εκ της χειρος του πατρος µου

30

εγω και ο πατηρ εν εσµεν

31

εβαστασαν ουν παλιν λιθους οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυτον

32

απεκριθη αυτοις ο ιησους πολλα καλα εργα εδειξα υµιν εκ του πατρος µου δια ποιον αυτων εργον λιθαζετε µε

33

απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι λεγοντες περι καλου εργου ου λιθαζοµεν σε αλλα περι βλασφηµιας και οτι συ ανθρωπος ων ποιεις σεαυτον θεον

34

απεκριθη αυτοις ο ιησους ουκ εστιν γεγραµµενον εν τω νοµω υµων εγω ειπα θεοι εστε

35

ει εκεινους ειπεν θεους προς ους ο λογος του θεου εγενετο και ου δυναται λυθηναι η γραφη

36

ον ο πατηρ ηγιασεν και απεστειλεν εις τον κοσµον υµεις λεγετε οτι βλασφηµεις οτι ειπον υιος του θεου ειµι

37

ει ου ποιω τα εργα του πατρος µου µη πιστευετε µοι

38

ει δε ποιω καν εµοι µη πιστευητε τοις εργοις πιστευσατε ινα γνωτε και πιστευσητε οτι εν εµοι ο πατηρ καγω εν αυτω

39

εζητουν ουν παλιν αυτον πιασαι και εξηλθεν εκ της χειρος αυτων

40

και απηλθεν παλιν περαν του ιορδανου εις τον τοπον οπου ην ιωαννης το πρωτον βαπτιζων και εµεινεν εκει

41

και πολλοι ηλθον προς αυτον και ελεγον οτι ιωαννης µεν σηµειον εποιησεν ουδεν παντα δε οσα ειπεν ιωαννης περι τουτου αληθη ην

42

και επιστευσαν πολλοι εκει εις αυτον

1

ην δε τις ασθενων λαζαρος απο βηθανιας εκ της κωµης µαριας και µαρθας της αδελφης αυτης

2

ην δε µαρια η αλειψασα τον κυριον µυρω και εκµαξασα τους ποδας αυτου ταις θριξιν αυτης ης ο αδελφος λαζαρος ησθενει

3

απεστειλαν ουν αι αδελφαι προς αυτον λεγουσαι κυριε ιδε ον φιλεις ασθενει

4

ακουσας δε ο ιησους ειπεν αυτη η ασθενεια ουκ εστιν προς θανατον αλλ υπερ της δοξης του θεου ινα δοξασθη ο υιος του θεου δι αυτης

5

ηγαπα δε ο ιησους την µαρθαν και την αδελφην αυτης και τον λαζαρον
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6

ως ουν ηκουσεν οτι ασθενει τοτε µεν εµεινεν εν ω ην τοπω δυο ηµερας

7

επειτα µετα τουτο λεγει τοις µαθηταις αγωµεν εις την ιουδαιαν παλιν

8

λεγουσιν αυτω οι µαθηται ραββι νυν εζητουν σε λιθασαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγεις εκει

9

απεκριθη ο ιησους ουχι δωδεκα εισιν ωραι της ηµερας εαν τις περιπατη εν τη ηµερα ου προσκοπτει οτι το φως του κοσµου τουτου βλεπει

10

εαν δε τις περιπατη εν τη νυκτι προσκοπτει οτι το φως ουκ εστιν εν αυτω

11

ταυτα ειπεν και µετα τουτο λεγει αυτοις λαζαρος ο φιλος ηµων κεκοιµηται αλλα πορευοµαι ινα εξυπνισω αυτον

12

ειπον ουν οι µαθηται αυτου κυριε ει κεκοιµηται σωθησεται

13

ειρηκει δε ο ιησους περι του θανατου αυτου εκεινοι δε εδοξαν οτι περι της κοιµησεως του υπνου λεγει

14

τοτε ουν ειπεν αυτοις ο ιησους παρρησια λαζαρος απεθανεν

15

και χαιρω δι υµας ινα πιστευσητε οτι ουκ ηµην εκει αλλ αγωµεν προς αυτον

16

ειπεν ουν θωµας ο λεγοµενος διδυµος τοις συµµαθηταις αγωµεν και ηµεις ινα αποθανωµεν µετ αυτου

17

ελθων ουν ο ιησους ευρεν αυτον τεσσαρας ηµερας ηδη εχοντα εν τω µνηµειω

18

ην δε η βηθανια εγγυς των ιεροσολυµων ως απο σταδιων δεκαπεντε

19

και πολλοι εκ των ιουδαιων εληλυθεισαν προς τας περι µαρθαν και µαριαν ινα παραµυθησωνται αυτας περι του αδελφου αυτων

20

η ουν µαρθα ως ηκουσεν οτι ο ιησους ερχεται υπηντησεν αυτω µαρια δε εν τω οικω εκαθεζετο

21

ειπεν ουν η µαρθα προς τον ιησουν κυριε ει ης ωδε ο αδελφος µου ουκ αν ετεθνηκει

22

αλλα και νυν οιδα οτι οσα αν αιτηση τον θεον δωσει σοι ο θεος

23

λεγει αυτη ο ιησους αναστησεται ο αδελφος σου

24

λεγει αυτω µαρθα οιδα οτι αναστησεται εν τη αναστασει εν τη εσχατη ηµερα

25

ειπεν αυτη ο ιησους εγω ειµι η αναστασις και η ζωη ο πιστευων εις εµε καν αποθανη ζησεται

26

και πας ο ζων και πιστευων εις εµε ου µη αποθανη εις τον αιωνα πιστευεις τουτο

27

λεγει αυτω ναι κυριε εγω πεπιστευκα οτι συ ει ο χριστος ο υιος του θεου ο εις τον κοσµον ερχοµενος

28

και ταυτα ειπουσα απηλθεν και εφωνησεν µαριαν την αδελφην αυτης λαθρα ειπουσα ο διδασκαλος παρεστιν και φωνει σε

29

εκεινη ως ηκουσεν εγειρεται ταχυ και ερχεται προς αυτον

30

ουπω δε εληλυθει ο ιησους εις την κωµην αλλ ην εν τω τοπω οπου υπηντησεν αυτω η µαρθα

31

οι ουν ιουδαιοι οι οντες µετ αυτης εν τη οικια και παραµυθουµενοι αυτην ιδοντες την µαριαν οτι ταχεως ανεστη και εξηλθεν ηκολουθησαν αυτη λεγοντες οτι υπαγει εις το µν
ηµειον ινα κλαυση εκει

32

η ουν µαρια ως ηλθεν οπου ην ο ιησους ιδουσα αυτον επεσεν εις τους ποδας αυτου λεγουσα αυτω κυριε ει ης ωδε ουκ αν απεθανεν µου ο αδελφος

33

ιησους ουν ως ειδεν αυτην κλαιουσαν και τους συνελθοντας αυτη ιουδαιους κλαιοντας ενεβριµησατο τω πνευµατι και εταραξεν εαυτον

34

και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουσιν αυτω κυριε ερχου και ιδε

35

εδακρυσεν ο ιησους

36

ελεγον ουν οι ιουδαιοι ιδε πως εφιλει αυτον

37

τινες δε εξ αυτων ειπον ουκ ηδυνατο ουτος ο ανοιξας τους οφθαλµους του τυφλου ποιησαι ινα και ουτος µη αποθανη

38

ιησους ουν παλιν εµβριµωµενος εν εαυτω ερχεται εις το µνηµειον ην δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο επ αυτω
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39

λεγει ο ιησους αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τεθνηκοτος µαρθα κυριε ηδη οζει τεταρταιος γαρ εστιν

40

λεγει αυτη ο ιησους ουκ ειπον σοι οτι εαν πιστευσης οψει την δοξαν του θεου

41

ηραν ουν τον λιθον ου ην ο τεθνηκως κειµενος ο δε ιησους ηρεν τους οφθαλµους ανω και ειπεν πατερ ευχαριστω σοι οτι ηκουσας µου

42

εγω δε ηδειν οτι παντοτε µου ακουεις αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα ειπον ινα πιστευσωσιν οτι συ µε απεστειλας

43

και ταυτα ειπων φωνη µεγαλη εκραυγασεν λαζαρε δευρο εξω

44

και εξηλθεν ο τεθνηκως δεδεµενος τους ποδας και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου σουδαριω περιεδεδετο λεγει αυτοις ο ιησους λυσατε αυτον και αφετε υπαγειν

45

πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθοντες προς την µαριαν και θεασαµενοι α εποιησεν ο ιησους επιστευσαν εις αυτον

46

τινες δε εξ αυτων απηλθον προς τους φαρισαιους και ειπον αυτοις α εποιησεν ο ιησους

47

συνηγαγον ουν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι συνεδριον και ελεγον τι ποιουµεν οτι ουτος ο ανθρωπος πολλα σηµεια ποιει

48

εαν αφωµεν αυτον ουτως παντες πιστευσουσιν εις αυτον και ελευσονται οι ρωµαιοι και αρουσιν ηµων και τον τοπον και το εθνος

49

εις δε τις εξ αυτων καιαφας αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου ειπεν αυτοις υµεις ουκ οιδατε ουδεν

50

ουδε διαλογιζεσθε οτι συµφερει ηµιν ινα εις ανθρωπος αποθανη υπερ του λαου και µη ολον το εθνος αποληται

51

τουτο δε αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν οτι εµελλεν ο ιησους αποθνησκειν υπερ του εθνους

52

και ουχ υπερ του εθνους µονον αλλ ινα και τα τεκνα του θεου τα διεσκορπισµενα συναγαγη εις εν

53

απ εκεινης ουν της ηµερας συνεβουλευσαντο ινα αποκτεινωσιν αυτον

54

ιησους ουν ουκ ετι παρρησια περιεπατει εν τοις ιουδαιοις αλλα απηλθεν εκειθεν εις την χωραν εγγυς της ερηµου εις εφραιµ λεγοµενην πολιν κακει διετριβεν µετα των µαθητ
ων αυτου

55

ην δε εγγυς το πασχα των ιουδαιων και ανεβησαν πολλοι εις ιεροσολυµα εκ της χωρας προ του πασχα ινα αγνισωσιν εαυτους

56

εζητουν ουν τον ιησουν και ελεγον µετ αλληλων εν τω ιερω εστηκοτες τι δοκει υµιν οτι ου µη ελθη εις την εορτην

57

δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι εντολην ινα εαν τις γνω που εστιν µηνυση οπως πιασωσιν αυτον

1

ο ουν ιησους προ εξ ηµερων του πασχα ηλθεν εις βηθανιαν οπου ην λαζαρος ο τεθνηκως ον ηγειρεν εκ νεκρων

2

εποιησαν ουν αυτω δειπνον εκει και η µαρθα διηκονει ο δε λαζαρος εις ην των συνανακειµενων αυτω

3

η ουν µαρια λαβουσα λιτραν µυρου ναρδου πιστικης πολυτιµου ηλειψεν τους ποδας του ιησου και εξεµαξεν ταις θριξιν αυτης τους ποδας αυτου η δε οικια επληρωθη εκ της ο
σµης του µυρου

4

λεγει ουν εις εκ των µαθητων αυτου ιουδας σιµωνος ισκαριωτης ο µελλων αυτον παραδιδοναι

5

διατι τουτο το µυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

6

ειπεν δε τουτο ουχ οτι περι των πτωχων εµελεν αυτω αλλ οτι κλεπτης ην και το γλωσσοκοµον ειχεν και τα βαλλοµενα εβασταζεν

7

ειπεν ουν ο ιησους αφες αυτην εις την ηµεραν του ενταφιασµου µου τετηρηκεν αυτο

8

τους πτωχους γαρ παντοτε εχετε µεθ εαυτων εµε δε ου παντοτε εχετε

9

εγνω ουν οχλος πολυς εκ των ιουδαιων οτι εκει εστιν και ηλθον ου δια τον ιησουν µονον αλλ ινα και τον λαζαρον ιδωσιν ον ηγειρεν εκ νεκρων

10

εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ινα και τον λαζαρον αποκτεινωσιν

11

οτι πολλοι δι αυτον υπηγον των ιουδαιων και επιστευον εις τον ιησουν

12

τη επαυριον οχλος πολυς ο ελθων εις την εορτην ακουσαντες οτι ερχεται ο ιησους εις ιεροσολυµα

13

ελαβον τα βαια των φοινικων και εξηλθον εις υπαντησιν αυτω και εκραζον ωσαννα ευλογηµενος ο ερχοµενος εν ονοµατι κυριου ο βασιλευς του ισραηλ
John

Chapter

12

LXX / 1550 Stephanos

Page 916 of 1057

14

ευρων δε ο ιησους οναριον εκαθισεν επ αυτο καθως εστιν γεγραµµενον

15

µη φοβου θυγατερ σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται καθηµενος επι πωλον ονου

16

ταυτα δε ουκ εγνωσαν οι µαθηται αυτου το πρωτον αλλ οτε εδοξασθη ο ιησους τοτε εµνησθησαν οτι ταυτα ην επ αυτω γεγραµµενα και ταυτα εποιησαν αυτω

17

εµαρτυρει ουν ο οχλος ο ων µετ αυτου οτε τον λαζαρον εφωνησεν εκ του µνηµειου και ηγειρεν αυτον εκ νεκρων

18

δια τουτο και υπηντησεν αυτω ο οχλος οτι ηκουσεν τουτο αυτον πεποιηκεναι το σηµειον

19

οι ουν φαρισαιοι ειπον προς εαυτους θεωρειτε οτι ουκ ωφελειτε ουδεν ιδε ο κοσµος οπισω αυτου απηλθεν

20

ησαν δε τινες ελληνες εκ των αναβαινοντων ινα προσκυνησωσιν εν τη εορτη

21

ουτοι ουν προσηλθον φιλιππω τω απο βηθσαιδα της γαλιλαιας και ηρωτων αυτον λεγοντες κυριε θελοµεν τον ιησουν ιδειν

22

ερχεται φιλιππος και λεγει τω ανδρεα και παλιν ανδρεας και φιλιππος λεγουσιν τω ιησου

23

ο δε ιησους απεκρινατο αυτοις λεγων εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιος του ανθρωπου

24

αµην αµην λεγω υµιν εαν µη ο κοκκος του σιτου πεσων εις την γην αποθανη αυτος µονος µενει εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει

25

ο φιλων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο µισων την ψυχην αυτου εν τω κοσµω τουτω εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην

26

εαν εµοι διακονη τις εµοι ακολουθειτω και οπου ειµι εγω εκει και ο διακονος ο εµος εσται και εαν τις εµοι διακονη τιµησει αυτον ο πατηρ

27

νυν η ψυχη µου τεταρακται και τι ειπω πατερ σωσον µε εκ της ωρας ταυτης αλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην

28

πατερ δοξασον σου το ονοµα ηλθεν ουν φωνη εκ του ουρανου και εδοξασα και παλιν δοξασω

29

ο ουν οχλος ο εστως και ακουσας ελεγεν βροντην γεγονεναι αλλοι ελεγον αγγελος αυτω λελαληκεν

30

απεκριθη ο ιησους και ειπεν ου δι εµε αυτη η φωνη γεγονεν αλλα δι υµας

31

νυν κρισις εστιν του κοσµου τουτου νυν ο αρχων του κοσµου τουτου εκβληθησεται εξω

32

καγω εαν υψωθω εκ της γης παντας ελκυσω προς εµαυτον

33

τουτο δε ελεγεν σηµαινων ποιω θανατω ηµελλεν αποθνησκειν

34

απεκριθη αυτω ο οχλος ηµεις ηκουσαµεν εκ του νοµου οτι ο χριστος µενει εις τον αιωνα και πως συ λεγεις οτι δει υψωθηναι τον υιον του ανθρωπου τις εστιν ουτος ο υιος του
ανθρωπου

35

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ετι µικρον χρονον το φως µεθ υµων εστιν περιπατειτε εως το φως εχετε ινα µη σκοτια υµας καταλαβη και ο περιπατων εν τη σκοτια ουκ οιδεν που
υπαγει

36

εως το φως εχετε πιστευετε εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε ταυτα ελαλησεν ο ιησους και απελθων εκρυβη απ αυτων

37

τοσαυτα δε αυτου σηµεια πεποιηκοτος εµπροσθεν αυτων ουκ επιστευον εις αυτον

38

ινα ο λογος ησαιου του προφητου πληρωθη ον ειπεν κυριε τις επιστευσεν τη ακοη ηµων και ο βραχιων κυριου τινι απεκαλυφθη

39

δια τουτο ουκ ηδυναντο πιστευειν οτι παλιν ειπεν ησαιας

40

τετυφλωκεν αυτων τους οφθαλµους και πεπωρωκεν αυτων την καρδιαν ινα µη ιδωσιν τοις οφθαλµοις και νοησωσιν τη καρδια και επιστραφωσιν και ιασωµαι αυτους

41

ταυτα ειπεν ησαιας οτε ειδεν την δοξαν αυτου και ελαλησεν περι αυτου

42

οµως µεντοι και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν εις αυτον αλλα δια τους φαρισαιους ουχ ωµολογουν ινα µη αποσυναγωγοι γενωνται

43

ηγαπησαν γαρ την δοξαν των ανθρωπων µαλλον ηπερ την δοξαν του θεου

44

ιησους δε εκραξεν και ειπεν ο πιστευων εις εµε ου πιστευει εις εµε αλλ εις τον πεµψαντα µε

45

και ο θεωρων εµε θεωρει τον πεµψαντα µε
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46

εγω φως εις τον κοσµον εληλυθα ινα πας ο πιστευων εις εµε εν τη σκοτια µη µεινη

47

και εαν τις µου ακουση των ρηµατων και µη πιστευση εγω ου κρινω αυτον ου γαρ ηλθον ινα κρινω τον κοσµον αλλ ινα σωσω τον κοσµον

48

ο αθετων εµε και µη λαµβανων τα ρηµατα µου εχει τον κρινοντα αυτον ο λογος ον ελαλησα εκεινος κρινει αυτον εν τη εσχατη ηµερα

49

οτι εγω εξ εµαυτου ουκ ελαλησα αλλ ο πεµψας µε πατηρ αυτος µοι εντολην εδωκεν τι ειπω και τι λαλησω

50

και οιδα οτι η εντολη αυτου ζωη αιωνιος εστιν α ουν λαλω εγω καθως ειρηκεν µοι ο πατηρ ουτως λαλω

1

προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι εληλυθεν αυτου η ωρα ινα µεταβη εκ του κοσµου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω κοσµω εις τελος
ηγαπησεν αυτους

2

και δειπνου γενοµενου του διαβολου ηδη βεβληκοτος εις την καρδιαν ιουδα σιµωνος ισκαριωτου ινα αυτον παραδω

3

ειδως ο ιησους οτι παντα δεδωκεν αυτω ο πατηρ εις τας χειρας και οτι απο θεου εξηλθεν και προς τον θεον υπαγει

4

εγειρεται εκ του δειπνου και τιθησιν τα ιµατια και λαβων λεντιον διεζωσεν εαυτον

5

ειτα βαλλει υδωρ εις τον νιπτηρα και ηρξατο νιπτειν τους ποδας των µαθητων και εκµασσειν τω λεντιω ω ην διεζωσµενος

6

ερχεται ουν προς σιµωνα πετρον και λεγει αυτω εκεινος κυριε συ µου νιπτεις τους ποδας

7

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω ο εγω ποιω συ ουκ οιδας αρτι γνωση δε µετα ταυτα

8

λεγει αυτω πετρος ου µη νιψης τους ποδας µου εις τον αιωνα απεκριθη αυτω ο ιησους εαν µη νιψω σε ουκ εχεις µερος µετ εµου

9

λεγει αυτω σιµων πετρος κυριε µη τους ποδας µου µονον αλλα και τας χειρας και την κεφαλην

10

λεγει αυτω ο ιησους ο λελουµενος ου χρειαν εχει η τους ποδας νιψασθαι αλλ εστιν καθαρος ολος και υµεις καθαροι εστε αλλ ουχι παντες

11

ηδει γαρ τον παραδιδοντα αυτον δια τουτο ειπεν ουχι παντες καθαροι εστε

12

οτε ουν ενιψεν τους ποδας αυτων και ελαβεν τα ιµατια αυτου αναπεσων παλιν ειπεν αυτοις γινωσκετε τι πεποιηκα υµιν

13

υµεις φωνειτε µε ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειµι γαρ

14

ει ουν εγω ενιψα υµων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υµεις οφειλετε αλληλων νιπτειν τους ποδας

15

υποδειγµα γαρ εδωκα υµιν ινα καθως εγω εποιησα υµιν και υµεις ποιητε

16

αµην αµην λεγω υµιν ουκ εστιν δουλος µειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολος µειζων του πεµψαντος αυτον

17

ει ταυτα οιδατε µακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα

18

ου περι παντων υµων λεγω εγω οιδα ους εξελεξαµην αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων µετ εµου τον αρτον επηρεν επ εµε την πτερναν αυτου

19

απ αρτι λεγω υµιν προ του γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε οτι εγω ειµι

20

αµην αµην λεγω υµιν ο λαµβανων εαν τινα πεµψω εµε λαµβανει ο δε εµε λαµβανων λαµβανει τον πεµψαντα µε

21

ταυτα ειπων ο ιησους εταραχθη τω πνευµατι και εµαρτυρησεν και ειπεν αµην αµην λεγω υµιν οτι εις εξ υµων παραδωσει µε

22

εβλεπον ουν εις αλληλους οι µαθηται απορουµενοι περι τινος λεγει

23

ην δε ανακειµενος εις των µαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα ο ιησους

24

νευει ουν τουτω σιµων πετρος πυθεσθαι τις αν ειη περι ου λεγει

25

επιπεσων δε εκεινος επι το στηθος του ιησου λεγει αυτω κυριε τις εστιν

26

αποκρινεται ο ιησους εκεινος εστιν ω εγω βαψας το ψωµιον επιδωσω και εµβαψας το ψωµιον διδωσιν ιουδα σιµωνος ισκαριωτη

27

και µετα το ψωµιον τοτε εισηλθεν εις εκεινον ο σατανας λεγει ουν αυτω ο ιησους ο ποιεις ποιησον ταχιον

28

τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειµενων προς τι ειπεν αυτω
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29

τινες γαρ εδοκουν επει το γλωσσοκοµον ειχεν ο ιουδας οτι λεγει αυτω ο ιησους αγορασον ων χρειαν εχοµεν εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω

30

λαβων ουν το ψωµιον εκεινος ευθεως εξηλθεν ην δε νυξ

31

οτε εξηλθεν λεγει ο ιησους νυν εδοξασθη ο υιος του ανθρωπου και ο θεος εδοξασθη εν αυτω

32

ει ο θεος εδοξασθη εν αυτω και ο θεος δοξασει αυτον εν εαυτω και ευθυς δοξασει αυτον

33

τεκνια ετι µικρον µεθ υµων ειµι ζητησετε µε και καθως ειπον τοις ιουδαιοις οτι οπου υπαγω εγω υµεις ου δυνασθε ελθειν και υµιν λεγω αρτι

34

εντολην καινην διδωµι υµιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υµας ινα και υµεις αγαπατε αλληλους

35

εν τουτω γνωσονται παντες οτι εµοι µαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις

36

λεγει αυτω σιµων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη αυτω ο ιησους οπου υπαγω ου δυνασαι µοι νυν ακολουθησαι υστερον δε ακολουθησεις µοι

37

λεγει αυτω ο πετρος κυριε διατι ου δυναµαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην µου υπερ σου θησω

38

απεκριθη αυτω ο ιησους την ψυχην σου υπερ εµου θησεις αµην αµην λεγω σοι ου µη αλεκτωρ φωνησει εως ου απαρνηση µε τρις

1

µη ταρασσεσθω υµων η καρδια πιστευετε εις τον θεον και εις εµε πιστευετε

2

εν τη οικια του πατρος µου µοναι πολλαι εισιν ει δε µη ειπον αν υµιν πορευοµαι ετοιµασαι τοπον υµιν

3

και εαν πορευθω και ετοιµασω υµιν τοπον παλιν ερχοµαι και παραληψοµαι υµας προς εµαυτον ινα οπου ειµι εγω και υµεις ητε

4

και οπου εγω υπαγω οιδατε και την οδον οιδατε

5

λεγει αυτω θωµας κυριε ουκ οιδαµεν που υπαγεις και πως δυναµεθα την οδον ειδεναι

6

λεγει αυτω ο ιησους εγω ειµι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει µη δι εµου

7

ει εγνωκειτε µε και τον πατερα µου εγνωκειτε αν και απ αρτι γινωσκετε αυτον και εωρακατε αυτον

8

λεγει αυτω φιλιππος κυριε δειξον ηµιν τον πατερα και αρκει ηµιν

9

λεγει αυτω ο ιησους τοσουτον χρονον µεθ υµων ειµι και ουκ εγνωκας µε φιλιππε ο εωρακως εµε εωρακεν τον πατερα και πως συ λεγεις δειξον ηµιν τον πατερα

10

ου πιστευεις οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ εν εµοι εστιν τα ρηµατα α εγω λαλω υµιν απ εµαυτου ου λαλω ο δε πατηρ ο εν εµοι µενων αυτος ποιει τα εργα

11

πιστευετε µοι οτι εγω εν τω πατρι και ο πατηρ εν εµοι ει δε µη δια τα εργα αυτα πιστευετε µοι

12

αµην αµην λεγω υµιν ο πιστευων εις εµε τα εργα α εγω ποιω κακεινος ποιησει και µειζονα τουτων ποιησει οτι εγω προς τον πατερα µου πορευοµαι

13

και ο τι αν αιτησητε εν τω ονοµατι µου τουτο ποιησω ινα δοξασθη ο πατηρ εν τω υιω

14

εαν τι αιτησητε εν τω ονοµατι µου εγω ποιησω

15

εαν αγαπατε µε τας εντολας τας εµας τηρησατε

16

και εγω ερωτησω τον πατερα και αλλον παρακλητον δωσει υµιν ινα µενη µεθ υµων εις τον αιωνα

17

το πνευµα της αληθειας ο ο κοσµος ου δυναται λαβειν οτι ου θεωρει αυτο ουδε γινωσκει αυτο υµεις δε γινωσκετε αυτο οτι παρ υµιν µενει και εν υµιν εσται

18

ουκ αφησω υµας ορφανους ερχοµαι προς υµας

19

ετι µικρον και ο κοσµος µε ουκ ετι θεωρει υµεις δε θεωρειτε µε οτι εγω ζω και υµεις ζησεσθε

20

εν εκεινη τη ηµερα γνωσεσθε υµεις οτι εγω εν τω πατρι µου και υµεις εν εµοι καγω εν υµιν

21

ο εχων τας εντολας µου και τηρων αυτας εκεινος εστιν ο αγαπων µε ο δε αγαπων µε αγαπηθησεται υπο του πατρος µου και εγω αγαπησω αυτον και εµφανισω αυτω εµαυτον

22

λεγει αυτω ιουδας ουχ ο ισκαριωτης κυριε τι γεγονεν οτι ηµιν µελλεις εµφανιζειν σεαυτον και ουχι τω κοσµω

23

απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα µε τον λογον µου τηρησει και ο πατηρ µου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσοµεθα και µονην παρ αυτω ποιησοµεν
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24

ο µη αγαπων µε τους λογους µου ου τηρει και ο λογος ον ακουετε ουκ εστιν εµος αλλα του πεµψαντος µε πατρος

25

ταυτα λελαληκα υµιν παρ υµιν µενων

26

ο δε παρακλητος το πνευµα το αγιον ο πεµψει ο πατηρ εν τω ονοµατι µου εκεινος υµας διδαξει παντα και υποµνησει υµας παντα α ειπον υµιν

27

ειρηνην αφιηµι υµιν ειρηνην την εµην διδωµι υµιν ου καθως ο κοσµος διδωσιν εγω διδωµι υµιν µη ταρασσεσθω υµων η καρδια µηδε δειλιατω

28

ηκουσατε οτι εγω ειπον υµιν υπαγω και ερχοµαι προς υµας ει ηγαπατε µε εχαρητε αν οτι ειπον πορευοµαι προς τον πατερα οτι ο πατηρ µου µειζων µου εστιν

29

και νυν ειρηκα υµιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε

30

ουκ ετι πολλα λαλησω µεθ υµων ερχεται γαρ ο του κοσµου τουτου αρχων και εν εµοι ουκ εχει ουδεν

31

αλλ ινα γνω ο κοσµος οτι αγαπω τον πατερα και καθως ενετειλατο µοι ο πατηρ ουτως ποιω εγειρεσθε αγωµεν εντευθεν

1

εγω ειµι η αµπελος η αληθινη και ο πατηρ µου ο γεωργος εστιν

2

παν κληµα εν εµοι µη φερον καρπον αιρει αυτο και παν το καρπον φερον καθαιρει αυτο ινα πλειονα καρπον φερη

3

ηδη υµεις καθαροι εστε δια τον λογον ον λελαληκα υµιν

4

µεινατε εν εµοι καγω εν υµιν καθως το κληµα ου δυναται καρπον φερειν αφ εαυτου εαν µη µεινη εν τη αµπελω ουτως ουδε υµεις εαν µη εν εµοι µεινητε

5

εγω ειµι η αµπελος υµεις τα κληµατα ο µενων εν εµοι καγω εν αυτω ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρις εµου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

6

εαν µη τις µεινη εν εµοι εβληθη εξω ως το κληµα και εξηρανθη και συναγουσιν αυτα και εις πυρ βαλλουσιν και καιεται

7

εαν µεινητε εν εµοι και τα ρηµατα µου εν υµιν µεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υµιν

8

εν τουτω εδοξασθη ο πατηρ µου ινα καρπον πολυν φερητε και γενησεσθε εµοι µαθηται

9

καθως ηγαπησεν µε ο πατηρ καγω ηγαπησα υµας µεινατε εν τη αγαπη τη εµη

10

εαν τας εντολας µου τηρησητε µενειτε εν τη αγαπη µου καθως εγω τας εντολας του πατρος µου τετηρηκα και µενω αυτου εν τη αγαπη

11

ταυτα λελαληκα υµιν ινα η χαρα η εµη εν υµιν µεινη και η χαρα υµων πληρωθη

12

αυτη εστιν η εντολη η εµη ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υµας

13

µειζονα ταυτης αγαπην ουδεις εχει ινα τις την ψυχην αυτου θη υπερ των φιλων αυτου

14

υµεις φιλοι µου εστε εαν ποιητε οσα εγω εντελλοµαι υµιν

15

ουκετι υµας λεγω δουλους οτι ο δουλος ουκ οιδεν τι ποιει αυτου ο κυριος υµας δε ειρηκα φιλους οτι παντα α ηκουσα παρα του πατρος µου εγνωρισα υµιν

16

ουχ υµεις µε εξελεξασθε αλλ εγω εξελεξαµην υµας και εθηκα υµας ινα υµεις υπαγητε και καρπον φερητε και ο καρπος υµων µενη ινα ο τι αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοµ
ατι µου δω υµιν

17

ταυτα εντελλοµαι υµιν ινα αγαπατε αλληλους

18

ει ο κοσµος υµας µισει γινωσκετε οτι εµε πρωτον υµων µεµισηκεν

19

ει εκ του κοσµου ητε ο κοσµος αν το ιδιον εφιλει οτι δε εκ του κοσµου ουκ εστε αλλ εγω εξελεξαµην υµας εκ του κοσµου δια τουτο µισει υµας ο κοσµος

20

µνηµονευετε του λογου ου εγω ειπον υµιν ουκ εστιν δουλος µειζων του κυριου αυτου ει εµε εδιωξαν και υµας διωξουσιν ει τον λογον µου ετηρησαν και τον υµετερον τηρησου
σιν

21

αλλα ταυτα παντα ποιησουσιν υµιν δια το ονοµα µου οτι ουκ οιδασιν τον πεµψαντα µε

22

ει µη ηλθον και ελαλησα αυτοις αµαρτιαν ουκ ειχον νυν δε προφασιν ουκ εχουσιν περι της αµαρτιας αυτων

23

ο εµε µισων και τον πατερα µου µισει

24

ει τα εργα µη εποιησα εν αυτοις α ουδεις αλλος πεποιηκεν αµαρτιαν ουκ ειχον νυν δε και εωρακασιν και µεµισηκασιν και εµε και τον πατερα µου
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25

αλλ ινα πληρωθη ο λογος ο γεγραµµενος εν τω νοµω αυτων οτι εµισησαν µε δωρεαν

26

οταν δε ελθη ο παρακλητος ον εγω πεµψω υµιν παρα του πατρος το πνευµα της αληθειας ο παρα του πατρος εκπορευεται εκεινος µαρτυρησει περι εµου

27

και υµεις δε µαρτυρειτε οτι απ αρχης µετ εµου εστε

1

ταυτα λελαληκα υµιν ινα µη σκανδαλισθητε

2

αποσυναγωγους ποιησουσιν υµας αλλ ερχεται ωρα ινα πας ο αποκτεινας υµας δοξη λατρειαν προσφερειν τω θεω

3

και ταυτα ποιησουσιν υµιν οτι ουκ εγνωσαν τον πατερα ουδε εµε

4

αλλα ταυτα λελαληκα υµιν ινα οταν ελθη η ωρα µνηµονευητε αυτων οτι εγω ειπον υµιν ταυτα δε υµιν εξ αρχης ουκ ειπον οτι µεθ υµων ηµην

5

νυν δε υπαγω προς τον πεµψαντα µε και ουδεις εξ υµων ερωτα µε που υπαγεις

6

αλλ οτι ταυτα λελαληκα υµιν η λυπη πεπληρωκεν υµων την καρδιαν

7

αλλ εγω την αληθειαν λεγω υµιν συµφερει υµιν ινα εγω απελθω εαν γαρ µη απελθω ο παρακλητος ουκ ελευσεται προς υµας εαν δε πορευθω πεµψω αυτον προς υµας

8

και ελθων εκεινος ελεγξει τον κοσµον περι αµαρτιας και περι δικαιοσυνης και περι κρισεως

9

περι αµαρτιας µεν οτι ου πιστευουσιν εις εµε

10

περι δικαιοσυνης δε οτι προς τον πατερα µου υπαγω και ουκ ετι θεωρειτε µε

11

περι δε κρισεως οτι ο αρχων του κοσµου τουτου κεκριται

12

ετι πολλα εχω λεγειν υµιν αλλ ου δυνασθε βασταζειν αρτι

13

οταν δε ελθη εκεινος το πνευµα της αληθειας οδηγησει υµας εις πασαν την αληθειαν ου γαρ λαλησει αφ εαυτου αλλ οσα αν ακουση λαλησει και τα ερχοµενα αναγγελει υµιν

14

εκεινος εµε δοξασει οτι εκ του εµου ληψεται και αναγγελει υµιν

15

παντα οσα εχει ο πατηρ εµα εστιν δια τουτο ειπον οτι εκ του εµου ληψεται και αναγγελει υµιν

16

µικρον και ου θεωρειτε µε και παλιν µικρον και οψεσθε µε οτι εγω υπαγω προς τον πατερα

17

ειπον ουν εκ των µαθητων αυτου προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει ηµιν µικρον και ου θεωρειτε µε και παλιν µικρον και οψεσθε µε και οτι εγω υπαγω προς τον πατερα

18

ελεγον ουν τουτο τι εστιν ο λεγει το µικρον ουκ οιδαµεν τι λαλει

19

εγνω ουν ο ιησους οτι ηθελον αυτον ερωταν και ειπεν αυτοις περι τουτου ζητειτε µετ αλληλων οτι ειπον µικρον και ου θεωρειτε µε και παλιν µικρον και οψεσθε µε

20

αµην αµην λεγω υµιν οτι κλαυσετε και θρηνησετε υµεις ο δε κοσµος χαρησεται υµεις δε λυπηθησεσθε αλλ η λυπη υµων εις χαραν γενησεται

21

η γυνη οταν τικτη λυπην εχει οτι ηλθεν η ωρα αυτης οταν δε γεννηση το παιδιον ουκ ετι µνηµονευει της θλιψεως δια την χαραν οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσµον

22

και υµεις ουν λυπην µεν νυν εχετε παλιν δε οψοµαι υµας και χαρησεται υµων η καρδια και την χαραν υµων ουδεις αιρει αφ υµων

23

και εν εκεινη τη ηµερα εµε ουκ ερωτησετε ουδεν αµην αµην λεγω υµιν οτι οσα αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοµατι µου δωσει υµιν

24

εως αρτι ουκ ητησατε ουδεν εν τω ονοµατι µου αιτειτε και ληψεσθε ινα η χαρα υµων η πεπληρωµενη

25

ταυτα εν παροιµιαις λελαληκα υµιν αλλ ερχεται ωρα οτε ουκ ετι εν παροιµιαις λαλησω υµιν αλλα παρρησια περι του πατρος αναγγελω υµιν

26

εν εκεινη τη ηµερα εν τω ονοµατι µου αιτησεσθε και ου λεγω υµιν οτι εγω ερωτησω τον πατερα περι υµων

27

αυτος γαρ ο πατηρ φιλει υµας οτι υµεις εµε πεφιληκατε και πεπιστευκατε οτι εγω παρα του θεου εξηλθον

28

εξηλθον παρα του πατρος και εληλυθα εις τον κοσµον παλιν αφιηµι τον κοσµον και πορευοµαι προς τον πατερα

29

λεγουσιν αυτω οι µαθηται αυτου ιδε νυν παρρησια λαλεις και παροιµιαν ουδεµιαν λεγεις

30

νυν οιδαµεν οτι οιδας παντα και ου χρειαν εχεις ινα τις σε ερωτα εν τουτω πιστευοµεν οτι απο θεου εξηλθες
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31

απεκριθη αυτοις ο ιησους αρτι πιστευετε

32

ιδου ερχεται ωρα και νυν εληλυθεν ινα σκορπισθητε εκαστος εις τα ιδια και εµε µονον αφητε και ουκ ειµι µονος οτι ο πατηρ µετ εµου εστιν

33

ταυτα λελαληκα υµιν ινα εν εµοι ειρηνην εχητε εν τω κοσµω θλιψιν εχετε αλλα θαρσειτε εγω νενικηκα τον κοσµον

1

ταυτα ελαλησεν ο ιησους και επηρεν τους οφθαλµους αυτου εις τον ουρανον και ειπεν πατερ εληλυθεν η ωρα δοξασον σου τον υιον ινα και ο υιος σου δοξαση σε

2

καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης σαρκος ινα παν ο δεδωκας αυτω δωση αυτοις ζωην αιωνιον

3

αυτη δε εστιν η αιωνιος ζωη ινα γινωσκωσιν σε τον µονον αληθινον θεον και ον απεστειλας ιησουν χριστον

4

εγω σε εδοξασα επι της γης το εργον ετελειωσα ο δεδωκας µοι ινα ποιησω

5

και νυν δοξασον µε συ πατερ παρα σεαυτω τη δοξη η ειχον προ του τον κοσµον ειναι παρα σοι

6

εφανερωσα σου το ονοµα τοις ανθρωποις ους δεδωκας µοι εκ του κοσµου σοι ησαν και εµοι αυτους δεδωκας και τον λογον σου τετηρηκασιν

7

νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας µοι παρα σου εστιν

8

οτι τα ρηµατα α δεδωκας µοι δεδωκα αυτοις και αυτοι ελαβον και εγνωσαν αληθως οτι παρα σου εξηλθον και επιστευσαν οτι συ µε απεστειλας

9

εγω περι αυτων ερωτω ου περι του κοσµου ερωτω αλλα περι ων δεδωκας µοι οτι σοι εισιν

10

και τα εµα παντα σα εστιν και τα σα εµα και δεδοξασµαι εν αυτοις

11

και ουκ ετι ειµι εν τω κοσµω και ουτοι εν τω κοσµω εισιν και εγω προς σε ερχοµαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοµατι σου ους δεδωκας µοι ινα ωσιν εν καθως ηµεις

12

οτε ηµην µετ αυτων εν τω κοσµω εγω ετηρουν αυτους εν τω ονοµατι σου ους δεδωκας µοι εφυλαξα και ουδεις εξ αυτων απωλετο ει µη ο υιος της απωλειας ινα η γραφη πλη
ρωθη

13

νυν δε προς σε ερχοµαι και ταυτα λαλω εν τω κοσµω ινα εχωσιν την χαραν την εµην πεπληρωµενην εν αυτοις

14

εγω δεδωκα αυτοις τον λογον σου και ο κοσµος εµισησεν αυτους οτι ουκ εισιν εκ του κοσµου καθως εγω ουκ ειµι εκ του κοσµου

15

ουκ ερωτω ινα αρης αυτους εκ του κοσµου αλλ ινα τηρησης αυτους εκ του πονηρου

16

εκ του κοσµου ουκ εισιν καθως εγω εκ του κοσµου ουκ ειµι

17

αγιασον αυτους εν τη αληθεια σου ο λογος ο σος αληθεια εστιν

18

καθως εµε απεστειλας εις τον κοσµον καγω απεστειλα αυτους εις τον κοσµον

19

και υπερ αυτων εγω αγιαζω εµαυτον ινα και αυτοι ωσιν ηγιασµενοι εν αληθεια

20

ου περι τουτων δε ερωτω µονον αλλα και περι των πιστευσοντων δια του λογου αυτων εις εµε

21

ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εµοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ηµιν εν ωσιν ινα ο κοσµος πιστευση οτι συ µε απεστειλας

22

και εγω την δοξαν ην δεδωκας µοι δεδωκα αυτοις ινα ωσιν εν καθως ηµεις εν εσµεν

23

εγω εν αυτοις και συ εν εµοι ινα ωσιν τετελειωµενοι εις εν και ινα γινωσκη ο κοσµος οτι συ µε απεστειλας και ηγαπησας αυτους καθως εµε ηγαπησας

24

πατερ ους δεδωκας µοι θελω ινα οπου ειµι εγω κακεινοι ωσιν µετ εµου ινα θεωρωσιν την δοξαν την εµην ην εδωκας µοι οτι ηγαπησας µε προ καταβολης κοσµου

25

πατερ δικαιε και ο κοσµος σε ουκ εγνω εγω δε σε εγνων και ουτοι εγνωσαν οτι συ µε απεστειλας

26

και εγνωρισα αυτοις το ονοµα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησας µε εν αυτοις η καγω εν αυτοις

1

ταυτα ειπων ο ιησους εξηλθεν συν τοις µαθηταις αυτου περαν του χειµαρρου των κεδρων οπου ην κηπος εις ον εισηλθεν αυτος και οι µαθηται αυτου

2

ηδει δε και ιουδας ο παραδιδους αυτον τον τοπον οτι πολλακις συνηχθη ο ιησους εκει µετα των µαθητων αυτου

3

ο ουν ιουδας λαβων την σπειραν και εκ των αρχιερεων και φαρισαιων υπηρετας ερχεται εκει µετα φανων και λαµπαδων και οπλων

4

ιησους ουν ειδως παντα τα ερχοµενα επ αυτον εξελθων ειπεν αυτοις τινα ζητειτε
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5

απεκριθησαν αυτω ιησουν τον ναζωραιον λεγει αυτοις ο ιησους εγω ειµι ειστηκει δε και ιουδας ο παραδιδους αυτον µετ αυτων

6

ως ουν ειπεν αυτοις οτι εγω ειµι απηλθον εις τα οπισω και επεσον χαµαι

7

παλιν ουν αυτους επηρωτησεν τινα ζητειτε οι δε ειπον ιησουν τον ναζωραιον

8

απεκριθη ο ιησους ειπον υµιν οτι εγω ειµι ει ουν εµε ζητειτε αφετε τουτους υπαγειν

9

ινα πληρωθη ο λογος ον ειπεν οτι ους δεδωκας µοι ουκ απωλεσα εξ αυτων ουδενα

10

σιµων ουν πετρος εχων µαχαιραν ειλκυσεν αυτην και επαισεν τον του αρχιερεως δουλον και απεκοψεν αυτου το ωτιον το δεξιον ην δε ονοµα τω δουλω µαλχος

11

ειπεν ουν ο ιησους τω πετρω βαλε την µαχαιραν σου εις την θηκην το ποτηριον ο δεδωκεν µοι ο πατηρ ου µη πιω αυτο

12

η ουν σπειρα και ο χιλιαρχος και οι υπηρεται των ιουδαιων συνελαβον τον ιησουν και εδησαν αυτον

13

και απηγαγον αυτον προς ανναν πρωτον ην γαρ πενθερος του καιαφα ος ην αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου

14

ην δε καιαφας ο συµβουλευσας τοις ιουδαιοις οτι συµφερει ενα ανθρωπον απολεσθαι υπερ του λαου

15

ηκολουθει δε τω ιησου σιµων πετρος και ο αλλος µαθητης ο δε µαθητης εκεινος ην γνωστος τω αρχιερει και συνεισηλθεν τω ιησου εις την αυλην του αρχιερεως

16

ο δε πετρος ειστηκει προς τη θυρα εξω εξηλθεν ουν ο µαθητης ο αλλος ος ην γνωστος τω αρχιερει και ειπεν τη θυρωρω και εισηγαγεν τον πετρον

17

λεγει ουν η παιδισκη η θυρωρος τω πετρω µη και συ εκ των µαθητων ει του ανθρωπου τουτου λεγει εκεινος ουκ ειµι

18

ειστηκεισαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτες οτι ψυχος ην και εθερµαινοντο ην δε µετ αυτων ο πετρος εστως και θερµαινοµενος

19

ο ουν αρχιερευς ηρωτησεν τον ιησουν περι των µαθητων αυτου και περι της διδαχης αυτου

20

απεκριθη αυτω ο ιησους εγω παρρησια ελαλησα τω κοσµω εγω παντοτε εδιδαξα εν τη συναγωγη και εν τω ιερω οπου παντοτε οι ιουδαιοι συνερχονται και εν κρυπτω ελαλησ
α ουδεν

21

τι µε επερωτας επερωτησον τους ακηκοοτας τι ελαλησα αυτοις ιδε ουτοι οιδασιν α ειπον εγω

22

ταυτα δε αυτου ειποντος εις των υπηρετων παρεστηκως εδωκεν ραπισµα τω ιησου ειπων ουτως αποκρινη τω αρχιερει

23

απεκριθη αυτω ο ιησους ει κακως ελαλησα µαρτυρησον περι του κακου ει δε καλως τι µε δερεις

24

απεστειλεν αυτον ο αννας δεδεµενον προς καιαφαν τον αρχιερεα

25

ην δε σιµων πετρος εστως και θερµαινοµενος ειπον ουν αυτω µη και συ εκ των µαθητων αυτου ει ηρνησατο εκεινος και ειπεν ουκ ειµι

26

λεγει εις εκ των δουλων του αρχιερεως συγγενης ων ου απεκοψεν πετρος το ωτιον ουκ εγω σε ειδον εν τω κηπω µετ αυτου

27

παλιν ουν ηρνησατο ο πετρος και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν

28

αγουσιν ουν τον ιησουν απο του καιαφα εις το πραιτωριον ην δε πρωια και αυτοι ουκ εισηλθον εις το πραιτωριον ινα µη µιανθωσιν αλλ ινα φαγωσιν το πασχα

29

εξηλθεν ουν ο πιλατος προς αυτους και ειπεν τινα κατηγοριαν φερετε κατα του ανθρωπου τουτου

30

απεκριθησαν και ειπον αυτω ει µη ην ουτος κακοποιος ουκ αν σοι παρεδωκαµεν αυτον

31

ειπεν ουν αυτοις ο πιλατος λαβετε αυτον υµεις και κατα τον νοµον υµων κρινατε αυτον ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι ηµιν ουκ εξεστιν αποκτειναι ουδενα

32

ινα ο λογος του ιησου πληρωθη ον ειπεν σηµαινων ποιω θανατω ηµελλεν αποθνησκειν

33

εισηλθεν ουν εις το πραιτωριον παλιν ο πιλατος και εφωνησεν τον ιησουν και ειπεν αυτω συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων

34

απεκριθη αυτω ο ιησους αφ εαυτου συ τουτο λεγεις η αλλοι σοι ειπον περι εµου

35

απεκριθη ο πιλατος µητι εγω ιουδαιος ειµι το εθνος το σον και οι αρχιερεις παρεδωκαν σε εµοι τι εποιησας

36

απεκριθη ο ιησους η βασιλεια η εµη ουκ εστιν εκ του κοσµου τουτου ει εκ του κοσµου τουτου ην η βασιλεια η εµη οι υπηρεται αν οι εµοι ηγωνιζοντο ινα µη παραδοθω τοις ι
ουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εµη ουκ εστιν εντευθεν
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37

ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη ο ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειµι εγω εγω εις τουτο γεγεννηµαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσµον ινα µαρτυ
ρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει µου της φωνης

38

λεγει αυτω ο πιλατος τι εστιν αληθεια και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προς τους ιουδαιους και λεγει αυτοις εγω ουδεµιαν αιτιαν ευρισκω εν αυτω

39

εστιν δε συνηθεια υµιν ινα ενα υµιν απολυσω εν τω πασχα βουλεσθε ουν υµιν απολυσω τον βασιλεα των ιουδαιων

40

εκραυγασαν ουν παλιν παντες λεγοντες µη τουτον αλλα τον βαραββαν ην δε ο βαραββας ληστης

1

τοτε ουν ελαβεν ο πιλατος τον ιησουν και εµαστιγωσεν

2

και οι στρατιωται πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν αυτου τη κεφαλη και ιµατιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον

3

και ελεγον χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων και εδιδουν αυτω ραπισµατα

4

εξηλθεν ουν παλιν εξω ο πιλατος και λεγει αυτοις ιδε αγω υµιν αυτον εξω ινα γνωτε οτι εν αυτω ουδεµιαν αιτιαν ευρισκω

5

εξηλθεν ουν ο ιησους εξω φορων τον ακανθινον στεφανον και το πορφυρουν ιµατιον και λεγει αυτοις ιδε ο ανθρωπος

6

οτε ουν ειδον αυτον οι αρχιερεις και οι υπηρεται εκραυγασαν λεγοντες σταυρωσον σταυρωσον λεγει αυτοις ο πιλατος λαβετε αυτον υµεις και σταυρωσατε εγω γαρ ουχ ευρισ
κω εν αυτω αιτιαν

7

απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι ηµεις νοµον εχοµεν και κατα τον νοµον ηµων οφειλει αποθανειν οτι εαυτον υιον θεου εποιησεν

8

οτε ουν ηκουσεν ο πιλατος τουτον τον λογον µαλλον εφοβηθη

9

και εισηλθεν εις το πραιτωριον παλιν και λεγει τω ιησου ποθεν ει συ ο δε ιησους αποκρισιν ουκ εδωκεν αυτω

10

λεγει ουν αυτω ο πιλατος εµοι ου λαλεις ουκ οιδας οτι εξουσιαν εχω σταυρωσαι σε και εξουσιαν εχω απολυσαι σε

11

απεκριθη ο ιησους ουκ ειχες εξουσιαν ουδεµιαν κατ εµου ει µη ην σοι δεδοµενον ανωθεν δια τουτο ο παραδιδους µε σοι µειζονα αµαρτιαν εχει

12

εκ τουτου εζητει ο πιλατος απολυσαι αυτον οι δε ιουδαιοι εκραζον λεγοντες εαν τουτον απολυσης ουκ ει φιλος του καισαρος πας ο βασιλεα αυτον ποιων αντιλεγει τω καισαρι

13

ο ουν πιλατος ακουσας τουτον τον λογον ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαθισεν επι του βηµατος εις τοπον λεγοµενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα

14

ην δε παρασκευη του πασχα ωρα δε ωσει εκτη και λεγει τοις ιουδαιοις ιδε ο βασιλευς υµων

15

οι δε εκραυγασαν αρον αρον σταυρωσον αυτον λεγει αυτοις ο πιλατος τον βασιλεα υµων σταυρωσω απεκριθησαν οι αρχιερεις ουκ εχοµεν βασιλεα ει µη καισαρα

16

τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοις ινα σταυρωθη παρελαβον δε τον ιησουν και απηγαγον

17

και βασταζων τον σταυρον αυτου εξηλθεν εις τον λεγοµενον κρανιου τοπον ος λεγεται εβραιστι γολγοθα

18

οπου αυτον εσταυρωσαν και µετ αυτου αλλους δυο εντευθεν και εντευθεν µεσον δε τον ιησουν

19

εγραψεν δε και τιτλον ο πιλατος και εθηκεν επι του σταυρου ην δε γεγραµµενον ιησους ο ναζωραιος ο βασιλευς των ιουδαιων

20

τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των ιουδαιων οτι εγγυς ην της πολεως ο τοπος οπου εσταυρωθη ο ιησους και ην γεγραµµενον εβραιστι ελληνιστι ρωµαιστι

21

ελεγον ουν τω πιλατω οι αρχιερεις των ιουδαιων µη γραφε ο βασιλευς των ιουδαιων αλλ οτι εκεινος ειπεν βασιλευς ειµι των ιουδαιων

22

απεκριθη ο πιλατος ο γεγραφα γεγραφα

23

οι ουν στρατιωται οτε εσταυρωσαν τον ιησουν ελαβον τα ιµατια αυτου και εποιησαν τεσσαρα µερη εκαστω στρατιωτη µερος και τον χιτωνα ην δε ο χιτων αρραφος εκ των α
νωθεν υφαντος δι ολου

24

ειπον ουν προς αλληλους µη σχισωµεν αυτον αλλα λαχωµεν περι αυτου τινος εσται ινα η γραφη πληρωθη η λεγουσα διεµερισαντο τα ιµατια µου εαυτοις και επι τον ιµατισµο
ν µου εβαλον κληρον οι µεν ουν στρατιωται ταυτα εποιησαν

25

ειστηκεισαν δε παρα τω σταυρω του ιησου η µητηρ αυτου και η αδελφη της µητρος αυτου µαρια η του κλωπα και µαρια η µαγδαληνη

26

ιησους ουν ιδων την µητερα και τον µαθητην παρεστωτα ον ηγαπα λεγει τη µητρι αυτου γυναι ιδου ο υιος σου

27

ειτα λεγει τω µαθητη ιδου η µητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν αυτην ο µαθητης εις τα ιδια
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28

µετα τουτο ειδως ο ιησους οτι παντα ηδη τετελεσται ινα τελειωθη η γραφη λεγει διψω

29

σκευος ουν εκειτο οξους µεστον οι δε πλησαντες σπογγον οξους και υσσωπω περιθεντες προσηνεγκαν αυτου τω στοµατι

30

οτε ουν ελαβεν το οξος ο ιησους ειπεν τετελεσται και κλινας την κεφαλην παρεδωκεν το πνευµα

31

οι ουν ιουδαιοι ινα µη µεινη επι του σταυρου τα σωµατα εν τω σαββατω επει παρασκευη ην ην γαρ µεγαλη η ηµερα εκεινου του σαββατου ηρωτησαν τον πιλατον ινα κατεαγ
ωσιν αυτων τα σκελη και αρθωσιν

32

ηλθον ουν οι στρατιωται και του µεν πρωτου κατεαξαν τα σκελη και του αλλου του συσταυρωθεντος αυτω

33

επι δε τον ιησουν ελθοντες ως ειδον αυτον ηδη τεθνηκοτα ου κατεαξαν αυτου τα σκελη

34

αλλ εις των στρατιωτων λογχη αυτου την πλευραν ενυξεν και ευθυς εξηλθεν αιµα και υδωρ

35

και ο εωρακως µεµαρτυρηκεν και αληθινη αυτου εστιν η µαρτυρια κακεινος οιδεν οτι αληθη λεγει ινα υµεις πιστευσητε

36

εγενετο γαρ ταυτα ινα η γραφη πληρωθη οστουν ου συντριβησεται αυτου

37

και παλιν ετερα γραφη λεγει οψονται εις ον εξεκεντησαν

38

µετα δε ταυτα ηρωτησεν τον πιλατον ο ιωσηφ ο απο αριµαθαιας ων µαθητης του ιησου κεκρυµµενος δε δια τον φοβον των ιουδαιων ινα αρη το σωµα του ιησου και επετρεψ
εν ο πιλατος ηλθεν ουν και ηρεν το σωµα του ιησου

39

ηλθεν δε και νικοδηµος ο ελθων προς τον ιησουν νυκτος το πρωτον φερων µιγµα σµυρνης και αλοης ωσει λιτρας εκατον

40

ελαβον ουν το σωµα του ιησου και εδησαν αυτο οθονιοις µετα των αρωµατων καθως εθος εστιν τοις ιουδαιοις ενταφιαζειν

41

ην δε εν τω τοπω οπου εσταυρωθη κηπος και εν τω κηπω µνηµειον καινον εν ω ουδεπω ουδεις ετεθη

42

εκει ουν δια την παρασκευην των ιουδαιων οτι εγγυς ην το µνηµειον εθηκαν τον ιησουν

1

τη δε µια των σαββατων µαρια η µαγδαληνη ερχεται πρωι σκοτιας ετι ουσης εις το µνηµειον και βλεπει τον λιθον ηρµενον εκ του µνηµειου

2

τρεχει ουν και ερχεται προς σιµωνα πετρον και προς τον αλλον µαθητην ον εφιλει ο ιησους και λεγει αυτοις ηραν τον κυριον εκ του µνηµειου και ουκ οιδαµεν που εθηκαν αυ
τον

3

εξηλθεν ουν ο πετρος και ο αλλος µαθητης και ηρχοντο εις το µνηµειον

4

ετρεχον δε οι δυο οµου και ο αλλος µαθητης προεδραµεν ταχιον του πετρου και ηλθεν πρωτος εις το µνηµειον

5

και παρακυψας βλεπει κειµενα τα οθονια ου µεντοι εισηλθεν

6

ερχεται ουν σιµων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το µνηµειον και θεωρει τα οθονια κειµενα

7

και το σουδαριον ο ην επι της κεφαλης αυτου ου µετα των οθονιων κειµενον αλλα χωρις εντετυλιγµενον εις ενα τοπον

8

τοτε ουν εισηλθεν και ο αλλος µαθητης ο ελθων πρωτος εις το µνηµειον και ειδεν και επιστευσεν

9

ουδεπω γαρ ηδεισαν την γραφην οτι δει αυτον εκ νεκρων αναστηναι

10

απηλθον ουν παλιν προς εαυτους οι µαθηται

11

µαρια δε ειστηκει προς το µνηµειον κλαιουσα εξω ως ουν εκλαιεν παρεκυψεν εις το µνηµειον

12

και θεωρει δυο αγγελους εν λευκοις καθεζοµενους ενα προς τη κεφαλη και ενα προς τοις ποσιν οπου εκειτο το σωµα του ιησου

13

και λεγουσιν αυτη εκεινοι γυναι τι κλαιεις λεγει αυτοις οτι ηραν τον κυριον µου και ουκ οιδα που εθηκαν αυτον

14

και ταυτα ειπουσα εστραφη εις τα οπισω και θεωρει τον ιησουν εστωτα και ουκ ηδει οτι ο ιησους εστιν

15

λεγει αυτη ο ιησους γυναι τι κλαιεις τινα ζητεις εκεινη δοκουσα οτι ο κηπουρος εστιν λεγει αυτω κυριε ει συ εβαστασας αυτον ειπε µοι που αυτον εθηκας καγω αυτον αρω

16

λεγει αυτη ο ιησους µαρια στραφεισα εκεινη λεγει αυτω ραββουνι ο λεγεται διδασκαλε
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17

λεγει αυτη ο ιησους µη µου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα µου πορευου δε προς τους αδελφους µου και ειπε αυτοις αναβαινω προς τον πατερα µου και πατερα
υµων και θεον µου και θεον υµων

18

ερχεται µαρια η µαγδαληνη απαγγελλουσα τοις µαθηταις οτι εωρακεν τον κυριον και ταυτα ειπεν αυτη

19

ουσης ουν οψιας τη ηµερα εκεινη τη µια των σαββατων και των θυρων κεκλεισµενων οπου ησαν οι µαθηται συνηγµενοι δια τον φοβον των ιουδαιων ηλθεν ο ιησους και εστη
εις το µεσον και λεγει αυτοις ειρηνη υµιν

20

και τουτο ειπων εδειξεν αυτοις τας χειρας και την πλευραν αυτου εχαρησαν ουν οι µαθηται ιδοντες τον κυριον

21

ειπεν ουν αυτοις ο ιησους παλιν ειρηνη υµιν καθως απεσταλκεν µε ο πατηρ καγω πεµπω υµας

22

και τουτο ειπων ενεφυσησεν και λεγει αυτοις λαβετε πνευµα αγιον

23

αν τινων αφητε τας αµαρτιας αφιενται αυτοις αν τινων κρατητε κεκρατηνται

24

θωµας δε εις εκ των δωδεκα ο λεγοµενος διδυµος ουκ ην µετ αυτων οτε ηλθεν ο ιησους

25

ελεγον ουν αυτω οι αλλοι µαθηται εωρακαµεν τον κυριον ο δε ειπεν αυτοις εαν µη ιδω εν ταις χερσιν αυτου τον τυπον των ηλων και βαλω τον δακτυλον µου εις τον τυπον τω
ν ηλων και βαλω την χειρα µου εις την πλευραν αυτου ου µη πιστευσω

26

και µεθ ηµερας οκτω παλιν ησαν εσω οι µαθηται αυτου και θωµας µετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισµενων και εστη εις το µεσον και ειπεν ειρηνη υµιν

27

ειτα λεγει τω θωµα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας µου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν µου και µη γινου απιστος αλλα πιστος

28

και απεκριθη ο θωµας και ειπεν αυτω ο κυριος µου και ο θεος µου

29

λεγει αυτω ο ιησους οτι εωρακας µε θωµα πεπιστευκας µακαριοι οι µη ιδοντες και πιστευσαντες

30

πολλα µεν ουν και αλλα σηµεια εποιησεν ο ιησους ενωπιον των µαθητων αυτου α ουκ εστιν γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω

31

ταυτα δε γεγραπται ινα πιστευσητε οτι ο ιησους εστιν ο χριστος ο υιος του θεου και ινα πιστευοντες ζωην εχητε εν τω ονοµατι αυτου

1

µετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον παλιν ο ιησους τοις µαθηταις επι της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν δε ουτως

2

ησαν οµου σιµων πετρος και θωµας ο λεγοµενος διδυµος και ναθαναηλ ο απο κανα της γαλιλαιας και οι του ζεβεδαιου και αλλοι εκ των µαθητων αυτου δυο

3

λεγει αυτοις σιµων πετρος υπαγω αλιευειν λεγουσιν αυτω ερχοµεθα και ηµεις συν σοι εξηλθον και ανεβησαν εις το πλοιον ευθυς και εν εκεινη τη νυκτι επιασαν ουδεν

4

πρωιας δε ηδη γενοµενης εστη ο ιησους εις τον αιγιαλον ου µεντοι ηδεισαν οι µαθηται οτι ιησους εστιν

5

λεγει ουν αυτοις ο ιησους παιδια µη τι προσφαγιον εχετε απεκριθησαν αυτω ου

6

ο δε ειπεν αυτοις βαλετε εις τα δεξια µερη του πλοιου το δικτυον και ευρησετε εβαλον ουν και ουκ ετι αυτο ελκυσαι ισχυσαν απο του πληθους των ιχθυων

7

λεγει ουν ο µαθητης εκεινος ον ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν σιµων ουν πετρος ακουσας οτι ο κυριος εστιν τον επενδυτην διεζωσατο ην γαρ γυµνος και εβαλεν εα
υτον εις την θαλασσαν

8

οι δε αλλοι µαθηται τω πλοιαριω ηλθον ου γαρ ησαν µακραν απο της γης αλλ ως απο πηχων διακοσιων συροντες το δικτυον των ιχθυων

9

ως ουν απεβησαν εις την γην βλεπουσιν ανθρακιαν κειµενην και οψαριον επικειµενον και αρτον

10

λεγει αυτοις ο ιησους ενεγκατε απο των οψαριων ων επιασατε νυν

11

ανεβη σιµων πετρος και ειλκυσεν το δικτυον επι της γης µεστον ιχθυων µεγαλων εκατον πεντηκοντατριων και τοσουτων οντων ουκ εσχισθη το δικτυον

12

λεγει αυτοις ο ιησους δευτε αριστησατε ουδεις δε ετολµα των µαθητων εξετασαι αυτον συ τις ει ειδοτες οτι ο κυριος εστιν

13

ερχεται ουν ο ιησους και λαµβανει τον αρτον και διδωσιν αυτοις και το οψαριον οµοιως

14

τουτο ηδη τριτον εφανερωθη ο ιησους τοις µαθηταις αυτου εγερθεις εκ νεκρων

15

οτε ουν ηριστησαν λεγει τω σιµωνι πετρω ο ιησους σιµων ιωνα αγαπας µε πλειον τουτων λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι φιλω σε λεγει αυτω βοσκε τα αρνια µου

16

λεγει αυτω παλιν δευτερον σιµων ιωνα αγαπας µε λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι φιλω σε λεγει αυτω ποιµαινε τα προβατα µου
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17

λεγει αυτω το τριτον σιµων ιωνα φιλεις µε ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις µε και ειπεν αυτω κυριε συ παντα οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω ο ι
ησους βοσκε τα προβατα µου

18

αµην αµην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος σε ζωσει και οισει οπου ου θελεις

19

τουτο δε ειπεν σηµαινων ποιω θανατω δοξασει τον θεον και τουτο ειπων λεγει αυτω ακολουθει µοι

20

επιστραφεις δε ο πετρος βλεπει τον µαθητην ον ηγαπα ο ιησους ακολουθουντα ος και ανεπεσεν εν τω δειπνω επι το στηθος αυτου και ειπεν κυριε τις εστιν ο παραδιδους σε

21

τουτον ιδων ο πετρος λεγει τω ιησου κυριε ουτος δε τι

22

λεγει αυτω ο ιησους εαν αυτον θελω µενειν εως ερχοµαι τι προς σε συ ακολουθει µοι

23

εξηλθεν ουν ο λογος ουτος εις τους αδελφους οτι ο µαθητης εκεινος ουκ αποθνησκει και ουκ ειπεν αυτω ο ιησους οτι ουκ αποθνησκει αλλ εαν αυτον θελω µενειν εως ερχοµαι
τι προς σε

24

ουτος εστιν ο µαθητης ο µαρτυρων περι τουτων και γραψας ταυτα και οιδαµεν οτι αληθης εστιν η µαρτυρια αυτου

25

εστιν δε και αλλα πολλα οσα εποιησεν ο ιησους ατινα εαν γραφηται καθ εν ουδε αυτον οιµαι τον κοσµον χωρησαι τα γραφοµενα βιβλια αµην

1

τον µεν πρωτον λογον εποιησαµην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε και διδασκειν

2

αχρι ης ηµερας εντειλαµενος τοις αποστολοις δια πνευµατος αγιου ους εξελεξατο ανεληφθη

3

οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα µετα το παθειν αυτον εν πολλοις τεκµηριοις δι ηµερων τεσσαρακοντα οπτανοµενος αυτοις και λεγων τα περι της βασιλειας του θεου

4

και συναλιζοµενος παρηγγειλεν αυτοις απο ιεροσολυµων µη χωριζεσθαι αλλα περιµενειν την επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε µου

5

οτι ιωαννης µεν εβαπτισεν υδατι υµεις δε βαπτισθησεσθε εν πνευµατι αγιω ου µετα πολλας ταυτας ηµερας

6

οι µεν ουν συνελθοντες επηρωτων αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις την βασιλειαν τω ισραηλ

7

ειπεν δε προς αυτους ουχ υµων εστιν γνωναι χρονους η καιρους ους ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια

8

αλλα ληψεσθε δυναµιν επελθοντος του αγιου πνευµατος εφ υµας και εσεσθε µοι µαρτυρες εν τε ιερουσαληµ και εν παση τη ιουδαια και σαµαρεια και εως εσχατου της γης

9

και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφθαλµων αυτων

10

και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον πορευοµενου αυτου και ιδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν αυτοις εν εσθητι λευκη

11

οι και ειπον ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε εµβλεποντες εις τον ουρανον ουτος ο ιησους ο αναληφθεις αφ υµων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πο
ρευοµενον εις τον ουρανον

12

τοτε υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ απο ορους του καλουµενου ελαιωνος ο εστιν εγγυς ιερουσαληµ σαββατου εχον οδον

13

και οτε εισηλθον ανεβησαν εις το υπερωον ου ησαν καταµενοντες ο τε πετρος και ιακωβος και ιωαννης και ανδρεας φιλιππος και θωµας βαρθολοµαιος και µατθαιος ιακωβος
αλφαιου και σιµων ο ζηλωτης και ιουδας ιακωβου

14

ουτοι παντες ησαν προσκαρτερουντες οµοθυµαδον τη προσευχη και τη δεησει συν γυναιξιν και µαρια τη µητρι του ιησου και συν τοις αδελφοις αυτου

15

και εν ταις ηµεραις ταυταις αναστας πετρος εν µεσω των µαθητων ειπεν ην τε οχλος ονοµατων επι το αυτο ως εκατον εικοσιν

16

ανδρες αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ταυτην ην προειπεν το πνευµα το αγιον δια στοµατος δαβιδ περι ιουδα του γενοµενου οδηγου τοις συλλαβουσιν τον ιησουν

17

οτι κατηριθµηµενος ην συν ηµιν και ελαχεν τον κληρον της διακονιας ταυτης

18

ουτος µεν ουν εκτησατο χωριον εκ του µισθου της αδικιας και πρηνης γενοµενος ελακησεν µεσος και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα αυτου

19

και γνωστον εγενετο πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαµα τουτεστιν χωριον αιµατος

20

γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλµων γενηθητω η επαυλις αυτου ερηµος και µη εστω ο κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος

21

δει ουν των συνελθοντων ηµιν ανδρων εν παντι χρονω εν ω εισηλθεν και εξηλθεν εφ ηµας ο κυριος ιησους

22

αρξαµενος απο του βαπτισµατος ιωαννου εως της ηµερας ης ανεληφθη αφ ηµων µαρτυρα της αναστασεως αυτου γενεσθαι συν ηµιν ενα τουτων
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23

και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουµενον βαρσαβαν ος επεκληθη ιουστος και µατθιαν

24

και προσευξαµενοι ειπον συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον εκ τουτων των δυο ενα ον εξελεξω

25

λαβειν τον κληρον της διακονιας ταυτης και αποστολης εξ ης παρεβη ιουδας πορευθηναι εις τον τοπον τον ιδιον

26

και εδωκαν κληρους αυτων και επεσεν ο κληρος επι µατθιαν και συγκατεψηφισθη µετα των ενδεκα αποστολων

1

και εν τω συµπληρουσθαι την ηµεραν της πεντηκοστης ησαν απαντες οµοθυµαδον επι το αυτο

2

και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ φεροµενης πνοης βιαιας και επληρωσεν ολον τον οικον ου ησαν καθηµενοι

3

και ωφθησαν αυτοις διαµεριζοµεναι γλωσσαι ωσει πυρος εκαθισεν τε εφ ενα εκαστον αυτων

4

και επλησθησαν απαντες πνευµατος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καθως το πνευµα εδιδου αυτοις αποφθεγγεσθαι

5

ησαν δε εν ιερουσαληµ κατοικουντες ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον

6

γενοµενης δε της φωνης ταυτης συνηλθεν το πληθος και συνεχυθη οτι ηκουον εις εκαστος τη ιδια διαλεκτω λαλουντων αυτων

7

εξισταντο δε παντες και εθαυµαζον λεγοντες προς αλληλους ουκ ιδου παντες ουτοι εισιν οι λαλουντες γαλιλαιοι

8

και πως ηµεις ακουοµεν εκαστος τη ιδια διαλεκτω ηµων εν η εγεννηθηµεν

9

παρθοι και µηδοι και ελαµιται και οι κατοικουντες την µεσοποταµιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν

10

φρυγιαν τε και παµφυλιαν αιγυπτον και τα µερη της λιβυης της κατα κυρηνην και οι επιδηµουντες ρωµαιοι ιουδαιοι τε και προσηλυτοι

11

κρητες και αραβες ακουοµεν λαλουντων αυτων ταις ηµετεραις γλωσσαις τα µεγαλεια του θεου

12

εξισταντο δε παντες και διηπορουν αλλος προς αλλον λεγοντες τι αν θελοι τουτο ειναι

13

ετεροι δε χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους µεµεστωµενοι εισιν

14

σταθεις δε πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν την φωνην αυτου και απεφθεγξατο αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες ιερουσαληµ απαντες τουτο υµιν γνωστον εστω και ε
νωτισασθε τα ρηµατα µου

15

ου γαρ ως υµεις υπολαµβανετε ουτοι µεθυουσιν εστιν γαρ ωρα τριτη της ηµερας

16

αλλα τουτο εστιν το ειρηµενον δια του προφητου ιωηλ

17

και εσται εν ταις εσχαταις ηµεραις λεγει ο θεος εκχεω απο του πνευµατος µου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υµων και αι θυγατερες υµων και οι νεανισκοι υµ
ων ορασεις οψονται και οι πρεσβυτεροι υµων ενυπνια ενυπνιασθησονται

18

και γε επι τους δουλους µου και επι τας δουλας µου εν ταις ηµεραις εκειναις εκχεω απο του πνευµατος µου και προφητευσουσιν

19

και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και σηµεια επι της γης κατω αιµα και πυρ και ατµιδα καπνου

20

ο ηλιος µεταστραφησεται εις σκοτος και η σεληνη εις αιµα πριν η ελθειν την ηµεραν κυριου την µεγαλην και επιφανη

21

και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου σωθησεται

22

ανδρες ισραηλιται ακουσατε τους λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα απο του θεου αποδεδειγµενον εις υµας δυναµεσιν και τερασιν και σηµειοις οις εποιησεν δι αυτ
ου ο θεος εν µεσω υµων καθως και αυτοι οιδατε

23

τουτον τη ωρισµενη βουλη και προγνωσει του θεου εκδοτον λαβοντες δια χειρων ανοµων προσπηξαντες ανειλετε

24

ον ο θεος ανεστησεν λυσας τας ωδινας του θανατου καθοτι ουκ ην δυνατον κρατεισθαι αυτον υπ αυτου

25

δαβιδ γαρ λεγει εις αυτον προωρωµην τον κυριον ενωπιον µου δια παντος οτι εκ δεξιων µου εστιν ινα µη σαλευθω

26

δια τουτο ευφρανθη η καρδια µου και ηγαλλιασατο η γλωσσα µου ετι δε και η σαρξ µου κατασκηνωσει επ ελπιδι

27

οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην µου εις αδου ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν
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28

εγνωρισας µοι οδους ζωης πληρωσεις µε ευφροσυνης µετα του προσωπου σου

29

ανδρες αδελφοι εξον ειπειν µετα παρρησιας προς υµας περι του πατριαρχου δαβιδ οτι και ετελευτησεν και εταφη και το µνηµα αυτου εστιν εν ηµιν αχρι της ηµερας ταυτης

30

προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωµοσεν αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον καθισαι επι του θρονου αυτου

31

προιδων ελαλησεν περι της αναστασεως του χριστου οτι ου κατελειφθη η ψυχη αυτου εις αδου ουδε η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν

32

τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο θεος ου παντες ηµεις εσµεν µαρτυρες

33

τη δεξια ουν του θεου υψωθεις την τε επαγγελιαν του αγιου πνευµατος λαβων παρα του πατρος εξεχεεν τουτο ο νυν υµεις βλεπετε και ακουετε

34

ου γαρ δαβιδ ανεβη εις τους ουρανους λεγει δε αυτος ειπεν ο κυριος τω κυριω µου καθου εκ δεξιων µου

35

εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

36

ασφαλως ουν γινωσκετω πας οικος ισραηλ οτι και κυριον και χριστον αυτον ο θεος εποιησεν τουτον τον ιησουν ον υµεις εσταυρωσατε

37

ακουσαντες δε κατενυγησαν τη καρδια ειπον τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστολους τι ποιησοµεν ανδρες αδελφοι

38

πετρος δε εφη προς αυτους µετανοησατε και βαπτισθητω εκαστος υµων επι τω ονοµατι ιησου χριστου εις αφεσιν αµαρτιων και ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευµατος

39

υµιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοις τεκνοις υµων και πασιν τοις εις µακραν οσους αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ηµων

40

ετεροις τε λογοις πλειοσιν διεµαρτυρετο και παρεκαλει λεγων σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης

41

οι µεν ουν ασµενως αποδεξαµενοι τον λογον αυτου εβαπτισθησαν και προσετεθησαν τη ηµερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι

42

ησαν δε προσκαρτερουντες τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια και τη κλασει του αρτου και ταις προσευχαις

43

εγενετο δε παση ψυχη φοβος πολλα τε τερατα και σηµεια δια των αποστολων εγινετο

44

παντες δε οι πιστευοντες ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα

45

και τα κτηµατα και τας υπαρξεις επιπρασκον και διεµεριζον αυτα πασιν καθοτι αν τις χρειαν ειχεν

46

καθ ηµεραν τε προσκαρτερουντες οµοθυµαδον εν τω ιερω κλωντες τε κατ οικον αρτον µετελαµβανον τροφης εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιας

47

αινουντες τον θεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον ο δε κυριος προσετιθει τους σωζοµενους καθ ηµεραν τη εκκλησια

1

επι το αυτο δε πετρος και ιωαννης ανεβαινον εις το ιερον επι την ωραν της προσευχης την εννατην

2

και τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας µητρος αυτου υπαρχων εβασταζετο ον ετιθουν καθ ηµεραν προς την θυραν του ιερου την λεγοµενην ωραιαν του αιτειν ελεηµοσυνην παρα των
εισπορευοµενων εις το ιερον

3

ος ιδων πετρον και ιωαννην µελλοντας εισιεναι εις το ιερον ηρωτα ελεηµοσυνην λαβειν

4

ατενισας δε πετρος εις αυτον συν τω ιωαννη ειπεν βλεψον εις ηµας

5

ο δε επειχεν αυτοις προσδοκων τι παρ αυτων λαβειν

6

ειπεν δε πετρος αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει µοι ο δε εχω τουτο σοι διδωµι εν τω ονοµατι ιησου χριστου του ναζωραιου εγειραι και περιπατει

7

και πιασας αυτον της δεξιας χειρος ηγειρεν παραχρηµα δε εστερεωθησαν αυτου αι βασεις και τα σφυρα

8

και εξαλλοµενος εστη και περιεπατει και εισηλθεν συν αυτοις εις το ιερον περιπατων και αλλοµενος και αινων τον θεον

9

και ειδεν αυτον πας ο λαος περιπατουντα και αινουντα τον θεον

10

επεγινωσκον τε αυτον οτι ουτος ην ο προς την ελεηµοσυνην καθηµενος επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν θαµβους και εκστασεως επι τω συµβεβηκοτι αυτω

11

κρατουντος δε του ιαθεντος χωλου τον πετρον και ιωαννην συνεδραµεν προς αυτους πας ο λαος επι τη στοα τη καλουµενη σολοµωντος εκθαµβοι

12

ιδων δε πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυµαζετε επι τουτω η ηµιν τι ατενιζετε ως ιδια δυναµει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον
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13

ο θεος αβρααµ και ισαακ και ιακωβ ο θεος των πατερων ηµων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υµεις παρεδωκατε και ηρνησασθε αυτον κατα προσωπον πιλατου κριναν
τος εκεινου απολυειν

14

υµεις δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ητησασθε ανδρα φονεα χαρισθηναι υµιν

15

τον δε αρχηγον της ζωης απεκτεινατε ον ο θεος ηγειρεν εκ νεκρων ου ηµεις µαρτυρες εσµεν

16

και επι τη πιστει του ονοµατος αυτου τουτον ον θεωρειτε και οιδατε εστερεωσεν το ονοµα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντ
ων υµων

17

και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντες υµων

18

ο δε θεος α προκατηγγειλεν δια στοµατος παντων των προφητων αυτου παθειν τον χριστον επληρωσεν ουτως

19

µετανοησατε ουν και επιστρεψατε εις το εξαλειφθηναι υµων τας αµαρτιας οπως αν ελθωσιν καιροι αναψυξεως απο προσωπου του κυριου

20

και αποστειλη τον προκεκηρυγµενον υµιν ιησουν χριστον

21

ον δει ουρανον µεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων ων ελαλησεν ο θεος δια στοµατος παντων αγιων αυτου προφητων απ αιωνος

22

µωσης µεν γαρ προς τους πατερας ειπεν οτι προφητην υµιν αναστησει κυριος ο θεος υµων εκ των αδελφων υµων ως εµε αυτου ακουσεσθε κατα παντα οσα αν λαληση προς υ
µας

23

εσται δε πασα ψυχη ητις αν µη ακουση του προφητου εκεινου εξολοθρευθησεται εκ του λαου

24

και παντες δε οι προφηται απο σαµουηλ και των καθεξης οσοι ελαλησαν και προκατηγγειλαν τας ηµερας ταυτας

25

υµεις εστε υιοι των προφητων και της διαθηκης ης διεθετο ο θεος προς τους πατερας ηµων λεγων προς αβρααµ και τω σπερµατι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της
γης

26

υµιν πρωτον ο θεος αναστησας τον παιδα αυτου ιησουν απεστειλεν αυτον ευλογουντα υµας εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονηριων υµων

1

λαλουντων δε αυτων προς τον λαον επεστησαν αυτοις οι ιερεις και ο στρατηγος του ιερου και οι σαδδουκαιοι

2

διαπονουµενοι δια το διδασκειν αυτους τον λαον και καταγγελλειν εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων

3

και επεβαλον αυτοις τας χειρας και εθεντο εις τηρησιν εις την αυριον ην γαρ εσπερα ηδη

4

πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν και εγενηθη ο αριθµος των ανδρων ωσει χιλιαδες πεντε

5

εγενετο δε επι την αυριον συναχθηναι αυτων τους αρχοντας και πρεσβυτερους και γραµµατεις εις ιερουσαληµ

6

και ανναν τον αρχιερεα και καιαφαν και ιωαννην και αλεξανδρον και οσοι ησαν εκ γενους αρχιερατικου

7

και στησαντες αυτους εν τω µεσω επυνθανοντο εν ποια δυναµει η εν ποιω ονοµατι εποιησατε τουτο υµεις

8

τοτε πετρος πλησθεις πνευµατος αγιου ειπεν προς αυτους αρχοντες του λαου και πρεσβυτεροι του ισραηλ

9

ει ηµεις σηµερον ανακρινοµεθα επι ευεργεσια ανθρωπου ασθενους εν τινι ουτος σεσωσται

10

γνωστον εστω πασιν υµιν και παντι τω λαω ισραηλ οτι εν τω ονοµατι ιησου χριστου του ναζωραιου ον υµεις εσταυρωσατε ον ο θεος ηγειρεν εκ νεκρων εν τουτω ουτος παρεσ
τηκεν ενωπιον υµων υγιης

11

ουτος εστιν ο λιθος ο εξουθενηθεις υφ υµων των οικοδοµουντων ο γενοµενος εις κεφαλην γωνιας

12

και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια ουτε γαρ ονοµα εστιν ετερον υπο τον ουρανον το δεδοµενον εν ανθρωποις εν ω δει σωθηναι ηµας

13

θεωρουντες δε την του πετρου παρρησιαν και ιωαννου και καταλαβοµενοι οτι ανθρωποι αγραµµατοι εισιν και ιδιωται εθαυµαζον επεγινωσκον τε αυτους οτι συν τω ιησου ησ
αν

14

τον δε ανθρωπον βλεποντες συν αυτοις εστωτα τον τεθεραπευµενον ουδεν ειχον αντειπειν

15

κελευσαντες δε αυτους εξω του συνεδριου απελθειν συνεβαλον προς αλληλους
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16

λεγοντες τι ποιησοµεν τοις ανθρωποις τουτοις οτι µεν γαρ γνωστον σηµειον γεγονεν δι αυτων πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαληµ φανερον και ου δυναµεθα αρνησασθαι

17

αλλ ινα µη επι πλειον διανεµηθη εις τον λαον απειλη απειλησωµεθα αυτοις µηκετι λαλειν επι τω ονοµατι τουτω µηδενι ανθρωπων

18

και καλεσαντες αυτους παρηγγειλαν αυτοις το καθολου µη φθεγγεσθαι µηδε διδασκειν επι τω ονοµατι του ιησου

19

ο δε πετρος και ιωαννης αποκριθεντες προς αυτους ειπον ει δικαιον εστιν ενωπιον του θεου υµων ακουειν µαλλον η του θεου κρινατε

20

ου δυναµεθα γαρ ηµεις α ειδοµεν και ηκουσαµεν µη λαλειν

21

οι δε προσαπειλησαµενοι απελυσαν αυτους µηδεν ευρισκοντες το πως κολασωνται αυτους δια τον λαον οτι παντες εδοξαζον τον θεον επι τω γεγονοτι

22

ετων γαρ ην πλειονων τεσσαρακοντα ο ανθρωπος εφ ον εγεγονει το σηµειον τουτο της ιασεως

23

απολυθεντες δε ηλθον προς τους ιδιους και απηγγειλαν οσα προς αυτους οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι ειπον

24

οι δε ακουσαντες οµοθυµαδον ηραν φωνην προς τον θεον και ειπον δεσποτα συ ο θεος ο ποιησας τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

25

ο δια στοµατος δαβιδ του παιδος σου ειπων ινατι εφρυαξαν εθνη και λαοι εµελετησαν κενα

26

παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου

27

συνηχθησαν γαρ επ αληθειας επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισας ηρωδης τε και ποντιος πιλατος συν εθνεσιν και λαοις ισραηλ

28

ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

29

και τα νυν κυριε επιδε επι τας απειλας αυτων και δος τοις δουλοις σου µετα παρρησιας πασης λαλειν τον λογον σου

30

εν τω την χειρα σου εκτεινειν σε εις ιασιν και σηµεια και τερατα γινεσθαι δια του ονοµατος του αγιου παιδος σου ιησου

31

και δεηθεντων αυτων εσαλευθη ο τοπος εν ω ησαν συνηγµενοι και επλησθησαν απαντες πνευµατος αγιου και ελαλουν τον λογον του θεου µετα παρρησιας

32

του δε πληθους των πιστευσαντων ην η καρδια και η ψυχη µια και ουδε εις τι των υπαρχοντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτοις απαντα κοινα

33

και µεγαλη δυναµει απεδιδουν το µαρτυριον οι αποστολοι της αναστασεως του κυριου ιησου χαρις τε µεγαλη ην επι παντας αυτους

34

ουδε γαρ ενδεης τις υπηρχεν εν αυτοις οσοι γαρ κτητορες χωριων η οικιων υπηρχον πωλουντες εφερον τας τιµας των πιπρασκοµενων

35

και ετιθουν παρα τους ποδας των αποστολων διεδιδοτο δε εκαστω καθοτι αν τις χρειαν ειχεν

36

ιωσης δε ο επικληθεις βαρναβας υπο των αποστολων ο εστιν µεθερµηνευοµενον υιος παρακλησεως λευιτης κυπριος τω γενει

37

υπαρχοντος αυτω αγρου πωλησας ηνεγκεν το χρηµα και εθηκεν παρα τους ποδας των αποστολων

1

ανηρ δε τις ανανιας ονοµατι συν σαπφειρη τη γυναικι αυτου επωλησεν κτηµα

2

και ενοσφισατο απο της τιµης συνειδυιας και της γυναικος αυτου και ενεγκας µερος τι παρα τους ποδας των αποστολων εθηκεν

3

ειπεν δε πετρος ανανια διατι επληρωσεν ο σατανας την καρδιαν σου ψευσασθαι σε το πνευµα το αγιον και νοσφισασθαι απο της τιµης του χωριου

4

ουχι µενον σοι εµενεν και πραθεν εν τη ση εξουσια υπηρχεν τι οτι εθου εν τη καρδια σου το πραγµα τουτο ουκ εψευσω ανθρωποις αλλα τω θεω

5

ακουων δε ανανιας τους λογους τουτους πεσων εξεψυξεν και εγενετο φοβος µεγας επι παντας τους ακουοντας ταυτα

6

ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν

7

εγενετο δε ως ωρων τριων διαστηµα και η γυνη αυτου µη ειδυια το γεγονος εισηλθεν

8

απεκριθη δε αυτη ο πετρος ειπε µοι ει τοσουτου το χωριον απεδοσθε η δε ειπεν ναι τοσουτου

9

ο δε πετρος ειπεν προς αυτην τι οτι συνεφωνηθη υµιν πειρασαι το πνευµα κυριου ιδου οι ποδες των θαψαντων τον ανδρα σου επι τη θυρα και εξοισουσιν σε

10

επεσεν δε παραχρηµα παρα τους ποδας αυτου και εξεψυξεν εισελθοντες δε οι νεανισκοι ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντες εθαψαν προς τον ανδρα αυτης

11

και εγενετο φοβος µεγας εφ ολην την εκκλησιαν και επι παντας τους ακουοντας ταυτα
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12

δια δε των χειρων των αποστολων εγενετο σηµεια και τερατα εν τω λαω πολλα και ησαν οµοθυµαδον απαντες εν τη στοα σολοµωντος

13

των δε λοιπων ουδεις ετολµα κολλασθαι αυτοις αλλ εµεγαλυνεν αυτους ο λαος

14

µαλλον δε προσετιθεντο πιστευοντες τω κυριω πληθη ανδρων τε και γυναικων

15

ωστε κατα τας πλατειας εκφερειν τους ασθενεις και τιθεναι επι κλινων και κραββατων ινα ερχοµενου πετρου καν η σκια επισκιαση τινι αυτων

16

συνηρχετο δε και το πληθος των περιξ πολεων εις ιερουσαληµ φεροντες ασθενεις και οχλουµενους υπο πνευµατων ακαθαρτων οιτινες εθεραπευοντο απαντες

17

αναστας δε ο αρχιερευς και παντες οι συν αυτω η ουσα αιρεσις των σαδδουκαιων επλησθησαν ζηλου

18

και επεβαλον τας χειρας αυτων επι τους αποστολους και εθεντο αυτους εν τηρησει δηµοσια

19

αγγελος δε κυριου δια της νυκτος ηνοιξεν τας θυρας της φυλακης εξαγαγων τε αυτους ειπεν

20

πορευεσθε και σταθεντες λαλειτε εν τω ιερω τω λαω παντα τα ρηµατα της ζωης ταυτης

21

ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενοµενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υ
ιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσµωτηριον αχθηναι αυτους

22

οι δε υπηρεται παραγενοµενοι ουχ ευρον αυτους εν τη φυλακη αναστρεψαντες δε απηγγειλαν

23

λεγοντες οτι το µεν δεσµωτηριον ευροµεν κεκλεισµενον εν παση ασφαλεια και τους φυλακας εξω εστωτας προ των θυρων ανοιξαντες δε εσω ουδενα ευροµεν

24

ως δε ηκουσαν τους λογους τουτους ο τε ιερευς και ο στρατηγος του ιερου και οι αρχιερεις διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο

25

παραγενοµενος δε τις απηγγειλεν αυτοις λεγων οτι ιδου οι ανδρες ους εθεσθε εν τη φυλακη εισιν εν τω ιερω εστωτες και διδασκοντες τον λαον

26

τοτε απελθων ο στρατηγος συν τοις υπηρεταις ηγαγεν αυτους ου µετα βιας εφοβουντο γαρ τον λαον ινα µη λιθασθωσιν

27

αγαγοντες δε αυτους εστησαν εν τω συνεδριω και επηρωτησεν αυτους ο αρχιερευς

28

λεγων ου παραγγελια παρηγγειλαµεν υµιν µη διδασκειν επι τω ονοµατι τουτω και ιδου πεπληρωκατε την ιερουσαληµ της διδαχης υµων και βουλεσθε επαγαγειν εφ ηµας το α
ιµα του ανθρωπου τουτου

29

αποκριθεις δε ο πετρος και οι αποστολοι ειπον πειθαρχειν δει θεω µαλλον η ανθρωποις

30

ο θεος των πατερων ηµων ηγειρεν ιησουν ον υµεις διεχειρισασθε κρεµασαντες επι ξυλου

31

τουτον ο θεος αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου δουναι µετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν αµαρτιων

32

και ηµεις εσµεν αυτου µαρτυρες των ρηµατων τουτων και το πνευµα δε το αγιον ο εδωκεν ο θεος τοις πειθαρχουσιν αυτω

33

οι δε ακουσαντες διεπριοντο και εβουλευοντο ανελειν αυτους

34

αναστας δε τις εν τω συνεδριω φαρισαιος ονοµατι γαµαλιηλ νοµοδιδασκαλος τιµιος παντι τω λαω εκελευσεν εξω βραχυ τι τους αποστολους ποιησαι

35

ειπεν τε προς αυτους ανδρες ισραηλιται προσεχετε εαυτοις επι τοις ανθρωποις τουτοις τι µελλετε πρασσειν

36

προ γαρ τουτων των ηµερων ανεστη θευδας λεγων ειναι τινα εαυτον ω προσεκολληθη αριθµος ανδρων ωσει τετρακοσιων ος ανηρεθη και παντες οσοι επειθοντο αυτω διελυθ
ησαν και εγενοντο εις ουδεν

37

µετα τουτον ανεστη ιουδας ο γαλιλαιος εν ταις ηµεραις της απογραφης και απεστησεν λαον ικανον οπισω αυτου κακεινος απωλετο και παντες οσοι επειθοντο αυτω διεσκορπι
σθησαν

38

και τα νυν λεγω υµιν αποστητε απο των ανθρωπων τουτων και εασατε αυτους οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη η το εργον τουτο καταλυθησεται

39

ει δε εκ θεου εστιν ου δυνασθε καταλυσαι αυτο µηποτε και θεοµαχοι ευρεθητε

40

επεισθησαν δε αυτω και προσκαλεσαµενοι τους αποστολους δειραντες παρηγγειλαν µη λαλειν επι τω ονοµατι του ιησου και απελυσαν αυτους

41

οι µεν ουν επορευοντο χαιροντες απο προσωπου του συνεδριου οτι υπερ του ονοµατος αυτου κατηξιωθησαν ατιµασθηναι

42

πασαν τε ηµεραν εν τω ιερω και κατ οικον ουκ επαυοντο διδασκοντες και ευαγγελιζοµενοι ιησουν τον χριστον
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1

εν δε ταις ηµεραις ταυταις πληθυνοντων των µαθητων εγενετο γογγυσµος των ελληνιστων προς τους εβραιους οτι παρεθεωρουντο εν τη διακονια τη καθηµερινη αι χηραι αυ
των

2

προσκαλεσαµενοι δε οι δωδεκα το πληθος των µαθητων ειπον ουκ αρεστον εστιν ηµας καταλειψαντας τον λογον του θεου διακονειν τραπεζαις

3

επισκεψασθε ουν αδελφοι ανδρας εξ υµων µαρτυρουµενους επτα πληρεις πνευµατος αγιου και σοφιας ους καταστησοµεν επι της χρειας ταυτης

4

ηµεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησοµεν

5

και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληθους και εξελεξαντο στεφανον ανδρα πληρη πιστεως και πνευµατος αγιου και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιµωνα και
παρµεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα

6

ους εστησαν ενωπιον των αποστολων και προσευξαµενοι επεθηκαν αυτοις τας χειρας

7

και ο λογος του θεου ηυξανεν και επληθυνετο ο αριθµος των µαθητων εν ιερουσαληµ σφοδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον τη πιστει

8

στεφανος δε πληρης πιστεως και δυναµεως εποιει τερατα και σηµεια µεγαλα εν τω λαω

9

ανεστησαν δε τινες των εκ της συναγωγης της λεγοµενης λιβερτινων και κυρηναιων και αλεξανδρεων και των απο κιλικιας και ασιας συζητουντες τω στεφανω

10

και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευµατι ω ελαλει

11

τοτε υπεβαλον ανδρας λεγοντας οτι ακηκοαµεν αυτου λαλουντος ρηµατα βλασφηµα εις µωσην και τον θεον

12

συνεκινησαν τε τον λαον και τους πρεσβυτερους και τους γραµµατεις και επισταντες συνηρπασαν αυτον και ηγαγον εις το συνεδριον

13

εστησαν τε µαρτυρας ψευδεις λεγοντας ο ανθρωπος ουτος ου παυεται ρηµατα βλασφηµα λαλων κατα του τοπου του αγιου τουτου και του νοµου

14

ακηκοαµεν γαρ αυτου λεγοντος οτι ιησους ο ναζωραιος ουτος καταλυσει τον τοπον τουτον και αλλαξει τα εθη α παρεδωκεν ηµιν µωυσης

15

και ατενισαντες εις αυτον απαντες οι καθεζοµενοι εν τω συνεδριω ειδον το προσωπον αυτου ωσει προσωπον αγγελου

1

ειπεν δε ο αρχιερευς ει αρα ταυτα ουτως εχει

2

ο δε εφη ανδρες αδελφοι και πατερες ακουσατε ο θεος της δοξης ωφθη τω πατρι ηµων αβρααµ οντι εν τη µεσοποταµια πριν η κατοικησαι αυτον εν χαρραν

3

και ειπεν προς αυτον εξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενειας σου και δευρο εις γην ην αν σοι δειξω

4

τοτε εξελθων εκ γης χαλδαιων κατωκησεν εν χαρραν κακειθεν µετα το αποθανειν τον πατερα αυτου µετωκισεν αυτον εις την γην ταυτην εις ην υµεις νυν κατοικειτε

5

και ουκ εδωκεν αυτω κληρονοµιαν εν αυτη ουδε βηµα ποδος και επηγγειλατο αυτω δουναι εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερµατι αυτου µετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

6

ελαλησεν δε ουτως ο θεος οτι εσται το σπερµα αυτου παροικον εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρακοσια

7

και το εθνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω ειπεν ο θεος και µετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν µοι εν τω τοπω τουτω

8

και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτοµης και ουτως εγεννησεν τον ισαακ και περιετεµεν αυτον τη ηµερα τη ογδοη και ο ισαακ τον ιακωβ και ο ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας

9

και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες τον ιωσηφ απεδοντο εις αιγυπτον και ην ο θεος µετ αυτου

10

και εξειλετο αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν αυτον ηγουµενον επ αιγυπτον και ο
λον τον οικον αυτου

11

ηλθεν δε λιµος εφ ολην την γην αιγυπτου και χανααν και θλιψις µεγαλη και ουχ ευρισκον χορτασµατα οι πατερες ηµων

12

ακουσας δε ιακωβ οντα σιτα εν αιγυπτω εξαπεστειλεν τους πατερας ηµων πρωτον

13

και εν τω δευτερω ανεγνωρισθη ιωσηφ τοις αδελφοις αυτου και φανερον εγενετο τω φαραω το γενος του ιωσηφ

14

αποστειλας δε ιωσηφ µετεκαλεσατο τον πατερα αυτου ιακωβ και πασαν την συγγενειαν αυτου εν ψυχαις εβδοµηκοντα πεντε

15

κατεβη δε ιακωβ εις αιγυπτον και ετελευτησεν αυτος και οι πατερες ηµων

16

και µετετεθησαν εις συχεµ και ετεθησαν εν τω µνηµατι ο ωνησατο αβρααµ τιµης αργυριου παρα των υιων εµµορ του συχεµ
Acts

Chapter

7

LXX / 1550 Stephanos

Page 933 of 1057

17

καθως δε ηγγιζεν ο χρονος της επαγγελιας ης ωµοσεν ο θεος τω αβρααµ ηυξησεν ο λαος και επληθυνθη εν αιγυπτω

18

αχρις ου ανεστη βασιλευς ετερος ος ουκ ηδει τον ιωσηφ

19

ουτος κατασοφισαµενος το γενος ηµων εκακωσεν τους πατερας ηµων του ποιειν εκθετα τα βρεφη αυτων εις το µη ζωογονεισθαι

20

εν ω καιρω εγεννηθη µωσης και ην αστειος τω θεω ος ανετραφη µηνας τρεις εν τω οικω του πατρος αυτου

21

εκτεθεντα δε αυτον ανειλετο αυτον η θυγατηρ φαραω και ανεθρεψατο αυτον εαυτη εις υιον

22

και επαιδευθη µωσης παση σοφια αιγυπτιων ην δε δυνατος εν λογοις και εν εργοις

23

ως δε επληρουτο αυτω τεσσαρακονταετης χρονος ανεβη επι την καρδιαν αυτου επισκεψασθαι τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ

24

και ιδων τινα αδικουµενον ηµυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουµενω παταξας τον αιγυπτιον

25

ενοµιζεν δε συνιεναι τους αδελφους αυτου οτι ο θεος δια χειρος αυτου διδωσιν αυτοις σωτηριαν οι δε ου συνηκαν

26

τη τε επιουση ηµερα ωφθη αυτοις µαχοµενοις και συνηλασεν αυτους εις ειρηνην ειπων ανδρες αδελφοι εστε υµεις ινατι αδικειτε αλληλους

27

ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ ηµας

28

µη ανελειν µε συ θελεις ον τροπον ανειλες χθες τον αιγυπτιον

29

εφυγεν δε µωσης εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικος εν γη µαδιαµ ου εγεννησεν υιους δυο

30

και πληρωθεντων ετων τεσσαρακοντα ωφθη αυτω εν τη ερηµω του ορους σινα αγγελος κυριου εν φλογι πυρος βατου

31

ο δε µωσης ιδων εθαυµασεν το οραµα προσερχοµενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο φωνη κυριου προς αυτον

32

εγω ο θεος των πατερων σου ο θεος αβρααµ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ εντροµος δε γενοµενος µωσης ουκ ετολµα κατανοησαι

33

ειπεν δε αυτω ο κυριος λυσον το υποδηµα των ποδων σου ο γαρ τοπος εν ω εστηκας γη αγια εστιν

34

ιδων ειδον την κακωσιν του λαου µου του εν αιγυπτω και του στεναγµου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτους και νυν δευρο αποστελω σε εις αιγυπτον

35

τουτον τον µωυσην ον ηρνησαντο ειποντες τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεος αρχοντα και λυτρωτην απεστειλεν εν χειρι αγγελου του οφθεντος αυτω εν
τη βατω

36

ουτος εξηγαγεν αυτους ποιησας τερατα και σηµεια εν γη αιγυπτου και εν ερυθρα θαλασση και εν τη ερηµω ετη τεσσαρακοντα

37

ουτος εστιν ο µωυσης ο ειπων τοις υιοις ισραηλ προφητην υµιν αναστησει κυριος ο θεος υµων εκ των αδελφων υµων ως εµε αυτου ακουσεσθε

38

ουτος εστιν ο γενοµενος εν τη εκκλησια εν τη ερηµω µετα του αγγελου του λαλουντος αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ηµων ος εδεξατο λογια ζωντα δουναι ηµιν

39

ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι πατερες ηµων αλλ απωσαντο και εστραφησαν ταις καρδιαις αυτων εις αιγυπτον

40

ειποντες τω ααρων ποιησον ηµιν θεους οι προπορευσονται ηµων ο γαρ µωσης ουτος ος εξηγαγεν ηµας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαµεν τι γεγονεν αυτω

41

και εµοσχοποιησαν εν ταις ηµεραις εκειναις και ανηγαγον θυσιαν τω ειδωλω και ευφραινοντο εν τοις εργοις των χειρων αυτων

42

εστρεψεν δε ο θεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου καθως γεγραπται εν βιβλω των προφητων µη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε µοι ετη τεσσαρ
ακοντα εν τη ερηµω οικος ισραηλ

43

και ανελαβετε την σκηνην του µολοχ και το αστρον του θεου υµων ρεµφαν τους τυπους ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις και µετοικιω υµας επεκεινα βαβυλωνος

44

η σκηνη του µαρτυριου ην εν τοις πατρασιν ηµων εν τη ερηµω καθως διεταξατο ο λαλων τω µωση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει

45

ην και εισηγαγον διαδεξαµενοι οι πατερες ηµων µετα ιησου εν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο θεος απο προσωπου των πατερων ηµων εως των ηµερων δαβιδ

46

ος ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωµα τω θεω ιακωβ

47

σολοµων δε ωκοδοµησεν αυτω οικον

48

αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις ναοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει
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49

ο ουρανος µοι θρονος η δε γη υποποδιον των ποδων µου ποιον οικον οικοδοµησετε µοι λεγει κυριος η τις τοπος της καταπαυσεως µου

50

ουχι η χειρ µου εποιησεν ταυτα παντα

51

σκληροτραχηλοι και απεριτµητοι τη καρδια και τοις ωσιν υµεις αει τω πνευµατι τω αγιω αντιπιπτετε ως οι πατερες υµων και υµεις

52

τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατερες υµων και απεκτειναν τους προκαταγγειλαντας περι της ελευσεως του δικαιου ου νυν υµεις προδοται και φονεις γεγενησθε

53

οιτινες ελαβετε τον νοµον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε

54

ακουοντες δε ταυτα διεπριοντο ταις καρδιαις αυτων και εβρυχον τους οδοντας επ αυτον

55

υπαρχων δε πληρης πνευµατος αγιου ατενισας εις τον ουρανον ειδεν δοξαν θεου και ιησουν εστωτα εκ δεξιων του θεου

56

και ειπεν ιδου θεωρω τους ουρανους ανεωγµενους και τον υιον του ανθρωπου εκ δεξιων εστωτα του θεου

57

κραξαντες δε φωνη µεγαλη συνεσχον τα ωτα αυτων και ωρµησαν οµοθυµαδον επ αυτον

58

και εκβαλοντες εξω της πολεως ελιθοβολουν και οι µαρτυρες απεθεντο τα ιµατια αυτων παρα τους ποδας νεανιου καλουµενου σαυλου

59

και ελιθοβολουν τον στεφανον επικαλουµενον και λεγοντα κυριε ιησου δεξαι το πνευµα µου

60

θεις δε τα γονατα εκραξεν φωνη µεγαλη κυριε µη στησης αυτοις την αµαρτιαν ταυτην και τουτο ειπων εκοιµηθη

1

σαυλος δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκεινη τη ηµερα διωγµος µεγας επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυµοις παντες τε διεσπαρησαν κατα τας χωρας τ
ης ιουδαιας και σαµαρειας πλην των αποστολων

2

συνεκοµισαν δε τον στεφανον ανδρες ευλαβεις και εποιησαντο κοπετον µεγαν επ αυτω

3

σαυλος δε ελυµαινετο την εκκλησιαν κατα τους οικους εισπορευοµενος συρων τε ανδρας και γυναικας παρεδιδου εις φυλακην

4

οι µεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζοµενοι τον λογον

5

φιλιππος δε κατελθων εις πολιν της σαµαρειας εκηρυσσεν αυτοις τον χριστον

6

προσειχον τε οι οχλοι τοις λεγοµενοις υπο του φιλιππου οµοθυµαδον εν τω ακουειν αυτους και βλεπειν τα σηµεια α εποιει

7

πολλων γαρ των εχοντων πνευµατα ακαθαρτα βοωντα µεγαλη φωνη εξηρχετο πολλοι δε παραλελυµενοι και χωλοι εθεραπευθησαν

8

και εγενετο χαρα µεγαλη εν τη πολει εκεινη

9

ανηρ δε τις ονοµατι σιµων προυπηρχεν εν τη πολει µαγευων και εξιστων το εθνος της σαµαρειας λεγων ειναι τινα εαυτον µεγαν

10

ω προσειχον παντες απο µικρου εως µεγαλου λεγοντες ουτος εστιν η δυναµις του θεου η µεγαλη

11

προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις µαγειαις εξεστακεναι αυτους

12

οτε δε επιστευσαν τω φιλιππω ευαγγελιζοµενω τα περι της βασιλειας του θεου και του ονοµατος του ιησου χριστου εβαπτιζοντο ανδρες τε και γυναικες

13

ο δε σιµων και αυτος επιστευσεν και βαπτισθεις ην προσκαρτερων τω φιλιππω θεωρων τε σηµεια και δυναµεις µεγαλας γινοµενας εξιστατο

14

ακουσαντες δε οι εν ιεροσολυµοις αποστολοι οτι δεδεκται η σαµαρεια τον λογον του θεου απεστειλαν προς αυτους τον πετρον και ιωαννην

15

οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευµα αγιον

16

ουπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκος µονον δε βεβαπτισµενοι υπηρχον εις το ονοµα του κυριου ιησου

17

τοτε επετιθουν τας χειρας επ αυτους και ελαµβανον πνευµα αγιον

18

θεασαµενος δε ο σιµων οτι δια της επιθεσεως των χειρων των αποστολων διδοται το πνευµα το αγιον προσηνεγκεν αυτοις χρηµατα

19

λεγων δοτε καµοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω αν επιθω τας χειρας λαµβανη πνευµα αγιον

20

πετρος δε ειπεν προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενοµισας δια χρηµατων κτασθαι

21

ουκ εστιν σοι µερις ουδε κληρος εν τω λογω τουτω η γαρ καρδια σου ουκ εστιν ευθεια ενωπιον του θεου
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22

µετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηθητι του θεου ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια της καρδιας σου

23

εις γαρ χολην πικριας και συνδεσµον αδικιας ορω σε οντα

24

αποκριθεις δε ο σιµων ειπεν δεηθητε υµεις υπερ εµου προς τον κυριον οπως µηδεν επελθη επ εµε ων ειρηκατε

25

οι µεν ουν διαµαρτυραµενοι και λαλησαντες τον λογον του κυριου υπεστρεψαν εις ιερουσαληµ πολλας τε κωµας των σαµαρειτων ευηγγελισαντο

26

αγγελος δε κυριου ελαλησεν προς φιλιππον λεγων αναστηθι και πορευου κατα µεσηµβριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απο ιερουσαληµ εις γαζαν αυτη εστιν ερηµος

27

και αναστας επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοψ ευνουχος δυναστης κανδακης της βασιλισσης αιθιοπων ος ην επι πασης της γαζης αυτης ος εληλυθει προσκυνησων εις ιερουσαλ
ηµ

28

ην τε υποστρεφων και καθηµενος επι του αρµατος αυτου και ανεγινωσκεν τον προφητην ησαιαν

29

ειπεν δε το πνευµα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρµατι τουτω

30

προσδραµων δε ο φιλιππος ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντος τον προφητην ησαιαν και ειπεν αρα γε γινωσκεις α αναγινωσκεις

31

ο δε ειπεν πως γαρ αν δυναιµην εαν µη τις οδηγηση µε παρεκαλεσεν τε τον φιλιππον αναβαντα καθισαι συν αυτω

32

η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν ην αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αµνος εναντιον του κειροντος αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει το στοµα αυτου

33

εν τη ταπεινωσει αυτου η κρισις αυτου ηρθη την δε γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της γης η ζωη αυτου

34

αποκριθεις δε ο ευνουχος τω φιλιππω ειπεν δεοµαι σου περι τινος ο προφητης λεγει τουτο περι εαυτου η περι ετερου τινος

35

ανοιξας δε ο φιλιππος το στοµα αυτου και αρξαµενος απο της γραφης ταυτης ευηγγελισατο αυτω τον ιησουν

36

ως δε επορευοντο κατα την οδον ηλθον επι τι υδωρ και φησιν ο ευνουχος ιδου υδωρ τι κωλυει µε βαπτισθηναι

37

ειπεν δε ο φιλιππος ει πιστευεις εξ ολης της καρδιας εξεστιν αποκριθεις δε ειπεν πιστευω τον υιον του θεου ειναι τον ιησουν χριστον

38

και εκελευσεν στηναι το αρµα και κατεβησαν αµφοτεροι εις το υδωρ ο τε φιλιππος και ο ευνουχος και εβαπτισεν αυτον

39

οτε δε ανεβησαν εκ του υδατος πνευµα κυριου ηρπασεν τον φιλιππον και ουκ ειδεν αυτον ουκετι ο ευνουχος επορευετο γαρ την οδον αυτου χαιρων

40

φιλιππος δε ευρεθη εις αζωτον και διερχοµενος ευηγγελιζετο τας πολεις πασας εως του ελθειν αυτον εις καισαρειαν

1

ο δε σαυλος ετι εµπνεων απειλης και φονου εις τους µαθητας του κυριου προσελθων τω αρχιερει

2

ητησατο παρ αυτου επιστολας εις δαµασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη της οδου οντας ανδρας τε και γυναικας δεδεµενους αγαγη εις ιερουσαληµ

3

εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαµασκω και εξαιφνης περιηστραψεν αυτον φως απο του ουρανου

4

και πεσων επι την γην ηκουσεν φωνην λεγουσαν αυτω σαουλ σαουλ τι µε διωκεις

5

ειπεν δε τις ει κυριε ο δε κυριος ειπεν εγω ειµι ιησους ον συ διωκεις σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζειν

6

τρεµων τε και θαµβων ειπεν κυριε τι µε θελεις ποιησαι και ο κυριος προς αυτον αναστηθι και εισελθε εις την πολιν και λαληθησεται σοι τι σε δει ποιειν

7

οι δε ανδρες οι συνοδευοντες αυτω ειστηκεισαν εννεοι ακουοντες µεν της φωνης µηδενα δε θεωρουντες

8

ηγερθη δε ο σαυλος απο της γης ανεωγµενων δε των οφθαλµων αυτου ουδενα εβλεπεν χειραγωγουντες δε αυτον εισηγαγον εις δαµασκον

9

και ην ηµερας τρεις µη βλεπων και ουκ εφαγεν ουδε επιεν

10

ην δε τις µαθητης εν δαµασκω ονοµατι ανανιας και ειπεν προς αυτον ο κυριος εν οραµατι ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε

11

ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυµην την καλουµενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοµατι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται

12

και ειδεν εν οραµατι ανδρα ονοµατι ανανιαν εισελθοντα και επιθεντα αυτω χειρα οπως αναβλεψη

13

απεκριθη δε ο ανανιας κυριε ακηκοα απο πολλων περι του ανδρος τουτου οσα κακα εποιησεν τοις αγιοις σου εν ιερουσαληµ

14

και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντας τους επικαλουµενους το ονοµα σου
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15

ειπεν δε προς αυτον ο κυριος πορευου οτι σκευος εκλογης µοι εστιν ουτος του βαστασαι το ονοµα µου ενωπιον εθνων και βασιλεων υιων τε ισραηλ

16

εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον υπερ του ονοµατος µου παθειν

17

απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν µε ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως ανα
βλεψης και πλησθης πνευµατος αγιου

18

και ευθεως απεπεσον απο των οφθαλµων αυτου ωσει λεπιδες ανεβλεψεν τε παραχρηµα και αναστας εβαπτισθη

19

και λαβων τροφην ενισχυσεν εγενετο δε ο σαυλος µετα των εν δαµασκω µαθητων ηµερας τινας

20

και ευθεως εν ταις συναγωγαις εκηρυσσεν τον χριστον οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου

21

εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαληµ τους επικαλουµενους το ονοµα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεµενους αυτο
υς αγαγη επι τους αρχιερεις

22

σαυλος δε µαλλον ενεδυναµουτο και συνεχυνεν τους ιουδαιους τους κατοικουντας εν δαµασκω συµβιβαζων οτι ουτος εστιν ο χριστος

23

ως δε επληρουντο ηµεραι ικαναι συνεβουλευσαντο οι ιουδαιοι ανελειν αυτον

24

εγνωσθη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουν τε τας πυλας ηµερας τε και νυκτος οπως αυτον ανελωσιν

25

λαβοντες δε αυτον οι µαθηται νυκτος καθηκαν δια του τειχους χαλασαντες εν σπυριδι

26

παραγενοµενος δε ο σαυλος εις ιερουσαληµ επειρατο κολλασθαι τοις µαθηταις και παντες εφοβουντο αυτον µη πιστευοντες οτι εστιν µαθητης

27

βαρναβας δε επιλαβοµενος αυτον ηγαγεν προς τους αποστολους και διηγησατο αυτοις πως εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πως εν δαµασκω επαρρησια
σατο εν τω ονοµατι του ιησου

28

και ην µετ αυτων εισπορευοµενος και εκπορευοµενος εν ιερουσαληµ και παρρησιαζοµενος εν τω ονοµατι του κυριου ιησου

29

ελαλει τε και συνεζητει προς τους ελληνιστας οι δε επεχειρουν αυτον ανελειν

30

επιγνοντες δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον εις καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εις ταρσον

31

αι µεν ουν εκκλησιαι καθ ολης της ιουδαιας και γαλιλαιας και σαµαρειας ειχον ειρηνην οικοδοµουµεναι και πορευοµεναι τω φοβω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου π
νευµατος επληθυνοντο

32

εγενετο δε πετρον διερχοµενον δια παντων κατελθειν και προς τους αγιους τους κατοικουντας λυδδαν

33

ευρεν δε εκει ανθρωπον τινα αινεαν ονοµατι εξ ετων οκτω κατακειµενον επι κραββατω ος ην παραλελυµενος

34

και ειπεν αυτω ο πετρος αινεα ιαται σε ιησους ο χριστος αναστηθι και στρωσον σεαυτω και ευθεως ανεστη

35

και ειδον αυτον παντες οι κατοικουντες λυδδαν και τον σαρωναν οιτινες επεστρεψαν επι τον κυριον

36

εν ιοππη δε τις ην µαθητρια ονοµατι ταβιθα η διερµηνευοµενη λεγεται δορκας αυτη ην πληρης αγαθων εργων και ελεηµοσυνων ων εποιει

37

εγενετο δε εν ταις ηµεραις εκειναις ασθενησασαν αυτην αποθανειν λουσαντες δε αυτην εθηκαν εν υπερωω

38

εγγυς δε ουσης λυδδης τη ιοππη οι µαθηται ακουσαντες οτι πετρος εστιν εν αυτη απεστειλαν δυο ανδρας προς αυτον παρακαλουντες µη οκνησαι διελθειν εως αυτων

39

αναστας δε πετρος συνηλθεν αυτοις ον παραγενοµενον ανηγαγον εις το υπερωον και παρεστησαν αυτω πασαι αι χηραι κλαιουσαι και επιδεικνυµεναι χιτωνας και ιµατια οσα
εποιει µετ αυτων ουσα η δορκας

40

εκβαλων δε εξω παντας ο πετρος θεις τα γονατα προσηυξατο και επιστρεψας προς το σωµα ειπεν ταβιθα αναστηθι η δε ηνοιξεν τους οφθαλµους αυτης και ιδουσα τον πετρον
ανεκαθισεν

41

δους δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωνησας δε τους αγιους και τας χηρας παρεστησεν αυτην ζωσαν

42

γνωστον δε εγενετο καθ ολης της ιοππης και πολλοι επιστευσαν επι τον κυριον

43

εγενετο δε ηµερας ικανας µειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιµωνι βυρσει
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1

ανηρ δε τις ην εν καισαρεια ονοµατι κορνηλιος εκατονταρχης εκ σπειρης της καλουµενης ιταλικης

2

ευσεβης και φοβουµενος τον θεον συν παντι τω οικω αυτου ποιων τε ελεηµοσυνας πολλας τω λαω και δεοµενος του θεου διαπαντος

3

ειδεν εν οραµατι φανερως ωσει ωραν εννατην της ηµερας αγγελον του θεου εισελθοντα προς αυτον και ειποντα αυτω κορνηλιε

4

ο δε ατενισας αυτω και εµφοβος γενοµενος ειπεν τι εστιν κυριε ειπεν δε αυτω αι προσευχαι σου και αι ελεηµοσυναι σου ανεβησαν εις µνηµοσυνον ενωπιον του θεου

5

και νυν πεµψον εις ιοππην ανδρας και µεταπεµψαι σιµωνα ος επικαλειται πετρος

6

ουτος ξενιζεται παρα τινι σιµωνι βυρσει ω εστιν οικια παρα θαλασσαν ουτος λαλησει σοι τι σε δει ποιειν

7

ως δε απηλθεν ο αγγελος ο λαλων τω κορνηλιω φωνησας δυο των οικετων αυτου και στρατιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω

8

και εξηγησαµενος αυτοις απαντα απεστειλεν αυτους εις την ιοππην

9

τη δε επαυριον οδοιπορουντων εκεινων και τη πολει εγγιζοντων ανεβη πετρος επι το δωµα προσευξασθαι περι ωραν εκτην

10

εγενετο δε προσπεινος και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζοντων δε εκεινων επεπεσεν επ αυτον εκστασις

11

και θεωρει τον ουρανον ανεωγµενον και καταβαινον επ αυτον σκευος τι ως οθονην µεγαλην τεσσαρσιν αρχαις δεδεµενον και καθιεµενον επι της γης

12

εν ω υπηρχεν παντα τα τετραποδα της γης και τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου

13

και εγενετο φωνη προς αυτον αναστας πετρε θυσον και φαγε

14

ο δε πετρος ειπεν µηδαµως κυριε οτι ουδεποτε εφαγον παν κοινον η ακαθαρτον

15

και φωνη παλιν εκ δευτερου προς αυτον α ο θεος εκαθαρισεν συ µη κοινου

16

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον

17

ως δε εν εαυτω διηπορει ο πετρος τι αν ειη το οραµα ο ειδεν και ιδου οι ανδρες οι απεσταλµενοι απο του κορνηλιου διερωτησαντες την οικιαν σιµωνος επεστησαν επι τον πυλ
ωνα

18

και φωνησαντες επυνθανοντο ει σιµων ο επικαλουµενος πετρος ενθαδε ξενιζεται

19

του δε πετρου ενθυµουµενου περι του οραµατος ειπεν αυτω το πνευµα ιδου ανδρες τρεις ζητουσιν σε

20

αλλα αναστας καταβηθι και πορευου συν αυτοις µηδεν διακρινοµενος διοτι εγω απεσταλκα αυτους

21

καταβας δε πετρος προς τους ανδρας τους απεσταλµενους απο του κορνηλιου προς αυτον ειπεν ιδου εγω ειµι ον ζητειτε τις η αιτια δι ην παρεστε

22

οι δε ειπον κορνηλιος εκατονταρχης ανηρ δικαιος και φοβουµενος τον θεον µαρτυρουµενος τε υπο ολου του εθνους των ιουδαιων εχρηµατισθη υπο αγγελου αγιου µεταπεµψα
σθαι σε εις τον οικον αυτου και ακουσαι ρηµατα παρα σου

23

εισκαλεσαµενος ουν αυτους εξενισεν τη δε επαυριον ο πετρος εξηλθεν συν αυτοις και τινες των αδελφων των απο της ιοππης συνηλθον αυτω

24

και τη επαυριον εισηλθον εις την καισαρειαν ο δε κορνηλιος ην προσδοκων αυτους συγκαλεσαµενος τους συγγενεις αυτου και τους αναγκαιους φιλους

25

ως δε εγενετο εισελθειν τον πετρον συναντησας αυτω ο κορνηλιος πεσων επι τους ποδας προσεκυνησεν

26

ο δε πετρος αυτον ηγειρεν λεγων αναστηθι καγω αυτος ανθρωπος ειµι

27

και συνοµιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτας πολλους

28

εφη τε προς αυτους υµεις επιστασθε ως αθεµιτον εστιν ανδρι ιουδαιω κολλασθαι η προσερχεσθαι αλλοφυλω και εµοι ο θεος εδειξεν µηδενα κοινον η ακαθαρτον λεγειν ανθρω
πον

29

διο και αναντιρρητως ηλθον µεταπεµφθεις πυνθανοµαι ουν τινι λογω µετεπεµψασθε µε

30

και ο κορνηλιος εφη απο τεταρτης ηµερας µεχρι ταυτης της ωρας ηµην νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος εν τω οικω µου και ιδου ανηρ εστη ενωπιον µου εν ε
σθητι λαµπρα

31

και φησιν κορνηλιε εισηκουσθη σου η προσευχη και αι ελεηµοσυναι σου εµνησθησαν ενωπιον του θεου
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32

πεµψον ουν εις ιοππην και µετακαλεσαι σιµωνα ος επικαλειται πετρος ουτος ξενιζεται εν οικια σιµωνος βυρσεως παρα θαλασσαν ος παραγενοµενος λαλησει σοι

33

εξαυτης ουν επεµψα προς σε συ τε καλως εποιησας παραγενοµενος νυν ουν παντες ηµεις ενωπιον του θεου παρεσµεν ακουσαι παντα τα προστεταγµενα σοι υπο του θεου

34

ανοιξας δε πετρος το στοµα ειπεν επ αληθειας καταλαµβανοµαι οτι ουκ εστιν προσωποληπτης ο θεος

35

αλλ εν παντι εθνει ο φοβουµενος αυτον και εργαζοµενος δικαιοσυνην δεκτος αυτω εστιν

36

τον λογον ον απεστειλεν τοις υιοις ισραηλ ευαγγελιζοµενος ειρηνην δια ιησου χριστου ουτος εστιν παντων κυριος

37

υµεις οιδατε το γενοµενον ρηµα καθ ολης της ιουδαιας αρξαµενον απο της γαλιλαιας µετα το βαπτισµα ο εκηρυξεν ιωαννης

38

ιησουν τον απο ναζαρετ ως εχρισεν αυτον ο θεος πνευµατι αγιω και δυναµει ος διηλθεν ευεργετων και ιωµενος παντας τους καταδυναστευοµενους υπο του διαβολου οτι ο θεο
ς ην µετ αυτου

39

και ηµεις εσµεν µαρτυρες παντων ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ιουδαιων και εν ιερουσαληµ ον ανειλον κρεµασαντες επι ξυλου

40

τουτον ο θεος ηγειρεν τη τριτη ηµερα και εδωκεν αυτον εµφανη γενεσθαι

41

ου παντι τω λαω αλλα µαρτυσιν τοις προκεχειροτονηµενοις υπο του θεου ηµιν οιτινες συνεφαγοµεν και συνεπιοµεν αυτω µετα το αναστηναι αυτον εκ νεκρων

42

και παρηγγειλεν ηµιν κηρυξαι τω λαω και διαµαρτυρασθαι οτι αυτος εστιν ο ωρισµενος υπο του θεου κριτης ζωντων και νεκρων

43

τουτω παντες οι προφηται µαρτυρουσιν αφεσιν αµαρτιων λαβειν δια του ονοµατος αυτου παντα τον πιστευοντα εις αυτον

44

ετι λαλουντος του πετρου τα ρηµατα ταυτα επεπεσεν το πνευµα το αγιον επι παντας τους ακουοντας τον λογον

45

και εξεστησαν οι εκ περιτοµης πιστοι οσοι συνηλθον τω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα του αγιου πνευµατος εκκεχυται

46

ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαις και µεγαλυνοντων τον θεον τοτε απεκριθη ο πετρος

47

µητι το υδωρ κωλυσαι δυναται τις του µη βαπτισθηναι τουτους οιτινες το πνευµα το αγιον ελαβον καθως και ηµεις

48

προσεταξεν τε αυτους βαπτισθηναι εν τω ονοµατι του κυριου τοτε ηρωτησαν αυτον επιµειναι ηµερας τινας

1

ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελφοι οι οντες κατα την ιουδαιαν οτι και τα εθνη εδεξαντο τον λογον του θεου

2

και οτε ανεβη πετρος εις ιεροσολυµα διεκρινοντο προς αυτον οι εκ περιτοµης

3

λεγοντες οτι προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντας εισηλθες και συνεφαγες αυτοις

4

αρξαµενος δε ο πετρος εξετιθετο αυτοις καθεξης λεγων

5

εγω ηµην εν πολει ιοππη προσευχοµενος και ειδον εν εκστασει οραµα καταβαινον σκευος τι ως οθονην µεγαλην τεσσαρσιν αρχαις καθιεµενην εκ του ουρανου και ηλθεν αχρις
εµου

6

εις ην ατενισας κατενοουν και ειδον τα τετραποδα της γης και τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου

7

ηκουσα δε φωνης λεγουσης µοι αναστας πετρε θυσον και φαγε

8

ειπον δε µηδαµως κυριε οτι παν κοινον η ακαθαρτον ουδεποτε εισηλθεν εις το στοµα µου

9

απεκριθη δε µοι φωνη εκ δευτερου εκ του ουρανου α ο θεος εκαθαρισεν συ µη κοινου

10

τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεσπασθη απαντα εις τον ουρανον

11

και ιδου εξαυτης τρεις ανδρες επεστησαν επι την οικιαν εν η ηµην απεσταλµενοι απο καισαρειας προς µε

12

ειπεν δε µοι το πνευµα συνελθειν αυτοις µηδεν διακρινοµενον ηλθον δε συν εµοι και οι εξ αδελφοι ουτοι και εισηλθοµεν εις τον οικον του ανδρος

13

απηγγειλεν τε ηµιν πως ειδεν τον αγγελον εν τω οικω αυτου σταθεντα και ειποντα αυτω αποστειλον εις ιοππην ανδρας και µεταπεµψαι σιµωνα τον επικαλουµενον πετρον

14

ος λαλησει ρηµατα προς σε εν οις σωθηση συ και πας ο οικος σου

15

εν δε τω αρξασθαι µε λαλειν επεπεσεν το πνευµα το αγιον επ αυτους ωσπερ και εφ ηµας εν αρχη
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16

εµνησθην δε του ρηµατος κυριου ως ελεγεν ιωαννης µεν εβαπτισεν υδατι υµεις δε βαπτισθησεσθε εν πνευµατι αγιω

17

ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοις ο θεος ως και ηµιν πιστευσασιν επι τον κυριον ιησουν χριστον εγω δε τις ηµην δυνατος κωλυσαι τον θεον

18

ακουσαντες δε ταυτα ησυχασαν και εδοξαζον τον θεον λεγοντες αραγε και τοις εθνεσιν ο θεος την µετανοιαν εδωκεν εις ζωην

19

οι µεν ουν διασπαρεντες απο της θλιψεως της γενοµενης επι στεφανω διηλθον εως φοινικης και κυπρου και αντιοχειας µηδενι λαλουντες τον λογον ει µη µονον ιουδαιοις

20

ησαν δε τινες εξ αυτων ανδρες κυπριοι και κυρηναιοι οιτινες εισελθοντες εις αντιοχειαν ελαλουν προς τους ελληνιστας ευαγγελιζοµενοι τον κυριον ιησουν

21

και ην χειρ κυριου µετ αυτων πολυς τε αριθµος πιστευσας επεστρεψεν επι τον κυριον

22

ηκουσθη δε ο λογος εις τα ωτα της εκκλησιας της εν ιεροσολυµοις περι αυτων και εξαπεστειλαν βαρναβαν διελθειν εως αντιοχειας

23

ος παραγενοµενος και ιδων την χαριν του θεου εχαρη και παρεκαλει παντας τη προθεσει της καρδιας προσµενειν τω κυριω

24

οτι ην ανηρ αγαθος και πληρης πνευµατος αγιου και πιστεως και προσετεθη οχλος ικανος τω κυριω

25

εξηλθεν δε εις ταρσον ο βαρναβας αναζητησαι σαυλον

26

και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτους ενιαυτον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηµατισαι τε πρωτον εν αντιοχεια τους
µαθητας χριστιανους

27

εν ταυταις δε ταις ηµεραις κατηλθον απο ιεροσολυµων προφηται εις αντιοχειαν

28

αναστας δε εις εξ αυτων ονοµατι αγαβος εσηµανεν δια του πνευµατος λιµον µεγαν µελλειν εσεσθαι εφ ολην την οικουµενην οστις και εγενετο επι κλαυδιου καισαρος

29

των δε µαθητων καθως ηυπορειτο τις ωρισαν εκαστος αυτων εις διακονιαν πεµψαι τοις κατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοις

30

ο και εποιησαν αποστειλαντες προς τους πρεσβυτερους δια χειρος βαρναβα και σαυλου

1

κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδης ο βασιλευς τας χειρας κακωσαι τινας των απο της εκκλησιας

2

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου µαχαιρα

3

και ιδων οτι αρεστον εστιν τοις ιουδαιοις προσεθετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε ηµεραι των αζυµων

4

ον και πιασας εθετο εις φυλακην παραδους τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων φυλασσειν αυτον βουλοµενος µετα το πασχα αναγαγειν αυτον τω λαω

5

ο µεν ουν πετρος ετηρειτο εν τη φυλακη προσευχη δε ην εκτενης γινοµενη υπο της εκκλησιας προς τον θεον υπερ αυτου

6

οτε δε εµελλεν αυτον προαγειν ο ηρωδης τη νυκτι εκεινη ην ο πετρος κοιµωµενος µεταξυ δυο στρατιωτων δεδεµενος αλυσεσιν δυσιν φυλακες τε προ της θυρας ετηρουν την
φυλακην

7

και ιδου αγγελος κυριου επεστη και φως ελαµψεν εν τω οικηµατι παταξας δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει και εξεπεσον αυτου αι αλυσεις εκ
των χειρων

8

ειπεν τε ο αγγελος προς αυτον περιζωσαι και υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτως και λεγει αυτω περιβαλου το ιµατιον σου και ακολουθει µοι

9

και εξελθων ηκολουθει αυτω και ουκ ηδει οτι αληθες εστιν το γινοµενον δια του αγγελου εδοκει δε οραµα βλεπειν

10

διελθοντες δε πρωτην φυλακην και δευτεραν ηλθον επι την πυλην την σιδηραν την φερουσαν εις την πολιν ητις αυτοµατη ηνοιχθη αυτοις και εξελθοντες προηλθον ρυµην µι
αν και ευθεως απεστη ο αγγελος απ αυτου

11

και ο πετρος γενοµενος εν εαυτω ειπεν νυν οιδα αληθως οτι εξαπεστειλεν κυριος τον αγγελον αυτου και εξειλετο µε εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας του λαου τω
ν ιουδαιων

12

συνιδων τε ηλθεν επι την οικιαν µαριας της µητρος ιωαννου του επικαλουµενου µαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισµενοι και προσευχοµενοι

13

κρουσαντος δε του πετρου την θυραν του πυλωνος προσηλθεν παιδισκη υπακουσαι ονοµατι ροδη

14

και επιγνουσα την φωνην του πετρου απο της χαρας ουκ ηνοιξεν τον πυλωνα εισδραµουσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνος

15

οι δε προς αυτην ειπον µαινη η δε διισχυριζετο ουτως εχειν οι δ ελεγον ο αγγελος αυτου εστιν
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16

ο δε πετρος επεµενεν κρουων ανοιξαντες δε ειδον αυτον και εξεστησαν

17

κατασεισας δε αυτοις τη χειρι σιγαν διηγησατο αυτοις πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν εκ της φυλακης ειπεν δε απαγγειλατε ιακωβω και τοις αδελφοις ταυτα και εξελθων επορ
ευθη εις ετερον τοπον

18

γενοµενης δε ηµερας ην ταραχος ουκ ολιγος εν τοις στρατιωταις τι αρα ο πετρος εγενετο

19

ηρωδης δε επιζητησας αυτον και µη ευρων ανακρινας τους φυλακας εκελευσεν απαχθηναι και κατελθων απο της ιουδαιας εις την καισαρειαν διετριβεν

20

ην δε ο ηρωδης θυµοµαχων τυριοις και σιδωνιοις οµοθυµαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρε
φεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης

21

τακτη δε ηµερα ο ηρωδης ενδυσαµενος εσθητα βασιλικην και καθισας επι του βηµατος εδηµηγορει προς αυτους

22

ο δε δηµος επεφωνει θεου φωνη και ουκ ανθρωπου

23

παραχρηµα δε επαταξεν αυτον αγγελος κυριου ανθ ων ουκ εδωκεν την δοξαν τω θεω και γενοµενος σκωληκοβρωτος εξεψυξεν

24

ο δε λογος του θεου ηυξανεν και επληθυνετο

25

βαρναβας δε και σαυλος υπεστρεψαν εξ ιερουσαληµ πληρωσαντες την διακονιαν συµπαραλαβοντες και ιωαννην τον επικληθεντα µαρκον

1

ησαν δε τινες εν αντιοχεια κατα την ουσαν εκκλησιαν προφηται και διδασκαλοι ο τε βαρναβας και συµεων ο καλουµενος νιγερ και λουκιος ο κυρηναιος µαναην τε ηρωδου το
υ τετραρχου συντροφος και σαυλος

2

λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων ειπεν το πνευµα το αγιον αφορισατε δη µοι τον τε βαρναβαν και τον σαυλον εις το εργον ο προσκεκληµαι αυτους

3

τοτε νηστευσαντες και προσευξαµενοι και επιθεντες τας χειρας αυτοις απελυσαν

4

ουτοι µεν ουν εκπεµφθεντες υπο του πνευµατος του αγιου κατηλθον εις την σελευκειαν εκειθεν τε απεπλευσαν εις την κυπρον

5

και γενοµενοι εν σαλαµινι κατηγγελλον τον λογον του θεου εν ταις συναγωγαις των ιουδαιων ειχον δε και ιωαννην υπηρετην

6

διελθοντες δε την νησον αχρι παφου ευρον τινα µαγον ψευδοπροφητην ιουδαιον ω ονοµα βαριησους

7

ος ην συν τω ανθυπατω σεργιω παυλω ανδρι συνετω ουτος προσκαλεσαµενος βαρναβαν και σαυλον επεζητησεν ακουσαι τον λογον του θεου

8

ανθιστατο δε αυτοις ελυµας ο µαγος ουτως γαρ µεθερµηνευεται το ονοµα αυτου ζητων διαστρεψαι τον ανθυπατον απο της πιστεως

9

σαυλος δε ο και παυλος πλησθεις πνευµατος αγιου και ατενισας εις αυτον

10

ειπεν ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση διαστρεφων τας οδους κυριου τας ευθειας

11

και νυν ιδου χειρ του κυριου επι σε και εση τυφλος µη βλεπων τον ηλιον αχρι καιρου παραχρηµα δε επεπεσεν επ αυτον αχλυς και σκοτος και περιαγων εζητει χειραγωγους

12

τοτε ιδων ο ανθυπατος το γεγονος επιστευσεν εκπλησσοµενος επι τη διδαχη του κυριου

13

αναχθεντες δε απο της παφου οι περι τον παυλον ηλθον εις περγην της παµφυλιας ιωαννης δε αποχωρησας απ αυτων υπεστρεψεν εις ιεροσολυµα

14

αυτοι δε διελθοντες απο της περγης παρεγενοντο εις αντιοχειαν της πισιδιας και εισελθοντες εις την συναγωγην τη ηµερα των σαββατων εκαθισαν

15

µετα δε την αναγνωσιν του νοµου και των προφητων απεστειλαν οι αρχισυναγωγοι προς αυτους λεγοντες ανδρες αδελφοι ει εστιν λογος εν υµιν παρακλησεως προς τον λαον λ
εγετε

16

αναστας δε παυλος και κατασεισας τη χειρι ειπεν ανδρες ισραηλιται και οι φοβουµενοι τον θεον ακουσατε

17

ο θεος του λαου τουτου ισραηλ εξελεξατο τους πατερας ηµων και τον λαον υψωσεν εν τη παροικια εν γη αιγυπτω και µετα βραχιονος υψηλου εξηγαγεν αυτους εξ αυτης

18

και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερηµω

19

και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληροδοτησεν αυτοις την γην αυτων

20

και µετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα εδωκεν κριτας εως σαµουηλ του προφητου

21

κακειθεν ητησαντο βασιλεα και εδωκεν αυτοις ο θεος τον σαουλ υιον κις ανδρα εκ φυλης βενιαµιν ετη τεσσαρακοντα
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22

και µεταστησας αυτον ηγειρεν αυτοις τον δαβιδ εις βασιλεα ω και ειπεν µαρτυρησας ευρον δαβιδ τον του ιεσσαι ανδρα κατα την καρδιαν µου ος ποιησει παντα τα θεληµατα
µου

23

τουτου ο θεος απο του σπερµατος κατ επαγγελιαν ηγειρεν τω ισραηλ σωτηρα ιησουν

24

προκηρυξαντος ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυτου βαπτισµα µετανοιας παντι τω λαω ισραηλ

25

ως δε επληρου ο ιωαννης τον δροµον ελεγεν τινα µε υπονοειτε ειναι ουκ ειµι εγω αλλ ιδου ερχεται µετ εµε ου ουκ ειµι αξιος το υποδηµα των ποδων λυσαι

26

ανδρες αδελφοι υιοι γενους αβρααµ και οι εν υµιν φοβουµενοι τον θεον υµιν ο λογος της σωτηριας ταυτης απεσταλη

27

οι γαρ κατοικουντες εν ιερουσαληµ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες και τας φωνας των προφητων τας κατα παν σαββατον αναγινωσκοµενας κριναντες επληρωσα
ν

28

και µηδεµιαν αιτιαν θανατου ευροντες ητησαντο πιλατον αναιρεθηναι αυτον

29

ως δε ετελεσαν απαντα τα περι αυτου γεγραµµενα καθελοντες απο του ξυλου εθηκαν εις µνηµειον

30

ο δε θεος ηγειρεν αυτον εκ νεκρων

31

ος ωφθη επι ηµερας πλειους τοις συναναβασιν αυτω απο της γαλιλαιας εις ιερουσαληµ οιτινες εισιν µαρτυρες αυτου προς τον λαον

32

και ηµεις υµας ευαγγελιζοµεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενοµενην οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις αυτων ηµιν αναστησας ιησουν

33

ως και εν τω ψαλµω τω δευτερω γεγραπται υιος µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε

34

οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων µηκετι µελλοντα υποστρεφειν εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν οτι δωσω υµιν τα οσια δαβιδ τα πιστα

35

διο και εν ετερω λεγει ου δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν

36

δαβιδ µεν γαρ ιδια γενεα υπηρετησας τη του θεου βουλη εκοιµηθη και προσετεθη προς τους πατερας αυτου και ειδεν διαφθοραν

37

ον δε ο θεος ηγειρεν ουκ ειδεν διαφθοραν

38

γνωστον ουν εστω υµιν ανδρες αδελφοι οτι δια τουτου υµιν αφεσις αµαρτιων καταγγελλεται

39

και απο παντων ων ουκ ηδυνηθητε εν τω νοµω µωσεως δικαιωθηναι εν τουτω πας ο πιστευων δικαιουται

40

βλεπετε ουν µη επελθη εφ υµας το ειρηµενον εν τοις προφηταις

41

ιδετε οι καταφρονηται και θαυµασατε και αφανισθητε οτι εργον εγω εργαζοµαι εν ταις ηµεραις υµων εργον ω ου µη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται υµιν

42

εξιοντων δε εκ της συναγωγης των ιουδαιων παρεκαλουν τα εθνη εις το µεταξυ σαββατον λαληθηναι αυτοις τα ρηµατα ταυτα

43

λυθεισης δε της συναγωγης ηκολουθησαν πολλοι των ιουδαιων και των σεβοµενων προσηλυτων τω παυλω και τω βαρναβα οιτινες προσλαλουντες αυτοις επειθον αυτους επι
µενειν τη χαριτι του θεου

44

τω δε ερχοµενω σαββατω σχεδον πασα η πολις συνηχθη ακουσαι τον λογον του θεου

45

ιδοντες δε οι ιουδαιοι τους οχλους επλησθησαν ζηλου και αντελεγον τοις υπο του παυλου λεγοµενοις αντιλεγοντες και βλασφηµουντες

46

παρρησιασαµενοι δε ο παυλος και ο βαρναβας ειπον υµιν ην αναγκαιον πρωτον λαληθηναι τον λογον του θεου επειδη δε απωθεισθε αυτον και ουκ αξιους κρινετε εαυτους της
αιωνιου ζωης ιδου στρεφοµεθα εις τα εθνη

47

ουτως γαρ εντεταλται ηµιν ο κυριος τεθεικα σε εις φως εθνων του ειναι σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης

48

ακουοντα δε τα εθνη εχαιρον και εδοξαζον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγµενοι εις ζωην αιωνιον

49

διεφερετο δε ο λογος του κυριου δι ολης της χωρας

50

οι δε ιουδαιοι παρωτρυναν τας σεβοµενας γυναικας και τας ευσχηµονας και τους πρωτους της πολεως και επηγειραν διωγµον επι τον παυλον και τον βαρναβαν και εξεβαλον
αυτους απο των οριων αυτων

51

οι δε εκτιναξαµενοι τον κονιορτον των ποδων αυτων επ αυτους ηλθον εις ικονιον
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52

οι δε µαθηται επληρουντο χαρας και πνευµατος αγιου

1

εγενετο δε εν ικονιω κατα το αυτο εισελθειν αυτους εις την συναγωγην των ιουδαιων και λαλησαι ουτως ωστε πιστευσαι ιουδαιων τε και ελληνων πολυ πληθος

2

οι δε απειθουντες ιουδαιοι επηγειραν και εκακωσαν τας ψυχας των εθνων κατα των αδελφων

3

ικανον µεν ουν χρονον διετριψαν παρρησιαζοµενοι επι τω κυριω τω µαρτυρουντι τω λογω της χαριτος αυτου και διδοντι σηµεια και τερατα γινεσθαι δια των χειρων αυτων

4

εσχισθη δε το πληθος της πολεως και οι µεν ησαν συν τοις ιουδαιοις οι δε συν τοις αποστολοις

5

ως δε εγενετο ορµη των εθνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι και λιθοβολησαι αυτους

6

συνιδοντες κατεφυγον εις τας πολεις της λυκαονιας λυστραν και δερβην και την περιχωρον

7

κακει ησαν ευαγγελιζοµενοι

8

και τις ανηρ εν λυστροις αδυνατος τοις ποσιν εκαθητο χωλος εκ κοιλιας µητρος αυτου υπαρχων ος ουδεποτε περιπεπατηκει

9

ουτος ηκουεν του παυλου λαλουντος ος ατενισας αυτω και ιδων οτι πιστιν εχει του σωθηναι

10

ειπεν µεγαλη τη φωνη αναστηθι επι τους ποδας σου ορθος και ηλλετο και περιεπατει

11

οι δε οχλοι ιδοντες ο εποιησεν ο παυλος επηραν την φωνην αυτων λυκαονιστι λεγοντες οι θεοι οµοιωθεντες ανθρωποις κατεβησαν προς ηµας

12

εκαλουν τε τον µεν βαρναβαν δια τον δε παυλον ερµην επειδη αυτος ην ο ηγουµενος του λογου

13

ο δε ιερευς του διος του οντος προ της πολεως αυτων ταυρους και στεµµατα επι τους πυλωνας ενεγκας συν τοις οχλοις ηθελεν θυειν

14

ακουσαντες δε οι αποστολοι βαρναβας και παυλος διαρρηξαντες τα ιµατια αυτων εισεπηδησαν εις τον οχλον κραζοντες

15

και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ηµεις οµοιοπαθεις εσµεν υµιν ανθρωποι ευαγγελιζοµενοι υµας απο τουτων των µαταιων επιστρεφειν επι τον θεον τον ζωντα ος εποιη
σεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις

16

ος εν ταις παρωχηµεναις γενεαις ειασεν παντα τα εθνη πορευεσθαι ταις οδοις αυτων

17

και τοι γε ουκ αµαρτυρον εαυτον αφηκεν αγαθοποιων ουρανοθεν ηµιν υετους διδους και καιρους καρποφορους εµπιπλων τροφης και ευφροσυνης τας καρδιας ηµων

18

και ταυτα λεγοντες µολις κατεπαυσαν τους οχλους του µη θυειν αυτοις

19

επηλθον δε απο αντιοχειας και ικονιου ιουδαιοι και πεισαντες τους οχλους και λιθασαντες τον παυλον εσυρον εξω της πολεως νοµισαντες αυτον τεθναναι

20

κυκλωσαντων δε αυτον των µαθητων αναστας εισηλθεν εις την πολιν και τη επαυριον εξηλθεν συν τω βαρναβα εις δερβην

21

ευαγγελισαµενοι τε την πολιν εκεινην και µαθητευσαντες ικανους υπεστρεψαν εις την λυστραν και ικονιον και αντιοχειαν

22

επιστηριζοντες τας ψυχας των µαθητων παρακαλουντες εµµενειν τη πιστει και οτι δια πολλων θλιψεων δει ηµας εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου

23

χειροτονησαντες δε αυτοις πρεσβυτερους κατ εκκλησιαν προσευξαµενοι µετα νηστειων παρεθεντο αυτους τω κυριω εις ον πεπιστευκεισαν

24

και διελθοντες την πισιδιαν ηλθον εις παµφυλιαν

25

και λαλησαντες εν περγη τον λογον κατεβησαν εις ατταλειαν

26

κακειθεν απεπλευσαν εις αντιοχειαν οθεν ησαν παραδεδοµενοι τη χαριτι του θεου εις το εργον ο επληρωσαν

27

παραγενοµενοι δε και συναγαγοντες την εκκλησιαν ανηγγειλαν οσα εποιησεν ο θεος µετ αυτων και οτι ηνοιξεν τοις εθνεσιν θυραν πιστεως

28

διετριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν τοις µαθηταις

1

και τινες κατελθοντες απο της ιουδαιας εδιδασκον τους αδελφους οτι εαν µη περιτεµνησθε τω εθει µωυσεως ου δυνασθε σωθηναι

2

γενοµενης ουν στασεως και συζητησεως ουκ ολιγης τω παυλω και τω βαρναβα προς αυτους εταξαν αναβαινειν παυλον και βαρναβαν και τινας αλλους εξ αυτων προς τους απ
οστολους και πρεσβυτερους εις ιερουσαληµ περι του ζητηµατος τουτου
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3

οι µεν ουν προπεµφθεντες υπο της εκκλησιας διηρχοντο την φοινικην και σαµαρειαν εκδιηγουµενοι την επιστροφην των εθνων και εποιουν χαραν µεγαλην πασιν τοις αδελφο
ις

4

παραγενοµενοι δε εις ιερουσαληµ απεδεχθησαν υπο της εκκλησιας και των αποστολων και των πρεσβυτερων ανηγγειλαν τε οσα ο θεος εποιησεν µετ αυτων

5

εξανεστησαν δε τινες των απο της αιρεσεως των φαρισαιων πεπιστευκοτες λεγοντες οτι δει περιτεµνειν αυτους παραγγελλειν τε τηρειν τον νοµον µωυσεως

6

συνηχθησαν δε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι ιδειν περι του λογου τουτου

7

πολλης δε συζητησεως γενοµενης αναστας πετρος ειπεν προς αυτους ανδρες αδελφοι υµεις επιστασθε οτι αφ ηµερων αρχαιων ο θεος εν ηµιν εξελεξατο δια του στοµατος µου
ακουσαι τα εθνη τον λογον του ευαγγελιου και πιστευσαι

8

και ο καρδιογνωστης θεος εµαρτυρησεν αυτοις δους αυτοις το πνευµα το αγιον καθως και ηµιν

9

και ουδεν διεκρινεν µεταξυ ηµων τε και αυτων τη πιστει καθαρισας τας καρδιας αυτων

10

νυν ουν τι πειραζετε τον θεον επιθειναι ζυγον επι τον τραχηλον των µαθητων ον ουτε οι πατερες ηµων ουτε ηµεις ισχυσαµεν βαστασαι

11

αλλα δια της χαριτος κυριου ιησου χριστου πιστευοµεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι

12

εσιγησεν δε παν το πληθος και ηκουον βαρναβα και παυλου εξηγουµενων οσα εποιησεν ο θεος σηµεια και τερατα εν τοις εθνεσιν δι αυτων

13

µετα δε το σιγησαι αυτους απεκριθη ιακωβος λεγων ανδρες αδελφοι ακουσατε µου

14

συµεων εξηγησατο καθως πρωτον ο θεος επεσκεψατο λαβειν εξ εθνων λαον επι τω ονοµατι αυτου

15

και τουτω συµφωνουσιν οι λογοι των προφητων καθως γεγραπται

16

µετα ταυτα αναστρεψω και ανοικοδοµησω την σκηνην δαβιδ την πεπτωκυιαν και τα κατεσκαµµενα αυτης ανοικοδοµησω και ανορθωσω αυτην

17

οπως αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων τον κυριον και παντα τα εθνη εφ ους επικεκληται το ονοµα µου επ αυτους λεγει κυριος ο ποιων ταυτα παντα

18

γνωστα απ αιωνος εστιν τω θεω παντα τα εργα αυτου

19

διο εγω κρινω µη παρενοχλειν τοις απο των εθνων επιστρεφουσιν επι τον θεον

20

αλλα επιστειλαι αυτοις του απεχεσθαι απο των αλισγηµατων των ειδωλων και της πορνειας και του πνικτου και του αιµατος

21

µωσης γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον εχει εν ταις συναγωγαις κατα παν σαββατον αναγινωσκοµενος

22

τοτε εδοξεν τοις αποστολοις και τοις πρεσβυτεροις συν ολη τη εκκλησια εκλεξαµενους ανδρας εξ αυτων πεµψαι εις αντιοχειαν συν τω παυλω και βαρναβα ιουδαν τον επικαλ
ουµενον βαρσαβαν και σιλαν ανδρας ηγουµενους εν τοις αδελφοις

23

γραψαντες δια χειρος αυτων ταδε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι και οι αδελφοι τοις κατα την αντιοχειαν και συριαν και κιλικιαν αδελφοις τοις εξ εθνων χαιρειν

24

επειδη ηκουσαµεν οτι τινες εξ ηµων εξελθοντες εταραξαν υµας λογοις ανασκευαζοντες τας ψυχας υµων λεγοντες περιτεµνεσθαι και τηρειν τον νοµον οις ου διεστειλαµεθα

25

εδοξεν ηµιν γενοµενοις οµοθυµαδον εκλεξαµενους ανδρας πεµψαι προς υµας συν τοις αγαπητοις ηµων βαρναβα και παυλω

26

ανθρωποις παραδεδωκοσιν τας ψυχας αυτων υπερ του ονοµατος του κυριου ηµων ιησου χριστου

27

απεσταλκαµεν ουν ιουδαν και σιλαν και αυτους δια λογου απαγγελλοντας τα αυτα

28

εδοξεν γαρ τω αγιω πνευµατι και ηµιν µηδεν πλεον επιτιθεσθαι υµιν βαρος πλην των επαναγκες τουτων

29

απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιµατος και πνικτου και πορνειας εξ ων διατηρουντες εαυτους ευ πραξετε ερρωσθε

30

οι µεν ουν απολυθεντες ηλθον εις αντιοχειαν και συναγαγοντες το πληθος επεδωκαν την επιστολην

31

αναγνοντες δε εχαρησαν επι τη παρακλησει

32

ιουδας τε και σιλας και αυτοι προφηται οντες δια λογου πολλου παρεκαλεσαν τους αδελφους και επεστηριξαν

33

ποιησαντες δε χρονον απελυθησαν µετ ειρηνης απο των αδελφων προς τους αποστολους
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34

εδοξεν δε τω σιλα επιµειναι αυτου

35

παυλος δε και βαρναβας διετριβον εν αντιοχεια διδασκοντες και ευαγγελιζοµενοι µετα και ετερων πολλων τον λογον του κυριου

36

µετα δε τινας ηµερας ειπεν παυλος προς βαρναβαν επιστρεψαντες δη επισκεψωµεθα τους αδελφους ηµων κατα πασαν πολιν εν αις κατηγγειλαµεν τον λογον του κυριου πως ε
χουσιν

37

βαρναβας δε εβουλευσατο συµπαραλαβειν τον ιωαννην τον καλουµενον µαρκον

38

παυλος δε ηξιου τον αποσταντα απ αυτων απο παµφυλιας και µη συνελθοντα αυτοις εις το εργον µη συµπαραλαβειν τουτον

39

εγενετο ουν παροξυσµος ωστε αποχωρισθηναι αυτους απ αλληλων τον τε βαρναβαν παραλαβοντα τον µαρκον εκπλευσαι εις κυπρον

40

παυλος δε επιλεξαµενος σιλαν εξηλθεν παραδοθεις τη χαριτι του θεου υπο των αδελφων

41

διηρχετο δε την συριαν και κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας

1

κατηντησεν δε εις δερβην και λυστραν και ιδου µαθητης τις ην εκει ονοµατι τιµοθεος υιος γυναικος τινος ιουδαιας πιστης πατρος δε ελληνος

2

ος εµαρτυρειτο υπο των εν λυστροις και ικονιω αδελφων

3

τουτον ηθελησεν ο παυλος συν αυτω εξελθειν και λαβων περιετεµεν αυτον δια τους ιουδαιους τους οντας εν τοις τοποις εκεινοις ηδεισαν γαρ απαντες τον πατερα αυτου οτι ελ
λην υπηρχεν

4

ως δε διεπορευοντο τας πολεις παρεδιδουν αυτοις φυλασσειν τα δογµατα τα κεκριµενα υπο των αποστολων και των πρεσβυτερων των εν ιερουσαληµ

5

αι µεν ουν εκκλησιαι εστερεουντο τη πιστει και επερισσευον τω αριθµω καθ ηµεραν

6

διελθοντες δε την φρυγιαν και την γαλατικην χωραν κωλυθεντες υπο του αγιου πνευµατος λαλησαι τον λογον εν τη ασια

7

ελθοντες κατα την µυσιαν επειραζον κατα την βιθυνιαν πορευεσθαι και ουκ ειασεν αυτους το πνευµα

8

παρελθοντες δε την µυσιαν κατεβησαν εις τρωαδα

9

και οραµα δια της νυκτος ωφθη τω παυλω ανηρ τις ην µακεδων εστως παρακαλων αυτον και λεγων διαβας εις µακεδονιαν βοηθησον ηµιν

10

ως δε το οραµα ειδεν ευθεως εζητησαµεν εξελθειν εις την µακεδονιαν συµβιβαζοντες οτι προσκεκληται ηµας ο κυριος ευαγγελισασθαι αυτους

11

αναχθεντες ουν απο της τρωαδος ευθυδροµησαµεν εις σαµοθρακην τη τε επιουση εις νεαπολιν

12

εκειθεν τε εις φιλιππους ητις εστιν πρωτη της µεριδος της µακεδονιας πολις κολωνια ηµεν δε εν ταυτη τη πολει διατριβοντες ηµερας τινας

13

τη τε ηµερα των σαββατων εξηλθοµεν εξω της πολεως παρα ποταµον ου ενοµιζετο προσευχη ειναι και καθισαντες ελαλουµεν ταις συνελθουσαις γυναιξιν

14

και τις γυνη ονοµατι λυδια πορφυροπωλις πολεως θυατειρων σεβοµενη τον θεον ηκουεν ης ο κυριος διηνοιξεν την καρδιαν προσεχειν τοις λαλουµενοις υπο του παυλου

15

ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε µε πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον µου µεινατε και παρεβιασατο ηµας

16

εγενετο δε πορευοµενων ηµων εις προσευχην παιδισκην τινα εχουσαν πνευµα πυθωνος απαντησαι ηµιν ητις εργασιαν πολλην παρειχεν τοις κυριοις αυτης µαντευοµενη

17

αυτη κατακολουθησασα τω παυλω και ηµιν εκραζεν λεγουσα ουτοι οι ανθρωποι δουλοι του θεου του υψιστου εισιν οιτινες καταγγελλουσιν ηµιν οδον σωτηριας

18

τουτο δε εποιει επι πολλας ηµερας διαπονηθεις δε ο παυλος και επιστρεψας τω πνευµατι ειπεν παραγγελλω σοι εν τω ονοµατι ιησου χριστου εξελθειν απ αυτης και εξηλθεν α
υτη τη ωρα

19

ιδοντες δε οι κυριοι αυτης οτι εξηλθεν η ελπις της εργασιας αυτων επιλαβοµενοι τον παυλον και τον σιλαν ειλκυσαν εις την αγοραν επι τους αρχοντας

20

και προσαγαγοντες αυτους τοις στρατηγοις ειπον ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν ηµων την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες

21

και καταγγελλουσιν εθη α ουκ εξεστιν ηµιν παραδεχεσθαι ουδε ποιειν ρωµαιοις ουσιν

22

και συνεπεστη ο οχλος κατ αυτων και οι στρατηγοι περιρρηξαντες αυτων τα ιµατια εκελευον ραβδιζειν

23

πολλας τε επιθεντες αυτοις πληγας εβαλον εις φυλακην παραγγειλαντες τω δεσµοφυλακι ασφαλως τηρειν αυτους
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24

ος παραγγελιαν τοιαυτην ειληφως εβαλεν αυτους εις την εσωτεραν φυλακην και τους ποδας αυτων ησφαλισατο εις το ξυλον

25

κατα δε το µεσονυκτιον παυλος και σιλας προσευχοµενοι υµνουν τον θεον επηκροωντο δε αυτων οι δεσµιοι

26

αφνω δε σεισµος εγενετο µεγας ωστε σαλευθηναι τα θεµελια του δεσµωτηριου ανεωχθησαν τε παραχρηµα αι θυραι πασαι και παντων τα δεσµα ανεθη

27

εξυπνος δε γενοµενος ο δεσµοφυλαξ και ιδων ανεωγµενας τας θυρας της φυλακης σπασαµενος µαχαιραν εµελλεν εαυτον αναιρειν νοµιζων εκπεφευγεναι τους δεσµιους

28

εφωνησεν δε φωνη µεγαλη ο παυλος λεγων µηδεν πραξης σεαυτω κακον απαντες γαρ εσµεν ενθαδε

29

αιτησας δε φωτα εισεπηδησεν και εντροµος γενοµενος προσεπεσεν τω παυλω και τω σιλα

30

και προαγαγων αυτους εξω εφη κυριοι τι µε δει ποιειν ινα σωθω

31

οι δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον και σωθηση συ και ο οικος σου

32

και ελαλησαν αυτω τον λογον του κυριου και πασιν τοις εν τη οικια αυτου

33

και παραλαβων αυτους εν εκεινη τη ωρα της νυκτος ελουσεν απο των πληγων και εβαπτισθη αυτος και οι αυτου παντες παραχρηµα

34

αναγαγων τε αυτους εις τον οικον αυτου παρεθηκεν τραπεζαν και ηγαλλιασατο πανοικι πεπιστευκως τω θεω

35

ηµερας δε γενοµενης απεστειλαν οι στρατηγοι τους ραβδουχους λεγοντες απολυσον τους ανθρωπους εκεινους

36

απηγγειλεν δε ο δεσµοφυλαξ τους λογους τουτους προς τον παυλον οτι απεσταλκασιν οι στρατηγοι ινα απολυθητε νυν ουν εξελθοντες πορευεσθε εν ειρηνη

37

ο δε παυλος εφη προς αυτους δειραντες ηµας δηµοσια ακατακριτους ανθρωπους ρωµαιους υπαρχοντας εβαλον εις φυλακην και νυν λαθρα ηµας εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελ
θοντες αυτοι ηµας εξαγαγετωσαν

38

ανηγγειλαν δε τοις στρατηγοις οι ραβδουχοι τα ρηµατα ταυτα και εφοβηθησαν ακουσαντες οτι ρωµαιοι εισιν

39

και ελθοντες παρεκαλεσαν αυτους και εξαγαγοντες ηρωτων εξελθειν της πολεως

40

εξελθοντες δε εκ της φυλακης εισηλθον εις την λυδιαν και ιδοντες τους αδελφους παρεκαλεσαν αυτους και εξηλθον

1

διοδευσαντες δε την αµφιπολιν και απολλωνιαν ηλθον εις θεσσαλονικην οπου ην η συναγωγη των ιουδαιων

2

κατα δε το ειωθος τω παυλω εισηλθεν προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεγετο αυτοις απο των γραφων

3

διανοιγων και παρατιθεµενος οτι τον χριστον εδει παθειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτι ουτος εστιν ο χριστος ιησους ον εγω καταγγελλω υµιν

4

και τινες εξ αυτων επεισθησαν και προσεκληρωθησαν τω παυλω και τω σιλα των τε σεβοµενων ελληνων πολυ πληθος γυναικων τε των πρωτων ουκ ολιγαι

5

ζηλωσαντες δε οι απειθουντες ιουδαιοι και προσλαβοµενοι των αγοραιων τινας ανδρας πονηρους και οχλοποιησαντες εθορυβουν την πολιν επισταντες τε τη οικια ιασονος εζη
τουν αυτους αγαγειν εις τον δηµον

6

µη ευροντες δε αυτους εσυρον τον ιασονα και τινας αδελφους επι τους πολιταρχας βοωντες οτι οι την οικουµενην αναστατωσαντες ουτοι και ενθαδε παρεισιν

7

ους υποδεδεκται ιασων και ουτοι παντες απεναντι των δογµατων καισαρος πραττουσιν βασιλεα λεγοντες ετερον ειναι ιησουν

8

εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα

9

και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους

10

οι δε αδελφοι ευθεως δια της νυκτος εξεπεµψαν τον τε παυλον και τον σιλαν εις βεροιαν οιτινες παραγενοµενοι εις την συναγωγην των ιουδαιων απηεσαν

11

ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι των εν θεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο τον λογον µετα πασης προθυµιας το καθ ηµεραν ανακρινοντες τας γραφας ει εχοι ταυτα ουτως

12

πολλοι µεν ουν εξ αυτων επιστευσαν και των ελληνιδων γυναικων των ευσχηµονων και ανδρων ουκ ολιγοι

13

ως δε εγνωσαν οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη υπο του παυλου ο λογος του θεου ηλθον κακει σαλευοντες τους οχλους

14

ευθεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν οι αδελφοι πορευεσθαι ως επι την θαλασσαν υπεµενον δε ο τε σιλας και ο τιµοθεος εκει

15

οι δε καθιστωντες τον παυλον ηγαγον αυτον εως αθηνων και λαβοντες εντολην προς τον σιλαν και τιµοθεον ινα ως ταχιστα ελθωσιν προς αυτον εξηεσαν
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16

εν δε ταις αθηναις εκδεχοµενου αυτους του παυλου παρωξυνετο το πνευµα αυτου εν αυτω θεωρουντι κατειδωλον ουσαν την πολιν

17

διελεγετο µεν ουν εν τη συναγωγη τοις ιουδαιοις και τοις σεβοµενοις και εν τη αγορα κατα πασαν ηµεραν προς τους παρατυγχανοντας

18

τινες δε των επικουρειων και των στωικων φιλοσοφων συνεβαλλον αυτω και τινες ελεγον τι αν θελοι ο σπερµολογος ουτος λεγειν οι δε ξενων δαιµονιων δοκει καταγγελευς ει
ναι οτι τον ιησουν και την αναστασιν αυτοις ευηγγελιζετο

19

επιλαβοµενοι τε αυτου επι τον αρειον παγον ηγαγον λεγοντες δυναµεθα γνωναι τις η καινη αυτη η υπο σου λαλουµενη διδαχη

20

ξενιζοντα γαρ τινα εισφερεις εις τας ακοας ηµων βουλοµεθα ουν γνωναι τι αν θελοι ταυτα ειναι

21

αθηναιοι δε παντες και οι επιδηµουντες ξενοι εις ουδεν ετερον ευκαιρουν η λεγειν τι και ακουειν καινοτερον

22

σταθεις δε ο παυλος εν µεσω του αρειου παγου εφη ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιµονεστερους υµας θεωρω

23

διερχοµενος γαρ και αναθεωρων τα σεβασµατα υµων ευρον και βωµον εν ω επεγεγραπτο αγνωστω θεω ον ουν αγνοουντες ευσεβειτε τουτον εγω καταγγελλω υµιν

24

ο θεος ο ποιησας τον κοσµον και παντα τα εν αυτω ουτος ουρανου και γης κυριος υπαρχων ουκ εν χειροποιητοις ναοις κατοικει

25

ουδε υπο χειρων ανθρωπων θεραπευεται προσδεοµενος τινος αυτος διδους πασιν ζωην και πνοην κατα παντα

26

εποιησεν τε εξ ενος αιµατος παν εθνος ανθρωπων κατοικειν επι παν το προσωπον της γης ορισας προτεταγµενους καιρους και τας οροθεσιας της κατοικιας αυτων

27

ζητειν τον κυριον ει αρα γε ψηλαφησειαν αυτον και ευροιεν καιτοιγε ου µακραν απο ενος εκαστου ηµων υπαρχοντα

28

εν αυτω γαρ ζωµεν και κινουµεθα και εσµεν ως και τινες των καθ υµας ποιητων ειρηκασιν του γαρ και γενος εσµεν

29

γενος ουν υπαρχοντες του θεου ουκ οφειλοµεν νοµιζειν χρυσω η αργυρω η λιθω χαραγµατι τεχνης και ενθυµησεως ανθρωπου το θειον ειναι οµοιον

30

τους µεν ουν χρονους της αγνοιας υπεριδων ο θεος τα νυν παραγγελλει τοις ανθρωποις πασιν πανταχου µετανοειν

31

διοτι εστησεν ηµεραν εν η µελλει κρινειν την οικουµενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν πιστιν παρασχων πασιν αναστησας αυτον εκ νεκρων

32

ακουσαντες δε αναστασιν νεκρων οι µεν εχλευαζον οι δε ειπον ακουσοµεθα σου παλιν περι τουτου

33

και ουτως ο παυλος εξηλθεν εκ µεσου αυτων

34

τινες δε ανδρες κολληθεντες αυτω επιστευσαν εν οις και διονυσιος ο αρεοπαγιτης και γυνη ονοµατι δαµαρις και ετεροι συν αυτοις

1

µετα δε ταυτα χωρισθεις ο παυλος εκ των αθηνων ηλθεν εις κορινθον

2

και ευρων τινα ιουδαιον ονοµατι ακυλαν ποντικον τω γενει προσφατως εληλυθοτα απο της ιταλιας και πρισκιλλαν γυναικα αυτου δια το διατεταχεναι κλαυδιον χωριζεσθαι π
αντας τους ιουδαιους εκ της ρωµης προσηλθεν αυτοις

3

και δια το οµοτεχνον ειναι εµενεν παρ αυτοις και ειργαζετο ησαν γαρ σκηνοποιοι την τεχνην

4

διελεγετο δε εν τη συναγωγη κατα παν σαββατον επειθεν τε ιουδαιους και ελληνας

5

ως δε κατηλθον απο της µακεδονιας ο τε σιλας και ο τιµοθεος συνειχετο τω πνευµατι ο παυλος διαµαρτυροµενος τοις ιουδαιοις τον χριστον ιησουν

6

αντιτασσοµενων δε αυτων και βλασφηµουντων εκτιναξαµενος τα ιµατια ειπεν προς αυτους το αιµα υµων επι την κεφαλην υµων καθαρος εγω απο του νυν εις τα εθνη πορευσ
οµαι

7

και µεταβας εκειθεν ηλθεν εις οικιαν τινος ονοµατι ιουστου σεβοµενου τον θεον ου η οικια ην συνοµορουσα τη συναγωγη

8

κρισπος δε ο αρχισυναγωγος επιστευσεν τω κυριω συν ολω τω οικω αυτου και πολλοι των κορινθιων ακουοντες επιστευον και εβαπτιζοντο

9

ειπεν δε ο κυριος δι οραµατος εν νυκτι τω παυλω µη φοβου αλλα λαλει και µη σιωπησης

10

διοτι εγω ειµι µετα σου και ουδεις επιθησεται σοι του κακωσαι σε διοτι λαος εστιν µοι πολυς εν τη πολει ταυτη

11

εκαθισεν τε ενιαυτον και µηνας εξ διδασκων εν αυτοις τον λογον του θεου

12

γαλλιωνος δε ανθυπατευοντος της αχαιας κατεπεστησαν οµοθυµαδον οι ιουδαιοι τω παυλω και ηγαγον αυτον επι το βηµα
Acts

Chapter

18

LXX / 1550 Stephanos

Page 947 of 1057

13

λεγοντες οτι παρα τον νοµον ουτος αναπειθει τους ανθρωπους σεβεσθαι τον θεον

14

µελλοντος δε του παυλου ανοιγειν το στοµα ειπεν ο γαλλιων προς τους ιουδαιους ει µεν ουν ην αδικηµα τι η ραδιουργηµα πονηρον ω ιουδαιοι κατα λογον αν ηνεσχοµην υµων

15

ει δε ζητηµα εστιν περι λογου και ονοµατων και νοµου του καθ υµας οψεσθε αυτοι κριτης γαρ εγω τουτων ου βουλοµαι ειναι

16

και απηλασεν αυτους απο του βηµατος

17

επιλαβοµενοι δε παντες οι ελληνες σωσθενην τον αρχισυναγωγον ετυπτον εµπροσθεν του βηµατος και ουδεν τουτων τω γαλλιωνι εµελεν

18

ο δε παυλος ετι προσµεινας ηµερας ικανας τοις αδελφοις αποταξαµενος εξεπλει εις την συριαν και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλας κειραµενος την κεφαλην εν κεγχρεαις ειχε
ν γαρ ευχην

19

κατηντησεν δε εις εφεσον κακεινους κατελιπεν αυτου αυτος δε εισελθων εις την συναγωγην διελεχθη τοις ιουδαιοις

20

ερωτωντων δε αυτων επι πλειονα χρονον µειναι παρ αυτοις ουκ επενευσεν

21

αλλ απεταξατο αυτοις ειπων δει µε παντως την εορτην την ερχοµενην ποιησαι εις ιεροσολυµα παλιν δε ανακαµψω προς υµας του θεου θελοντος και ανηχθη απο της εφεσου

22

και κατελθων εις καισαρειαν αναβας και ασπασαµενος την εκκλησιαν κατεβη εις αντιοχειαν

23

και ποιησας χρονον τινα εξηλθεν διερχοµενος καθεξης την γαλατικην χωραν και φρυγιαν επιστηριζων παντας τους µαθητας

24

ιουδαιος δε τις απολλως ονοµατι αλεξανδρευς τω γενει ανηρ λογιος κατηντησεν εις εφεσον δυνατος ων εν ταις γραφαις

25

ουτος ην κατηχηµενος την οδον του κυριου και ζεων τω πνευµατι ελαλει και εδιδασκεν ακριβως τα περι του κυριου επισταµενος µονον το βαπτισµα ιωαννου

26

ουτος τε ηρξατο παρρησιαζεσθαι εν τη συναγωγη ακουσαντες δε αυτου ακυλας και πρισκιλλα προσελαβοντο αυτον και ακριβεστερον αυτω εξεθεντο την του θεου οδον

27

βουλοµενου δε αυτου διελθειν εις την αχαιαν προτρεψαµενοι οι αδελφοι εγραψαν τοις µαθηταις αποδεξασθαι αυτον ος παραγενοµενος συνεβαλετο πολυ τοις πεπιστευκοσιν δι
α της χαριτος

28

ευτονως γαρ τοις ιουδαιοις διακατηλεγχετο δηµοσια επιδεικνυς δια των γραφων ειναι τον χριστον ιησουν

1

εγενετο δε εν τω τον απολλω ειναι εν κορινθω παυλον διελθοντα τα ανωτερικα µερη ελθειν εις εφεσον και ευρων τινας µαθητας

2

ειπεν προς αυτους ει πνευµα αγιον ελαβετε πιστευσαντες οι δε ειπον προς αυτον αλλ ουδε ει πνευµα αγιον εστιν ηκουσαµεν

3

ειπεν τε προς αυτους εις τι ουν εβαπτισθητε οι δε ειπον εις το ιωαννου βαπτισµα

4

ειπεν δε παυλος ιωαννης µεν εβαπτισεν βαπτισµα µετανοιας τω λαω λεγων εις τον ερχοµενον µετ αυτον ινα πιστευσωσιν τουτεστιν εις τον χριστον ιησουν

5

ακουσαντες δε εβαπτισθησαν εις το ονοµα του κυριου ιησου

6

και επιθεντος αυτοις του παυλου τας χειρας ηλθεν το πνευµα το αγιον επ αυτους ελαλουν τε γλωσσαις και προεφητευον

7

ησαν δε οι παντες ανδρες ωσει δεκαδυο

8

εισελθων δε εις την συναγωγην επαρρησιαζετο επι µηνας τρεις διαλεγοµενος και πειθων τα περι της βασιλειας του θεου

9

ως δε τινες εσκληρυνοντο και ηπειθουν κακολογουντες την οδον ενωπιον του πληθους αποστας απ αυτων αφωρισεν τους µαθητας καθ ηµεραν διαλεγοµενος εν τη σχολη τυρ
αννου τινος

10

τουτο δε εγενετο επι ετη δυο ωστε παντας τους κατοικουντας την ασιαν ακουσαι τον λογον του κυριου ιησου ιουδαιους τε και ελληνας

11

δυναµεις τε ου τας τυχουσας εποιει ο θεος δια των χειρων παυλου

12

ωστε και επι τους ασθενουντας επιφερεσθαι απο του χρωτος αυτου σουδαρια η σιµικινθια και απαλλασσεσθαι απ αυτων τας νοσους τα τε πνευµατα τα πονηρα εξερχεσθαι απ
αυτων

13

επεχειρησαν δε τινες απο των περιερχοµενων ιουδαιων εξορκιστων ονοµαζειν επι τους εχοντας τα πνευµατα τα πονηρα το ονοµα του κυριου ιησου λεγοντες ορκιζοµεν υµας τ
ον ιησουν ον ο παυλος κηρυσσει

14

ησαν δε τινες υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεως επτα οι τουτο ποιουντες
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15

αποκριθεν δε το πνευµα το πονηρον ειπεν τον ιησουν γινωσκω και τον παυλον επισταµαι υµεις δε τινες εστε

16

και εφαλλοµενος επ αυτους ο ανθρωπος εν ω ην το πνευµα το πονηρον και κατακυριευσας αυτων ισχυσεν κατ αυτων ωστε γυµνους και τετραυµατισµενους εκφυγειν εκ του ο
ικου εκεινου

17

τουτο δε εγενετο γνωστον πασιν ιουδαιοις τε και ελλησιν τοις κατοικουσιν την εφεσον και επεπεσεν φοβος επι παντας αυτους και εµεγαλυνετο το ονοµα του κυριου ιησου

18

πολλοι τε των πεπιστευκοτων ηρχοντο εξοµολογουµενοι και αναγγελλοντες τας πραξεις αυτων

19

ικανοι δε των τα περιεργα πραξαντων συνενεγκαντες τας βιβλους κατεκαιον ενωπιον παντων και συνεψηφισαν τας τιµας αυτων και ευρον αργυριου µυριαδας πεντε

20

ουτως κατα κρατος ο λογος του κυριου ηυξανεν και ισχυεν

21

ως δε επληρωθη ταυτα εθετο ο παυλος εν τω πνευµατι διελθων την µακεδονιαν και αχαιαν πορευεσθαι εις ιερουσαληµ ειπων οτι µετα το γενεσθαι µε εκει δει µε και ρωµην ι
δειν

22

αποστειλας δε εις την µακεδονιαν δυο των διακονουντων αυτω τιµοθεον και εραστον αυτος επεσχεν χρονον εις την ασιαν

23

εγενετο δε κατα τον καιρον εκεινον ταραχος ουκ ολιγος περι της οδου

24

δηµητριος γαρ τις ονοµατι αργυροκοπος ποιων ναους αργυρους αρτεµιδος παρειχετο τοις τεχνιταις εργασιαν ουκ ολιγην

25

ους συναθροισας και τους περι τα τοιαυτα εργατας ειπεν ανδρες επιστασθε οτι εκ ταυτης της εργασιας η ευπορια ηµων εστιν

26

και θεωρειτε και ακουετε οτι ου µονον εφεσου αλλα σχεδον πασης της ασιας ο παυλος ουτος πεισας µετεστησεν ικανον οχλον λεγων οτι ουκ εισιν θεοι οι δια χειρων γινοµενοι

27

ου µονον δε τουτο κινδυνευει ηµιν το µερος εις απελεγµον ελθειν αλλα και το της µεγαλης θεας αρτεµιδος ιερον εις ουδεν λογισθηναι µελλειν δε και καθαιρεισθαι την µεγαλε
ιοτητα αυτης ην ολη η ασια και η οικουµενη σεβεται

28

ακουσαντες δε και γενοµενοι πληρεις θυµου εκραζον λεγοντες µεγαλη η αρτεµις εφεσιων

29

και επλησθη η πολις ολη συγχυσεως ωρµησαν τε οµοθυµαδον εις το θεατρον συναρπασαντες γαιον και αρισταρχον µακεδονας συνεκδηµους του παυλου

30

του δε παυλου βουλοµενου εισελθειν εις τον δηµον ουκ ειων αυτον οι µαθηται

31

τινες δε και των ασιαρχων οντες αυτω φιλοι πεµψαντες προς αυτον παρεκαλουν µη δουναι εαυτον εις το θεατρον

32

αλλοι µεν ουν αλλο τι εκραζον ην γαρ η εκκλησια συγκεχυµενη και οι πλειους ουκ ηδεισαν τινος ενεκεν συνεληλυθεισαν

33

εκ δε του οχλου προεβιβασαν αλεξανδρον προβαλοντων αυτον των ιουδαιων ο δε αλεξανδρος κατασεισας την χειρα ηθελεν απολογεισθαι τω δηµω

34

επιγνοντων δε οτι ιουδαιος εστιν φωνη εγενετο µια εκ παντων ως επι ωρας δυο κραζοντων µεγαλη η αρτεµις εφεσιων

35

καταστειλας δε ο γραµµατευς τον οχλον φησιν ανδρες εφεσιοι τις γαρ εστιν ανθρωπος ος ου γινωσκει την εφεσιων πολιν νεωκορον ουσαν της µεγαλης θεας αρτεµιδος και του
διοπετους

36

αναντιρρητων ουν οντων τουτων δεον εστιν υµας κατεσταλµενους υπαρχειν και µηδεν προπετες πραττειν

37

ηγαγετε γαρ τους ανδρας τουτους ουτε ιεροσυλους ουτε βλασφηµουντας την θεαν υµων

38

ει µεν ουν δηµητριος και οι συν αυτω τεχνιται προς τινα λογον εχουσιν αγοραιοι αγονται και ανθυπατοι εισιν εγκαλειτωσαν αλληλοις

39

ει δε τι περι ετερων επιζητειτε εν τη εννοµω εκκλησια επιλυθησεται

40

και γαρ κινδυνευοµεν εγκαλεισθαι στασεως περι της σηµερον µηδενος αιτιου υπαρχοντος περι ου δυνησοµεθα αποδουναι λογον της συστροφης ταυτης

41

και ταυτα ειπων απελυσεν την εκκλησιαν

1

µετα δε το παυσασθαι τον θορυβον προσκαλεσαµενος ο παυλος τους µαθητας και ασπασαµενος εξηλθεν πορευθηναι εις την µακεδονιαν

2

διελθων δε τα µερη εκεινα και παρακαλεσας αυτους λογω πολλω ηλθεν εις την ελλαδα

3

ποιησας τε µηνας τρεις γενοµενης αυτω επιβουλης υπο των ιουδαιων µελλοντι αναγεσθαι εις την συριαν εγενετο γνωµη του υποστρεφειν δια µακεδονιας

4

συνειπετο δε αυτω αχρι της ασιας σωπατρος βεροιαιος θεσσαλονικεων δε αρισταρχος και σεκουνδος και γαιος δερβαιος και τιµοθεος ασιανοι δε τυχικος και τροφιµος
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5

ουτοι προελθοντες εµενον ηµας εν τρωαδι

6

ηµεις δε εξεπλευσαµεν µετα τας ηµερας των αζυµων απο φιλιππων και ηλθοµεν προς αυτους εις την τρωαδα αχρις ηµερων πεντε ου διετριψαµεν ηµερας επτα

7

εν δε τη µια των σαββατων συνηγµενων των µαθητων του κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις µελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον µεχρι µεσονυκτιου

8

ησαν δε λαµπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου ησαν συνηγµενοι

9

καθηµενος δε τις νεανιας ονοµατι ευτυχος επι της θυριδος καταφεροµενος υπνω βαθει διαλεγοµενου του παυλου επι πλειον κατενεχθεις απο του υπνου επεσεν απο του τριστε
γου κατω και ηρθη νεκρος

10

καταβας δε ο παυλος επεπεσεν αυτω και συµπεριλαβων ειπεν µη θορυβεισθε η γαρ ψυχη αυτου εν αυτω εστιν

11

αναβας δε και κλασας αρτον και γευσαµενος εφ ικανον τε οµιλησας αχρις αυγης ουτως εξηλθεν

12

ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου µετριως

13

ηµεις δε προελθοντες επι το πλοιον ανηχθηµεν εις την ασσον εκειθεν µελλοντες αναλαµβανειν τον παυλον ουτως γαρ ην διατεταγµενος µελλων αυτος πεζευειν

14

ως δε συνεβαλεν ηµιν εις την ασσον αναλαβοντες αυτον ηλθοµεν εις µιτυληνην

15

κακειθεν αποπλευσαντες τη επιουση κατηντησαµεν αντικρυ χιου τη δε ετερα παρεβαλοµεν εις σαµον και µειναντες εν τρωγυλλιω τη εχοµενη ηλθοµεν εις µιλητον

16

εκρινεν γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως µη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον ην αυτω την ηµεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ι
εροσολυµα

17

απο δε της µιλητου πεµψας εις εφεσον µετεκαλεσατο τους πρεσβυτερους της εκκλησιας

18

ως δε παρεγενοντο προς αυτον ειπεν αυτοις υµεις επιστασθε απο πρωτης ηµερας αφ ης επεβην εις την ασιαν πως µεθ υµων τον παντα χρονον εγενοµην

19

δουλευων τω κυριω µετα πασης ταπεινοφροσυνης και πολλων δακρυων και πειρασµων των συµβαντων µοι εν ταις επιβουλαις των ιουδαιων

20

ως ουδεν υπεστειλαµην των συµφεροντων του µη αναγγειλαι υµιν και διδαξαι υµας δηµοσια και κατ οικους

21

διαµαρτυροµενος ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις τον θεον µετανοιαν και πιστιν την εις τον κυριον ηµων ιησουν χριστον

22

και νυν ιδου εγω δεδεµενος τω πνευµατι πορευοµαι εις ιερουσαληµ τα εν αυτη συναντησοντα µοι µη ειδως

23

πλην οτι το πνευµα το αγιον κατα πολιν διαµαρτυρεται λεγον οτι δεσµα µε και θλιψεις µενουσιν

24

αλλ ουδενος λογον ποιουµαι ουδε εχω την ψυχην µου τιµιαν εµαυτω ως τελειωσαι τον δροµον µου µετα χαρας και την διακονιαν ην ελαβον παρα του κυριου ιησου διαµαρτυ
ρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του θεου

25

και νυν ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οψεσθε το προσωπον µου υµεις παντες εν οις διηλθον κηρυσσων την βασιλειαν του θεου

26

διο µαρτυροµαι υµιν εν τη σηµερον ηµερα οτι καθαρος εγω απο του αιµατος παντων

27

ου γαρ υπεστειλαµην του µη αναγγειλαι υµιν πασαν την βουλην του θεου

28

προσεχετε ουν εαυτοις και παντι τω ποιµνιω εν ω υµας το πνευµα το αγιον εθετο επισκοπους ποιµαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιµατος

29

εγω γαρ οιδα τουτο οτι εισελευσονται µετα την αφιξιν µου λυκοι βαρεις εις υµας µη φειδοµενοι του ποιµνιου

30

και εξ υµων αυτων αναστησονται ανδρες λαλουντες διεστραµµενα του αποσπαν τους µαθητας οπισω αυτων

31

διο γρηγορειτε µνηµονευοντες οτι τριετιαν νυκτα και ηµεραν ουκ επαυσαµην µετα δακρυων νουθετων ενα εκαστον

32

και τανυν παρατιθεµαι υµας αδελφοι τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναµενω εποικοδοµησαι και δουναι υµιν κληρονοµιαν εν τοις ηγιασµενοις πασιν

33

αργυριου η χρυσιου η ιµατισµου ουδενος επεθυµησα

34

αυτοι δε γινωσκετε οτι ταις χρειαις µου και τοις ουσιν µετ εµου υπηρετησαν αι χειρες αυται

35

παντα υπεδειξα υµιν οτι ουτως κοπιωντας δει αντιλαµβανεσθαι των ασθενουντων µνηµονευειν τε των λογων του κυριου ιησου οτι αυτος ειπεν µακαριον εστιν διδοναι µαλλον
η λαµβανειν
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36

και ταυτα ειπων θεις τα γονατα αυτου συν πασιν αυτοις προσηυξατο

37

ικανος δε εγενετο κλαυθµος παντων και επιπεσοντες επι τον τραχηλον του παυλου κατεφιλουν αυτον

38

οδυνωµενοι µαλιστα επι τω λογω ω ειρηκει οτι ουκετι µελλουσιν το προσωπον αυτου θεωρειν προεπεµπον δε αυτον εις το πλοιον

1

ως δε εγενετο αναχθηναι ηµας αποσπασθεντας απ αυτων ευθυδροµησαντες ηλθοµεν εις την κων τη δε εξης εις την ροδον κακειθεν εις παταρα

2

και ευροντες πλοιον διαπερων εις φοινικην επιβαντες ανηχθηµεν

3

αναφαναντες δε την κυπρον και καταλιποντες αυτην ευωνυµον επλεοµεν εις συριαν και κατηχθηµεν εις τυρον εκεισε γαρ ην το πλοιον αποφορτιζοµενον τον γοµον

4

και ανευροντες τους µαθητας επεµειναµεν αυτου ηµερας επτα οιτινες τω παυλω ελεγον δια του πνευµατος µη αναβαινειν εις ιερουσαληµ

5

οτε δε εγενετο ηµας εξαρτισαι τας ηµερας εξελθοντες επορευοµεθα προπεµποντων ηµας παντων συν γυναιξιν και τεκνοις εως εξω της πολεως και θεντες τα γονατα επι τον αι
γιαλον προσηυξαµεθα

6

και ασπασαµενοι αλληλους επεβηµεν εις το πλοιον εκεινοι δε υπεστρεψαν εις τα ιδια

7

ηµεις δε τον πλουν διανυσαντες απο τυρου κατηντησαµεν εις πτολεµαιδα και ασπασαµενοι τους αδελφους εµειναµεν ηµεραν µιαν παρ αυτοις

8

τη δε επαυριον εξελθοντες οι περι τον παυλον ηλθον εις καισαρειαν και εισελθοντες εις τον οικον φιλιππου του ευαγγελιστου του οντος εκ των επτα εµειναµεν παρ αυτω

9

τουτω δε ησαν θυγατερες παρθενοι τεσσαρες προφητευουσαι

10

επιµενοντων δε ηµων ηµερας πλειους κατηλθεν τις απο της ιουδαιας προφητης ονοµατι αγαβος

11

και ελθων προς ηµας και αρας την ζωνην του παυλου δησας τε αυτου τας χειρας και τους ποδας ειπεν ταδε λεγει το πνευµα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δ
ησουσιν εν ιερουσαληµ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

12

ως δε ηκουσαµεν ταυτα παρεκαλουµεν ηµεις τε και οι εντοπιοι του µη αναβαινειν αυτον εις ιερουσαληµ

13

απεκριθη δε ο παυλος τι ποιειτε κλαιοντες και συνθρυπτοντες µου την καρδιαν εγω γαρ ου µονον δεθηναι αλλα και αποθανειν εις ιερουσαληµ ετοιµως εχω υπερ του ονοµατος
του κυριου ιησου

14

µη πειθοµενου δε αυτου ησυχασαµεν ειποντες το θεληµα του κυριου γενεσθω

15

µετα δε τας ηµερας ταυτας αποσκευασαµενοι ανεβαινοµεν εις ιερουσαληµ

16

συνηλθον δε και των µαθητων απο καισαρειας συν ηµιν αγοντες παρ ω ξενισθωµεν µνασωνι τινι κυπριω αρχαιω µαθητη

17

γενοµενων δε ηµων εις ιεροσολυµα ασµενως εδεξαντο ηµας οι αδελφοι

18

τη δε επιουση εισηει ο παυλος συν ηµιν προς ιακωβον παντες τε παρεγενοντο οι πρεσβυτεροι

19

και ασπασαµενος αυτους εξηγειτο καθ εν εκαστον ων εποιησεν ο θεος εν τοις εθνεσιν δια της διακονιας αυτου

20

οι δε ακουσαντες εδοξαζον τον κυριον ειπον τε αυτω θεωρεις αδελφε ποσαι µυριαδες εισιν ιουδαιων των πεπιστευκοτων και παντες ζηλωται του νοµου υπαρχουσιν

21

κατηχηθησαν δε περι σου οτι αποστασιαν διδασκεις απο µωσεως τους κατα τα εθνη παντας ιουδαιους λεγων µη περιτεµνειν αυτους τα τεκνα µηδε τοις εθεσιν περιπατειν

22

τι ουν εστιν παντως δει πληθος συνελθειν ακουσονται γαρ οτι εληλυθας

23

τουτο ουν ποιησον ο σοι λεγοµεν εισιν ηµιν ανδρες τεσσαρες ευχην εχοντες εφ εαυτων

24

τουτους παραλαβων αγνισθητι συν αυτοις και δαπανησον επ αυτοις ινα ξυρησωνται την κεφαλην και γνωσιν παντες οτι ων κατηχηνται περι σου ουδεν εστιν αλλα στοιχεις κ
αι αυτος τον νοµον φυλασσων

25

περι δε των πεπιστευκοτων εθνων ηµεις επεστειλαµεν κριναντες µηδεν τοιουτον τηρειν αυτους ει µη φυλασσεσθαι αυτους το τε ειδωλοθυτον και το αιµα και πνικτον και πορ
νειαν

26

τοτε ο παυλος παραλαβων τους ανδρας τη εχοµενη ηµερα συν αυτοις αγνισθεις εισηει εις το ιερον διαγγελλων την εκπληρωσιν των ηµερων του αγνισµου εως ου προσηνεχθη
υπερ ενος εκαστου αυτων η προσφορα
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27

ως δε εµελλον αι επτα ηµεραι συντελεισθαι οι απο της ασιας ιουδαιοι θεασαµενοι αυτον εν τω ιερω συνεχεον παντα τον οχλον και επεβαλον τας χειρας επ αυτον

28

κραζοντες ανδρες ισραηλιται βοηθειτε ουτος εστιν ο ανθρωπος ο κατα του λαου και του νοµου και του τοπου τουτου παντας πανταχου διδασκων ετι τε και ελληνας εισηγαγε
ν εις το ιερον και κεκοινωκεν τον αγιον τοπον τουτον

29

ησαν γαρ προεωρακοτες τροφιµον τον εφεσιον εν τη πολει συν αυτω ον ενοµιζον οτι εις το ιερον εισηγαγεν ο παυλος

30

εκινηθη τε η πολις ολη και εγενετο συνδροµη του λαου και επιλαβοµενοι του παυλου ειλκον αυτον εξω του ιερου και ευθεως εκλεισθησαν αι θυραι

31

ζητουντων δε αυτον αποκτειναι ανεβη φασις τω χιλιαρχω της σπειρης οτι ολη συγκεχυται ιερουσαληµ

32

ος εξαυτης παραλαβων στρατιωτας και εκατονταρχους κατεδραµεν επ αυτους οι δε ιδοντες τον χιλιαρχον και τους στρατιωτας επαυσαντο τυπτοντες τον παυλον

33

τοτε εγγισας ο χιλιαρχος επελαβετο αυτου και εκελευσεν δεθηναι αλυσεσιν δυσιν και επυνθανετο τις αν ειη και τι εστιν πεποιηκως

34

αλλοι δε αλλο τι εβοων εν τω οχλω µη δυναµενος δε γνωναι το ασφαλες δια τον θορυβον εκελευσεν αγεσθαι αυτον εις την παρεµβολην

35

οτε δε εγενετο επι τους αναβαθµους συνεβη βασταζεσθαι αυτον υπο των στρατιωτων δια την βιαν του οχλου

36

ηκολουθει γαρ το πληθος του λαου κραζον αιρε αυτον

37

µελλων τε εισαγεσθαι εις την παρεµβολην ο παυλος λεγει τω χιλιαρχω ει εξεστιν µοι ειπειν τι προς σε ο δε εφη ελληνιστι γινωσκεις

38

ουκ αρα συ ει ο αιγυπτιος ο προ τουτων των ηµερων αναστατωσας και εξαγαγων εις την ερηµον τους τετρακισχιλιους ανδρας των σικαριων

39

ειπεν δε ο παυλος εγω ανθρωπος µεν ειµι ιουδαιος ταρσευς της κιλικιας ουκ ασηµου πολεως πολιτης δεοµαι δε σου επιτρεψον µοι λαλησαι προς τον λαον

40

επιτρεψαντος δε αυτου ο παυλος εστως επι των αναβαθµων κατεσεισεν τη χειρι τω λαω πολλης δε σιγης γενοµενης προσεφωνησεν τη εβραιδι διαλεκτω λεγων

1

ανδρες αδελφοι και πατερες ακουσατε µου της προς υµας νυν απολογιας

2

ακουσαντες δε οτι τη εβραιδι διαλεκτω προσεφωνει αυτοις µαλλον παρεσχον ησυχιαν και φησιν

3

εγω µεν ειµι ανηρ ιουδαιος γεγεννηµενος εν ταρσω της κιλικιας ανατεθραµµενος δε εν τη πολει ταυτη παρα τους ποδας γαµαλιηλ πεπαιδευµενος κατα ακριβειαν του πατρωο
υ νοµου ζηλωτης υπαρχων του θεου καθως παντες υµεις εστε σηµερον

4

ος ταυτην την οδον εδιωξα αχρι θανατου δεσµευων και παραδιδους εις φυλακας ανδρας τε και γυναικας

5

ως και ο αρχιερευς µαρτυρει µοι και παν το πρεσβυτεριον παρ ων και επιστολας δεξαµενος προς τους αδελφους εις δαµασκον επορευοµην αξων και τους εκεισε οντας δεδεµε
νους εις ιερουσαληµ ινα τιµωρηθωσιν

6

εγενετο δε µοι πορευοµενω και εγγιζοντι τη δαµασκω περι µεσηµβριαν εξαιφνης εκ του ουρανου περιαστραψαι φως ικανον περι εµε

7

επεσον τε εις το εδαφος και ηκουσα φωνης λεγουσης µοι σαουλ σαουλ τι µε διωκεις

8

εγω δε απεκριθην τις ει κυριε ειπεν τε προς µε εγω ειµι ιησους ο ναζωραιος ον συ διωκεις

9

οι δε συν εµοι οντες το µεν φως εθεασαντο και εµφοβοι εγενοντο την δε φωνην ουκ ηκουσαν του λαλουντος µοι

10

ειπον δε τι ποιησω κυριε ο δε κυριος ειπεν προς µε αναστας πορευου εις δαµασκον κακει σοι λαληθησεται περι παντων ων τετακται σοι ποιησαι

11

ως δε ουκ ενεβλεπον απο της δοξης του φωτος εκεινου χειραγωγουµενος υπο των συνοντων µοι ηλθον εις δαµασκον

12

ανανιας δε τις ανηρ ευσεβης κατα τον νοµον µαρτυρουµενος υπο παντων των κατοικουντων ιουδαιων

13

ελθων προς µε και επιστας ειπεν µοι σαουλ αδελφε αναβλεψον καγω αυτη τη ωρα ανεβλεψα εις αυτον

14

ο δε ειπεν ο θεος των πατερων ηµων προεχειρισατο σε γνωναι το θεληµα αυτου και ιδειν τον δικαιον και ακουσαι φωνην εκ του στοµατος αυτου

15

οτι εση µαρτυς αυτω προς παντας ανθρωπους ων εωρακας και ηκουσας

16

και νυν τι µελλεις αναστας βαπτισαι και απολουσαι τας αµαρτιας σου επικαλεσαµενος το ονοµα του κυριου

17

εγενετο δε µοι υποστρεψαντι εις ιερουσαληµ και προσευχοµενου µου εν τω ιερω γενεσθαι µε εν εκστασει
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18

και ιδειν αυτον λεγοντα µοι σπευσον και εξελθε εν ταχει εξ ιερουσαληµ διοτι ου παραδεξονται σου την µαρτυριαν περι εµου

19

καγω ειπον κυριε αυτοι επιστανται οτι εγω ηµην φυλακιζων και δερων κατα τας συναγωγας τους πιστευοντας επι σε

20

και οτε εξεχειτο το αιµα στεφανου του µαρτυρος σου και αυτος ηµην εφεστως και συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου και φυλασσων τα ιµατια των αναιρουντων αυτον

21

και ειπεν προς µε πορευου οτι εγω εις εθνη µακραν εξαποστελω σε

22

ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκον αυτον ζην

23

κραυγαζοντων δε αυτων και ριπτουντων τα ιµατια και κονιορτον βαλλοντων εις τον αερα

24

εκελευσεν αυτον ο χιλιαρχος αγεσθαι εις την παρεµβολην ειπων µαστιξιν ανεταζεσθαι αυτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν αυτω

25

ως δε προετεινεν αυτον τοις ιµασιν ειπεν προς τον εστωτα εκατονταρχον ο παυλος ει ανθρωπον ρωµαιον και ακατακριτον εξεστιν υµιν µαστιζειν

26

ακουσας δε ο εκατονταρχος προσελθων απηγγειλεν τω χιλιαρχω λεγων ορα τι µελλεις ποιειν ο γαρ ανθρωπος ουτος ρωµαιος εστιν

27

προσελθων δε ο χιλιαρχος ειπεν αυτω λεγε µοι ει συ ρωµαιος ει ο δε εφη ναι

28

απεκριθη τε ο χιλιαρχος εγω πολλου κεφαλαιου την πολιτειαν ταυτην εκτησαµην ο δε παυλος εφη εγω δε και γεγεννηµαι

29

ευθεως ουν απεστησαν απ αυτου οι µελλοντες αυτον ανεταζειν και ο χιλιαρχος δε εφοβηθη επιγνους οτι ρωµαιος εστιν και οτι ην αυτον δεδεκως

30

τη δε επαυριον βουλοµενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται παρα των ιουδαιων ελυσεν αυτον απο των δεσµων και εκελευσεν ελθειν τους αρχιερεις και ολον το συνεδρι
ον αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους

1

ατενισας δε ο παυλος τω συνεδριω ειπεν ανδρες αδελφοι εγω παση συνειδησει αγαθη πεπολιτευµαι τω θεω αχρι ταυτης της ηµερας

2

ο δε αρχιερευς ανανιας επεταξεν τοις παρεστωσιν αυτω τυπτειν αυτου το στοµα

3

τοτε ο παυλος προς αυτον ειπεν τυπτειν σε µελλει ο θεος τοιχε κεκονιαµενε και συ καθη κρινων µε κατα τον νοµον και παρανοµων κελευεις µε τυπτεσθαι

4

οι δε παρεστωτες ειπον τον αρχιερεα του θεου λοιδορεις

5

εφη τε ο παυλος ουκ ηδειν αδελφοι οτι εστιν αρχιερευς γεγραπται γαρ αρχοντα του λαου σου ουκ ερεις κακως

6

γνους δε ο παυλος οτι το εν µερος εστιν σαδδουκαιων το δε ετερον φαρισαιων εκραξεν εν τω συνεδριω ανδρες αδελφοι εγω φαρισαιος ειµι υιος φαρισαιου περι ελπιδος και αν
αστασεως νεκρων εγω κρινοµαι

7

τουτο δε αυτου λαλησαντος εγενετο στασις των φαρισαιων και των σαδδουκαιων και εσχισθη το πληθος

8

σαδδουκαιοι µεν γαρ λεγουσιν µη ειναι αναστασιν µηδε αγγελον µητε πνευµα φαρισαιοι δε οµολογουσιν τα αµφοτερα

9

εγενετο δε κραυγη µεγαλη και ανασταντες οι γραµµατεις του µερους των φαρισαιων διεµαχοντο λεγοντες ουδεν κακον ευρισκοµεν εν τω ανθρωπω τουτω ει δε πνευµα ελαλη
σεν αυτω η αγγελος µη θεοµαχωµεν

10

πολλης δε γενοµενης στασεως ευλαβηθεις ο χιλιαρχος µη διασπασθη ο παυλος υπ αυτων εκελευσεν το στρατευµα καταβαν αρπασαι αυτον εκ µεσου αυτων αγειν τε εις την πα
ρεµβολην

11

τη δε επιουση νυκτι επιστας αυτω ο κυριος ειπεν θαρσει παυλε ως γαρ διεµαρτυρω τα περι εµου εις ιερουσαληµ ουτως σε δει και εις ρωµην µαρτυρησαι

12

γενοµενης δε ηµερας ποιησαντες τινες των ιουδαιων συστροφην ανεθεµατισαν εαυτους λεγοντες µητε φαγειν µητε πιειν εως ου αποκτεινωσιν τον παυλον

13

ησαν δε πλειους τεσσαρακοντα οι ταυτην την συνωµοσιαν πεποιηκοτες

14

οιτινες προσελθοντες τοις αρχιερευσιν και τοις πρεσβυτεροις ειπον αναθεµατι ανεθεµατισαµεν εαυτους µηδενος γευσασθαι εως ου αποκτεινωµεν τον παυλον

15

νυν ουν υµεις εµφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως αυριον αυτον καταγαγη προς υµας ως µελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ηµεις δε προ του εγ
γισαι αυτον ετοιµοι εσµεν του ανελειν αυτον

16

ακουσας δε ο υιος της αδελφης παυλου το ενεδρον παραγενοµενος και εισελθων εις την παρεµβολην απηγγειλεν τω παυλω

17

προσκαλεσαµενος δε ο παυλος ενα των εκατονταρχων εφη τον νεανιαν τουτον απαγαγε προς τον χιλιαρχον εχει γαρ τι απαγγειλαι αυτω
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18

ο µεν ουν παραλαβων αυτον ηγαγεν προς τον χιλιαρχον και φησιν ο δεσµιος παυλος προσκαλεσαµενος µε ηρωτησεν τουτον τον νεανιαν αγαγειν προς σε εχοντα τι λαλησαι σοι

19

επιλαβοµενος δε της χειρος αυτου ο χιλιαρχος και αναχωρησας κατ ιδιαν επυνθανετο τι εστιν ο εχεις απαγγειλαι µοι

20

ειπεν δε οτι οι ιουδαιοι συνεθεντο του ερωτησαι σε οπως αυριον εις το συνεδριον καταγαγης τον παυλον ως µελλοντες τι ακριβεστερον πυνθανεσθαι περι αυτου

21

συ ουν µη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσαρακοντα οιτινες ανεθεµατισαν εαυτους µητε φαγειν µητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και ν
υν ετοιµοι εισιν προσδεχοµενοι την απο σου επαγγελιαν

22

ο µεν ουν χιλιαρχος απελυσεν τον νεανιαν παραγγειλας µηδενι εκλαλησαι οτι ταυτα ενεφανισας προς µε

23

και προσκαλεσαµενος δυο τινας των εκατονταρχων ειπεν ετοιµασατε στρατιωτας διακοσιους οπως πορευθωσιν εως καισαρειας και ιππεις εβδοµηκοντα και δεξιολαβους δια
κοσιους απο τριτης ωρας της νυκτος

24

κτηνη τε παραστησαι ινα επιβιβασαντες τον παυλον διασωσωσιν προς φηλικα τον ηγεµονα

25

γραψας επιστολην περιεχουσαν τον τυπον τουτον

26

κλαυδιος λυσιας τω κρατιστω ηγεµονι φηλικι χαιρειν

27

τον ανδρα τουτον συλληφθεντα υπο των ιουδαιων και µελλοντα αναιρεισθαι υπ αυτων επιστας συν τω στρατευµατι εξειλοµην αυτον µαθων οτι ρωµαιος εστιν

28

βουλοµενος δε γνωναι την αιτιαν δι ην ενεκαλουν αυτω κατηγαγον αυτον εις το συνεδριον αυτων

29

ον ευρον εγκαλουµενον περι ζητηµατων του νοµου αυτων µηδεν δε αξιον θανατου η δεσµων εγκληµα εχοντα

30

µηνυθεισης δε µοι επιβουλης εις τον ανδρα µελλειν εσεσθαι υπο των ιουδαιων εξαυτης επεµψα προς σε παραγγειλας και τοις κατηγοροις λεγειν τα προς αυτον επι σου ερρωσ
ο

31

οι µεν ουν στρατιωται κατα το διατεταγµενον αυτοις αναλαβοντες τον παυλον ηγαγον δια της νυκτος εις την αντιπατριδα

32

τη δε επαυριον εασαντες τους ιππεις πορευεσθαι συν αυτω υπεστρεψαν εις την παρεµβολην

33

οιτινες εισελθοντες εις την καισαρειαν και αναδοντες την επιστολην τω ηγεµονι παρεστησαν και τον παυλον αυτω

34

αναγνους δε ο ηγεµων και επερωτησας εκ ποιας επαρχιας εστιν και πυθοµενος οτι απο κιλικιας

35

διακουσοµαι σου εφη οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται εκελευσεν τε αυτον εν τω πραιτωριω του ηρωδου φυλασσεσθαι

1

µετα δε πεντε ηµερας κατεβη ο αρχιερευς ανανιας µετα των πρεσβυτερων και ρητορος τερτυλλου τινος οιτινες ενεφανισαν τω ηγεµονι κατα του παυλου

2

κληθεντος δε αυτου ηρξατο κατηγορειν ο τερτυλλος λεγων

3

πολλης ειρηνης τυγχανοντες δια σου και κατορθωµατων γινοµενων τω εθνει τουτω δια της σης προνοιας παντη τε και πανταχου αποδεχοµεθα κρατιστε φηλιξ µετα πασης ευ
χαριστιας

4

ινα δε µη επι πλειον σε εγκοπτω παρακαλω ακουσαι σε ηµων συντοµως τη ση επιεικεια

5

ευροντες γαρ τον ανδρα τουτον λοιµον και κινουντα στασιν πασιν τοις ιουδαιοις τοις κατα την οικουµενην πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως

6

ος και το ιερον επειρασεν βεβηλωσαι ον και εκρατησαµεν και κατα τον ηµετερον νοµον ηθελησαµεν κρινειν

7

παρελθων δε λυσιας ο χιλιαρχος µετα πολλης βιας εκ των χειρων ηµων απηγαγεν

8

κελευσας τους κατηγορους αυτου ερχεσθαι επι σε παρ ου δυνηση αυτος ανακρινας περι παντων τουτων επιγνωναι ων ηµεις κατηγορουµεν αυτου

9

συνεθεντο δε και οι ιουδαιοι φασκοντες ταυτα ουτως εχειν

10

απεκριθη δε ο παυλος νευσαντος αυτω του ηγεµονος λεγειν εκ πολλων ετων οντα σε κριτην τω εθνει τουτω επισταµενος ευθυµοτερον τα περι εµαυτου απολογουµαι

11

δυναµενου σου γνωναι οτι ου πλειους εισιν µοι ηµεραι η δεκαδυο αφ ης ανεβην προσκυνησων εν ιερουσαληµ

12

και ουτε εν τω ιερω ευρον µε προς τινα διαλεγοµενον η επισυστασιν ποιουντα οχλου ουτε εν ταις συναγωγαις ουτε κατα την πολιν

13

ουτε παραστησαι µε δυνανται περι ων νυν κατηγορουσιν µου
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14

οµολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω θεω πιστευων πασιν τοις κατα τον νοµον και τοις προφηταις γεγραµµενοις

15

ελπιδα εχων εις τον θεον ην και αυτοι ουτοι προσδεχονται αναστασιν µελλειν εσεσθαι νεκρων δικαιων τε και αδικων

16

εν τουτω δε αυτος ασκω απροσκοπον συνειδησιν εχειν προς τον θεον και τους ανθρωπους διαπαντος

17

δι ετων δε πλειονων παρεγενοµην ελεηµοσυνας ποιησων εις το εθνος µου και προσφορας

18

εν οις ευρον µε ηγνισµενον εν τω ιερω ου µετα οχλου ουδε µετα θορυβου τινες δε απο της ασιας ιουδαιοι

19

ους δει επι σου παρειναι και κατηγορειν ει τι εχοιεν προς µε

20

η αυτοι ουτοι ειπατωσαν ει τι ευρον εν εµοι αδικηµα σταντος µου επι του συνεδριου

21

η περι µιας ταυτης φωνης ης εκραξα εστως εν αυτοις οτι περι αναστασεως νεκρων εγω κρινοµαι σηµερον υφ υµων

22

ακουσας δε ταυτα ο φηλιξ ανεβαλετο αυτους ακριβεστερον ειδως τα περι της οδου ειπων οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη διαγνωσοµαι τα καθ υµας

23

διαταξαµενος τε τω εκατονταρχη τηρεισθαι τον παυλον εχειν τε ανεσιν και µηδενα κωλυειν των ιδιων αυτου υπηρετειν η προσερχεσθαι αυτω

24

µετα δε ηµερας τινας παραγενοµενος ο φηλιξ συν δρουσιλλη τη γυναικι αυτου ουση ιουδαια µετεπεµψατο τον παυλον και ηκουσεν αυτου περι της εις χριστον πιστεως

25

διαλεγοµενου δε αυτου περι δικαιοσυνης και εγκρατειας και του κριµατος του µελλοντος εσεσθαι εµφοβος γενοµενος ο φηλιξ απεκριθη το νυν εχον πορευου καιρον δε µεταλα
βων µετακαλεσοµαι σε

26

αµα δε και ελπιζων οτι χρηµατα δοθησεται αυτω υπο του παυλου οπως λυση αυτον διο και πυκνοτερον αυτον µεταπεµποµενος ωµιλει αυτω

27

διετιας δε πληρωθεισης ελαβεν διαδοχον ο φηλιξ πορκιον φηστον θελων τε χαριτας καταθεσθαι τοις ιουδαιοις ο φηλιξ κατελιπεν τον παυλον δεδεµενον

1

φηστος ουν επιβας τη επαρχια µετα τρεις ηµερας ανεβη εις ιεροσολυµα απο καισαρειας

2

ενεφανισαν δε αυτω ο αρχιερευς και οι πρωτοι των ιουδαιων κατα του παυλου και παρεκαλουν αυτον

3

αιτουµενοι χαριν κατ αυτου οπως µεταπεµψηται αυτον εις ιερουσαληµ ενεδραν ποιουντες ανελειν αυτον κατα την οδον

4

ο µεν ουν φηστος απεκριθη τηρεισθαι τον παυλον εν καισαρεια εαυτον δε µελλειν εν ταχει εκπορευεσθαι

5

οι ουν δυνατοι εν υµιν φησιν συγκαταβαντες ει τι εστιν εν τω ανδρι τουτω κατηγορειτωσαν αυτου

6

διατριψας δε εν αυτοις ηµερας πλειους η δεκα καταβας εις καισαρειαν τη επαυριον καθισας επι του βηµατος εκελευσεν τον παυλον αχθηναι

7

παραγενοµενου δε αυτου περιεστησαν οι απο ιεροσολυµων καταβεβηκοτες ιουδαιοι πολλα και βαρεα αιτιαµατα φεροντες κατα του παυλου α ουκ ισχυον αποδειξαι

8

απολογουµενου αυτου οτι ουτε εις τον νοµον των ιουδαιων ουτε εις το ιερον ουτε εις καισαρα τι ηµαρτον

9

ο φηστος δε τοις ιουδαιοις θελων χαριν καταθεσθαι αποκριθεις τω παυλω ειπεν θελεις εις ιεροσολυµα αναβας εκει περι τουτων κρινεσθαι επ εµου

10

ειπεν δε ο παυλος επι του βηµατος καισαρος εστως ειµι ου µε δει κρινεσθαι ιουδαιους ουδεν ηδικησα ως και συ καλλιον επιγινωσκεις

11

ει µεν γαρ αδικω και αξιον θανατου πεπραχα τι ου παραιτουµαι το αποθανειν ει δε ουδεν εστιν ων ουτοι κατηγορουσιν µου ουδεις µε δυναται αυτοις χαρισασθαι καισαρα επι
καλουµαι

12

τοτε ο φηστος συλλαλησας µετα του συµβουλιου απεκριθη καισαρα επικεκλησαι επι καισαρα πορευση

13

ηµερων δε διαγενοµενων τινων αγριππας ο βασιλευς και βερνικη κατηντησαν εις καισαρειαν ασπασοµενοι τον φηστον

14

ως δε πλειους ηµερας διετριβον εκει ο φηστος τω βασιλει ανεθετο τα κατα τον παυλον λεγων ανηρ τις εστιν καταλελειµµενος υπο φηλικος δεσµιος

15

περι ου γενοµενου µου εις ιεροσολυµα ενεφανισαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων αιτουµενοι κατ αυτου δικην

16

προς ους απεκριθην οτι ουκ εστιν εθος ρωµαιοις χαριζεσθαι τινα ανθρωπον εις απωλειαν πριν η ο κατηγορουµενος κατα προσωπον εχοι τους κατηγορους τοπον τε απολογιας
λαβοι περι του εγκληµατος

17

συνελθοντων ουν αυτων ενθαδε αναβολην µηδεµιαν ποιησαµενος τη εξης καθισας επι του βηµατος εκελευσα αχθηναι τον ανδρα
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18

περι ου σταθεντες οι κατηγοροι ουδεµιαν αιτιαν επεφερον ων υπενοουν εγω

19

ζητηµατα δε τινα περι της ιδιας δεισιδαιµονιας ειχον προς αυτον και περι τινος ιησου τεθνηκοτος ον εφασκεν ο παυλος ζην

20

απορουµενος δε εγω εις την περι τουτου ζητησιν ελεγον ει βουλοιτο πορευεσθαι εις ιερουσαληµ κακει κρινεσθαι περι τουτων

21

του δε παυλου επικαλεσαµενου τηρηθηναι αυτον εις την του σεβαστου διαγνωσιν εκελευσα τηρεισθαι αυτον εως ου πεµψω αυτον προς καισαρα

22

αγριππας δε προς τον φηστον εφη εβουλοµην και αυτος του ανθρωπου ακουσαι ο δε αυριον φησιν ακουση αυτου

23

τη ουν επαυριον ελθοντος του αγριππα και της βερνικης µετα πολλης φαντασιας και εισελθοντων εις το ακροατηριον συν τε τοις χιλιαρχοις και ανδρασιν τοις κατ εξοχην ουσ
ιν της πολεως και κελευσαντος του φηστου ηχθη ο παυλος

24

και φησιν ο φηστος αγριππα βασιλευ και παντες οι συµπαροντες ηµιν ανδρες θεωρειτε τουτον περι ου παν το πληθος των ιουδαιων ενετυχον µοι εν τε ιεροσολυµοις και ενθαδ
ε επιβοωντες µη δειν ζην αυτον µηκετι

25

εγω δε καταλαβοµενος µηδεν αξιον θανατου αυτον πεπραχεναι και αυτου δε τουτου επικαλεσαµενου τον σεβαστον εκρινα πεµπειν αυτον

26

περι ου ασφαλες τι γραψαι τω κυριω ουκ εχω διο προηγαγον αυτον εφ υµων και µαλιστα επι σου βασιλευ αγριππα οπως της ανακρισεως γενοµενης σχω τι γραψαι

27

αλογον γαρ µοι δοκει πεµποντα δεσµιον µη και τας κατ αυτου αιτιας σηµαναι

1

αγριππας δε προς τον παυλον εφη επιτρεπεται σοι υπερ σεαυτου λεγειν τοτε ο παυλος απελογειτο εκτεινας την χειρα

2

περι παντων ων εγκαλουµαι υπο ιουδαιων βασιλευ αγριππα ηγηµαι εµαυτον µακαριον µελλων απολογεισθαι επι σου σηµερον

3

µαλιστα γνωστην οντα σε παντων των κατα ιουδαιους εθων τε και ζητηµατων διο δεοµαι σου µακροθυµως ακουσαι µου

4

την µεν ουν βιωσιν µου την εκ νεοτητος την απ αρχης γενοµενην εν τω εθνει µου εν ιεροσολυµοις ισασιν παντες οι ιουδαιοι

5

προγινωσκοντες µε ανωθεν εαν θελωσιν µαρτυρειν οτι κατα την ακριβεστατην αιρεσιν της ηµετερας θρησκειας εζησα φαρισαιος

6

και νυν επ ελπιδι της προς τους πατερας επαγγελιας γενοµενης υπο του θεου εστηκα κρινοµενος

7

εις ην το δωδεκαφυλον ηµων εν εκτενεια νυκτα και ηµεραν λατρευον ελπιζει καταντησαι περι ης ελπιδος εγκαλουµαι βασιλευ αγριππα υπο των ιουδαιων

8

τι απιστον κρινεται παρ υµιν ει ο θεος νεκρους εγειρει

9

εγω µεν ουν εδοξα εµαυτω προς το ονοµα ιησου του ναζωραιου δειν πολλα εναντια πραξαι

10

ο και εποιησα εν ιεροσολυµοις και πολλους των αγιων εγω φυλακαις κατεκλεισα την παρα των αρχιερεων εξουσιαν λαβων αναιρουµενων τε αυτων κατηνεγκα ψηφον

11

και κατα πασας τας συναγωγας πολλακις τιµωρων αυτους ηναγκαζον βλασφηµειν περισσως τε εµµαινοµενος αυτοις εδιωκον εως και εις τας εξω πολεις

12

εν οις και πορευοµενος εις την δαµασκον µετ εξουσιας και επιτροπης της παρα των αρχιερεων

13

ηµερας µεσης κατα την οδον ειδον βασιλευ ουρανοθεν υπερ την λαµπροτητα του ηλιου περιλαµψαν µε φως και τους συν εµοι πορευοµενους

14

παντων δε καταπεσοντων ηµων εις την γην ηκουσα φωνην λαλουσαν προς µε και λεγουσαν τη εβραιδι διαλεκτω σαουλ σαουλ τι µε διωκεις σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζε
ιν

15

εγω δε ειπον τις ει κυριε ο δε ειπεν εγω ειµι ιησους ον συ διωκεις

16

αλλα αναστηθι και στηθι επι τους ποδας σου εις τουτο γαρ ωφθην σοι προχειρισασθαι σε υπηρετην και µαρτυρα ων τε ειδες ων τε οφθησοµαι σοι

17

εξαιρουµενος σε εκ του λαου και των εθνων εις ους νυν σε αποστελλω

18

ανοιξαι οφθαλµους αυτων του επιστρεψαι απο σκοτους εις φως και της εξουσιας του σατανα επι τον θεον του λαβειν αυτους αφεσιν αµαρτιων και κληρον εν τοις ηγιασµενοις
πιστει τη εις εµε

19

οθεν βασιλευ αγριππα ουκ εγενοµην απειθης τη ουρανιω οπτασια

20

αλλα τοις εν δαµασκω πρωτον και ιεροσολυµοις εις πασαν τε την χωραν της ιουδαιας και τοις εθνεσιν απαγγελλων µετανοειν και επιστρεφειν επι τον θεον αξια της µετανοιας
εργα πρασσοντας
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21

ενεκα τουτων µε οι ιουδαιοι συλλαβοµενοι εν τω ιερω επειρωντο διαχειρισασθαι

22

επικουριας ουν τυχων της παρα του θεου αχρι της ηµερας ταυτης εστηκα µαρτυρουµενος µικρω τε και µεγαλω ουδεν εκτος λεγων ων τε οι προφηται ελαλησαν µελλοντων γι
νεσθαι και µωσης

23

ει παθητος ο χριστος ει πρωτος εξ αναστασεως νεκρων φως µελλει καταγγελλειν τω λαω και τοις εθνεσιν

24

ταυτα δε αυτου απολογουµενου ο φηστος µεγαλη τη φωνη εφη µαινη παυλε τα πολλα σε γραµµατα εις µανιαν περιτρεπει

25

ο δε ου µαινοµαι φησιν κρατιστε φηστε αλλ αληθειας και σωφροσυνης ρηµατα αποφθεγγοµαι

26

επισταται γαρ περι τουτων ο βασιλευς προς ον και παρρησιαζοµενος λαλω λανθανειν γαρ αυτον τι τουτων ου πειθοµαι ουδεν ου γαρ εστιν εν γωνια πεπραγµενον τουτο

27

πιστευεις βασιλευ αγριππα τοις προφηταις οιδα οτι πιστευεις

28

ο δε αγριππας προς τον παυλον εφη εν ολιγω µε πειθεις χριστιανον γενεσθαι

29

ο δε παυλος ειπεν ευξαιµην αν τω θεω και εν ολιγω και εν πολλω ου µονον σε αλλα και παντας τους ακουοντας µου σηµερον γενεσθαι τοιουτους οποιος καγω ειµι παρεκτος τ
ων δεσµων τουτων

30

και ταυτα ειποντος αυτου ανεστη ο βασιλευς και ο ηγεµων η τε βερνικη και οι συγκαθηµενοι αυτοις

31

και αναχωρησαντες ελαλουν προς αλληλους λεγοντες οτι ουδεν θανατου αξιον η δεσµων πρασσει ο ανθρωπος ουτος

32

αγριππας δε τω φηστω εφη απολελυσθαι εδυνατο ο ανθρωπος ουτος ει µη επεκεκλητο καισαρα

1

ως δε εκριθη του αποπλειν ηµας εις την ιταλιαν παρεδιδουν τον τε παυλον και τινας ετερους δεσµωτας εκατονταρχη ονοµατι ιουλιω σπειρης σεβαστης

2

επιβαντες δε πλοιω αδραµυττηνω µελλοντες πλειν τους κατα την ασιαν τοπους ανηχθηµεν οντος συν ηµιν αρισταρχου µακεδονος θεσσαλονικεως

3

τη τε ετερα κατηχθηµεν εις σιδωνα φιλανθρωπως τε ο ιουλιος τω παυλω χρησαµενος επετρεψεν προς φιλους πορευθεντα επιµελειας τυχειν

4

κακειθεν αναχθεντες υπεπλευσαµεν την κυπρον δια το τους ανεµους ειναι εναντιους

5

το τε πελαγος το κατα την κιλικιαν και παµφυλιαν διαπλευσαντες κατηλθοµεν εις µυρα της λυκιας

6

κακει ευρων ο εκατονταρχος πλοιον αλεξανδρινον πλεον εις την ιταλιαν ενεβιβασεν ηµας εις αυτο

7

εν ικαναις δε ηµεραις βραδυπλοουντες και µολις γενοµενοι κατα την κνιδον µη προσεωντος ηµας του ανεµου υπεπλευσαµεν την κρητην κατα σαλµωνην

8

µολις τε παραλεγοµενοι αυτην ηλθοµεν εις τοπον τινα καλουµενον καλους λιµενας ω εγγυς ην πολις λασαια

9

ικανου δε χρονου διαγενοµενου και οντος ηδη επισφαλους του πλοος δια το και την νηστειαν ηδη παρεληλυθεναι παρηνει ο παυλος

10

λεγων αυτοις ανδρες θεωρω οτι µετα υβρεως και πολλης ζηµιας ου µονον του φορτου και του πλοιου αλλα και των ψυχων ηµων µελλειν εσεσθαι τον πλουν

11

ο δε εκατονταρχος τω κυβερνητη και τω ναυκληρω επειθετο µαλλον η τοις υπο του παυλου λεγοµενοις

12

ανευθετου δε του λιµενος υπαρχοντος προς παραχειµασιαν οι πλειους εθεντο βουλην αναχθηναι κακειθεν ειπως δυναιντο καταντησαντες εις φοινικα παραχειµασαι λιµενα της
κρητης βλεποντα κατα λιβα και κατα χωρον

13

υποπνευσαντος δε νοτου δοξαντες της προθεσεως κεκρατηκεναι αραντες ασσον παρελεγοντο την κρητην

14

µετ ου πολυ δε εβαλεν κατ αυτης ανεµος τυφωνικος ο καλουµενος ευροκλυδων

15

συναρπασθεντος δε του πλοιου και µη δυναµενου αντοφθαλµειν τω ανεµω επιδοντες εφεροµεθα

16

νησιον δε τι υποδραµοντες καλουµενον κλαυδην µολις ισχυσαµεν περικρατεις γενεσθαι της σκαφης

17

ην αραντες βοηθειαις εχρωντο υποζωννυντες το πλοιον φοβουµενοι τε µη εις την συρτιν εκπεσωσιν χαλασαντες το σκευος ουτως εφεροντο

18

σφοδρως δε χειµαζοµενων ηµων τη εξης εκβολην εποιουντο

19

και τη τριτη αυτοχειρες την σκευην του πλοιου ερριψαµεν
Acts

Chapter

27

LXX / 1550 Stephanos

Page 957 of 1057

20

µητε δε ηλιου µητε αστρων επιφαινοντων επι πλειονας ηµερας χειµωνος τε ουκ ολιγου επικειµενου λοιπον περιηρειτο πασα ελπις του σωζεσθαι ηµας

21

πολλης δε ασιτιας υπαρχουσης τοτε σταθεις ο παυλος εν µεσω αυτων ειπεν εδει µεν ω ανδρες πειθαρχησαντας µοι µη αναγεσθαι απο της κρητης κερδησαι τε την υβριν ταυτ
ην και την ζηµιαν

22

και τανυν παραινω υµας ευθυµειν αποβολη γαρ ψυχης ουδεµια εσται εξ υµων πλην του πλοιου

23

παρεστη γαρ µοι τη νυκτι ταυτη αγγελος του θεου ου ειµι ω και λατρευω

24

λεγων µη φοβου παυλε καισαρι σε δει παραστηναι και ιδου κεχαρισται σοι ο θεος παντας τους πλεοντας µετα σου

25

διο ευθυµειτε ανδρες πιστευω γαρ τω θεω οτι ουτως εσται καθ ον τροπον λελαληται µοι

26

εις νησον δε τινα δει ηµας εκπεσειν

27

ως δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο διαφεροµενων ηµων εν τω αδρια κατα µεσον της νυκτος υπενοουν οι ναυται προσαγειν τινα αυτοις χωραν

28

και βολισαντες ευρον οργυιας εικοσι βραχυ δε διαστησαντες και παλιν βολισαντες ευρον οργυιας δεκαπεντε

29

φοβουµενοι τε µηπως εις τραχεις τοπους εκπεσωσιν εκ πρυµνης ριψαντες αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο ηµεραν γενεσθαι

30

των δε ναυτων ζητουντων φυγειν εκ του πλοιου και χαλασαντων την σκαφην εις την θαλασσαν προφασει ως εκ πρωρας µελλοντων αγκυρας εκτεινειν

31

ειπεν ο παυλος τω εκατονταρχη και τοις στρατιωταις εαν µη ουτοι µεινωσιν εν τω πλοιω υµεις σωθηναι ου δυνασθε

32

τοτε οι στρατιωται απεκοψαν τα σχοινια της σκαφης και ειασαν αυτην εκπεσειν

33

αχρι δε ου εµελλεν ηµερα γινεσθαι παρεκαλει ο παυλος απαντας µεταλαβειν τροφης λεγων τεσσαρεσκαιδεκατην σηµερον ηµεραν προσδοκωντες ασιτοι διατελειτε µηδεν προ
σλαβοµενοι

34

διο παρακαλω υµας προσλαβειν τροφης τουτο γαρ προς της υµετερας σωτηριας υπαρχει ουδενος γαρ υµων θριξ εκ της κεφαλης πεσειται

35

ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω θεω ενωπιον παντων και κλασας ηρξατο εσθιειν

36

ευθυµοι δε γενοµενοι παντες και αυτοι προσελαβοντο τροφης

37

ηµεν δε εν τω πλοιω αι πασαι ψυχαι διακοσιαι εβδοµηκονταεξ

38

κορεσθεντες δε τροφης εκουφιζον το πλοιον εκβαλλοµενοι τον σιτον εις την θαλασσαν

39

οτε δε ηµερα εγενετο την γην ουκ επεγινωσκον κολπον δε τινα κατενοουν εχοντα αιγιαλον εις ον εβουλευσαντο ει δυναιντο εξωσαι το πλοιον

40

και τας αγκυρας περιελοντες ειων εις την θαλασσαν αµα ανεντες τας ζευκτηριας των πηδαλιων και επαραντες τον αρτεµονα τη πνεουση κατειχον εις τον αιγιαλον

41

περιπεσοντες δε εις τοπον διθαλασσον επωκειλαν την ναυν και η µεν πρωρα ερεισασα εµεινεν ασαλευτος η δε πρυµνα ελυετο υπο της βιας των κυµατων

42

των δε στρατιωτων βουλη εγενετο ινα τους δεσµωτας αποκτεινωσιν µητις εκκολυµβησας διαφυγοι

43

ο δε εκατονταρχος βουλοµενος διασωσαι τον παυλον εκωλυσεν αυτους του βουληµατος εκελευσεν τε τους δυναµενους κολυµβαν απορριψαντας πρωτους επι την γην εξιεναι

44

και τους λοιπους ους µεν επι σανισιν ους δε επι τινων των απο του πλοιου και ουτως εγενετο παντας διασωθηναι επι την γην

1

και διασωθεντες τοτε επεγνωσαν οτι µελιτη η νησος καλειται

2

οι δε βαρβαροι παρειχον ου την τυχουσαν φιλανθρωπιαν ηµιν αναψαντες γαρ πυραν προσελαβοντο παντας ηµας δια τον υετον τον εφεστωτα και δια το ψυχος

3

συστρεψαντος δε του παυλου φρυγανων πληθος και επιθεντος επι την πυραν εχιδνα εκ της θερµης εξελθουσα καθηψεν της χειρος αυτου

4

ως δε ειδον οι βαρβαροι κρεµαµενον το θηριον εκ της χειρος αυτου ελεγον προς αλληλους παντως φονευς εστιν ο ανθρωπος ουτος ον διασωθεντα εκ της θαλασσης η δικη ζην
ουκ ειασεν

5

ο µεν ουν αποτιναξας το θηριον εις το πυρ επαθεν ουδεν κακον

6

οι δε προσεδοκων αυτον µελλειν πιµπρασθαι η καταπιπτειν αφνω νεκρον επι πολυ δε αυτων προσδοκωντων και θεωρουντων µηδεν ατοπον εις αυτον γινοµενον µεταβαλλοµεν
οι ελεγον θεον αυτον ειναι
Acts

Chapter

28

LXX / 1550 Stephanos

Page 958 of 1057

7

εν δε τοις περι τον τοπον εκεινον υπηρχεν χωρια τω πρωτω της νησου ονοµατι ποπλιω ος αναδεξαµενος ηµας τρεις ηµερας φιλοφρονως εξενισεν

8

εγενετο δε τον πατερα του ποπλιου πυρετοις και δυσεντερια συνεχοµενον κατακεισθαι προς ον ο παυλος εισελθων και προσευξαµενος επιθεις τας χειρας αυτω ιασατο αυτον

9

τουτου ουν γενοµενου και οι λοιποι οι εχοντες ασθενειας εν τη νησω προσηρχοντο και εθεραπευοντο

10

οι και πολλαις τιµαις ετιµησαν ηµας και αναγοµενοις επεθεντο τα προς την χρειαν

11

µετα δε τρεις µηνας ανηχθηµεν εν πλοιω παρακεχειµακοτι εν τη νησω αλεξανδρινω παρασηµω διοσκουροις

12

και καταχθεντες εις συρακουσας επεµειναµεν ηµερας τρεις

13

οθεν περιελθοντες κατηντησαµεν εις ρηγιον και µετα µιαν ηµεραν επιγενοµενου νοτου δευτεραιοι ηλθοµεν εις ποτιολους

14

ου ευροντες αδελφους παρεκληθηµεν επ αυτοις επιµειναι ηµερας επτα και ουτως εις την ρωµην ηλθοµεν

15

κακειθεν οι αδελφοι ακουσαντες τα περι ηµων εξηλθον εις απαντησιν ηµιν αχρις αππιου φορου και τριων ταβερνων ους ιδων ο παυλος ευχαριστησας τω θεω ελαβεν θαρσος

16

οτε δε ηλθοµεν εις ρωµην ο εκατονταρχος παρεδωκεν τους δεσµιους τω στρατοπεδαρχη τω δε παυλω επετραπη µενειν καθ εαυτον συν τω φυλασσοντι αυτον στρατιωτη

17

εγενετο δε µετα ηµερας τρεις συγκαλεσασθαι τον παυλον τους οντας των ιουδαιων πρωτους συνελθοντων δε αυτων ελεγεν προς αυτους ανδρες αδελφοι εγω ουδεν εναντιον π
οιησας τω λαω η τοις εθεσιν τοις πατρωοις δεσµιος εξ ιεροσολυµων παρεδοθην εις τας χειρας των ρωµαιων

18

οιτινες ανακριναντες µε εβουλοντο απολυσαι δια το µηδεµιαν αιτιαν θανατου υπαρχειν εν εµοι

19

αντιλεγοντων δε των ιουδαιων ηναγκασθην επικαλεσασθαι καισαρα ουχ ως του εθνους µου εχων τι κατηγορησαι

20

δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα υµας ιδειν και προσλαλησαι ενεκεν γαρ της ελπιδος του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειµαι

21

οι δε προς αυτον ειπον ηµεις ουτε γραµµατα περι σου εδεξαµεθα απο της ιουδαιας ουτε παραγενοµενος τις των αδελφων απηγγειλεν η ελαλησεν τι περι σου πονηρον

22

αξιουµεν δε παρα σου ακουσαι α φρονεις περι µεν γαρ της αιρεσεως ταυτης γνωστον εστιν ηµιν οτι πανταχου αντιλεγεται

23

ταξαµενοι δε αυτω ηµεραν ηκον προς αυτον εις την ξενιαν πλειονες οις εξετιθετο διαµαρτυροµενος την βασιλειαν του θεου πειθων τε αυτους τα περι του ιησου απο τε του νο
µου µωσεως και των προφητων απο πρωι εως εσπερας

24

και οι µεν επειθοντο τοις λεγοµενοις οι δε ηπιστουν

25

ασυµφωνοι δε οντες προς αλληλους απελυοντο ειποντος του παυλου ρηµα εν οτι καλως το πνευµα το αγιον ελαλησεν δια ησαιου του προφητου προς τους πατερας ηµων

26

λεγον πορευθητι προς τον λαον τουτον και ειπε ακοη ακουσετε και ου µη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου µη ιδητε

27

επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλµους αυτων εκαµµυσαν µηποτε ιδωσιν τοις οφθαλµοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τ
η καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασωµαι αυτους

28

γνωστον ουν εστω υµιν οτι τοις εθνεσιν απεσταλη το σωτηριον του θεου αυτοι και ακουσονται

29

και ταυτα αυτου ειποντος απηλθον οι ιουδαιοι πολλην εχοντες εν εαυτοις συζητησιν

30

εµεινεν δε ο παυλος διετιαν ολην εν ιδιω µισθωµατι και απεδεχετο παντας τους εισπορευοµενους προς αυτον

31

κηρυσσων την βασιλειαν του θεου και διδασκων τα περι του κυριου ιησου χριστου µετα πασης παρρησιας ακωλυτως

1

παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισµενος εις ευαγγελιον θεου

2

ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις

3

περι του υιου αυτου του γενοµενου εκ σπερµατος δαβιδ κατα σαρκα

4

του ορισθεντος υιου θεου εν δυναµει κατα πνευµα αγιωσυνης εξ αναστασεως νεκρων ιησου χριστου του κυριου ηµων

5

δι ου ελαβοµεν χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εθνεσιν υπερ του ονοµατος αυτου

6

εν οις εστε και υµεις κλητοι ιησου χριστου
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7

πασιν τοις ουσιν εν ρωµη αγαπητοις θεου κλητοις αγιοις χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

8

πρωτον µεν ευχαριστω τω θεω µου δια ιησου χριστου υπερ παντων υµων οτι η πιστις υµων καταγγελλεται εν ολω τω κοσµω

9

µαρτυς γαρ µου εστιν ο θεος ω λατρευω εν τω πνευµατι µου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ως αδιαλειπτως µνειαν υµων ποιουµαι

10

παντοτε επι των προσευχων µου δεοµενος ειπως ηδη ποτε ευοδωθησοµαι εν τω θεληµατι του θεου ελθειν προς υµας

11

επιποθω γαρ ιδειν υµας ινα τι µεταδω χαρισµα υµιν πνευµατικον εις το στηριχθηναι υµας

12

τουτο δε εστιν συµπαρακληθηναι εν υµιν δια της εν αλληλοις πιστεως υµων τε και εµου

13

ου θελω δε υµας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεµην ελθειν προς υµας και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα καρπον τινα σχω και εν υµιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν

14

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειµι

15

ουτως το κατ εµε προθυµον και υµιν τοις εν ρωµη ευαγγελισασθαι

16

ου γαρ επαισχυνοµαι το ευαγγελιον του χριστου δυναµις γαρ θεου εστιν εις σωτηριαν παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι

17

δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεως εις πιστιν καθως γεγραπται ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται

18

αποκαλυπτεται γαρ οργη θεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων των την αληθειαν εν αδικια κατεχοντων

19

διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοις ο γαρ θεος αυτοις εφανερωσεν

20

τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσµου τοις ποιηµασιν νοουµενα καθοραται η τε αιδιος αυτου δυναµις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους

21

διοτι γνοντες τον θεον ουχ ως θεον εδοξασαν η ευχαριστησαν αλλ εµαταιωθησαν εν τοις διαλογισµοις αυτων και εσκοτισθη η ασυνετος αυτων καρδια

22

φασκοντες ειναι σοφοι εµωρανθησαν

23

και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θεου εν οµοιωµατι εικονος φθαρτου ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων

24

διο και παρεδωκεν αυτους ο θεος εν ταις επιθυµιαις των καρδιων αυτων εις ακαθαρσιαν του ατιµαζεσθαι τα σωµατα αυτων εν εαυτοις

25

οιτινες µετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αµην

26

δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιµιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων µετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν

27

οµοιως τε και οι αρρενες αφεντες την φυσικην χρησιν της θηλειας εξεκαυθησαν εν τη ορεξει αυτων εις αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχηµοσυνην κατεργαζοµενοι και τ
ην αντιµισθιαν ην εδει της πλανης αυτων εν εαυτοις απολαµβανοντες

28

και καθως ουκ εδοκιµασαν τον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυτους ο θεος εις αδοκιµον νουν ποιειν τα µη καθηκοντα

29

πεπληρωµενους παση αδικια πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια µεστους φθονου φονου εριδος δολου κακοηθειας ψιθυριστας

30

καταλαλους θεοστυγεις υβριστας υπερηφανους αλαζονας εφευρετας κακων γονευσιν απειθεις

31

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεηµονας

32

οιτινες το δικαιωµα του θεου επιγνοντες οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες αξιοι θανατου εισιν ου µονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν τοις πρασσουσιν

1

διο αναπολογητος ει ω ανθρωπε πας ο κρινων εν ω γαρ κρινεις τον ετερον σεαυτον κατακρινεις τα γαρ αυτα πρασσεις ο κρινων

2

οιδαµεν δε οτι το κριµα του θεου εστιν κατα αληθειαν επι τους τα τοιαυτα πρασσοντας

3

λογιζη δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων τους τα τοιαυτα πρασσοντας και ποιων αυτα οτι συ εκφευξη το κριµα του θεου

4

η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της µακροθυµιας καταφρονεις αγνοων οτι το χρηστον του θεου εις µετανοιαν σε αγει

5

κατα δε την σκληροτητα σου και αµετανοητον καρδιαν θησαυριζεις σεαυτω οργην εν ηµερα οργης και αποκαλυψεως δικαιοκρισιας του θεου

6

ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

7

τοις µεν καθ υποµονην εργου αγαθου δοξαν και τιµην και αφθαρσιαν ζητουσιν ζωην αιωνιον
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8

τοις δε εξ εριθειας και απειθουσιν µεν τη αληθεια πειθοµενοις δε τη αδικια θυµος και οργη

9

θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του κατεργαζοµενου το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνος

10

δοξα δε και τιµη και ειρηνη παντι τω εργαζοµενω το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι

11

ου γαρ εστιν προσωποληψια παρα τω θεω

12

οσοι γαρ ανοµως ηµαρτον ανοµως και απολουνται και οσοι εν νοµω ηµαρτον δια νοµου κριθησονται

13

ου γαρ οι ακροαται του νοµου δικαιοι παρα τω θεω αλλ οι ποιηται του νοµου δικαιωθησονται

14

οταν γαρ εθνη τα µη νοµον εχοντα φυσει τα του νοµου ποιη ουτοι νοµον µη εχοντες εαυτοις εισιν νοµος

15

οιτινες ενδεικνυνται το εργον του νοµου γραπτον εν ταις καρδιαις αυτων συµµαρτυρουσης αυτων της συνειδησεως και µεταξυ αλληλων των λογισµων κατηγορουντων η και
απολογουµενων

16

εν ηµερα οτε κρινει ο θεος τα κρυπτα των ανθρωπων κατα το ευαγγελιον µου δια ιησου χριστου

17

ιδε συ ιουδαιος επονοµαζη και επαναπαυη τω νοµω και καυχασαι εν θεω

18

και γινωσκεις το θεληµα και δοκιµαζεις τα διαφεροντα κατηχουµενος εκ του νοµου

19

πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

20

παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα την µορφωσιν της γνωσεως και της αληθειας εν τω νοµω

21

ο ουν διδασκων ετερον σεαυτον ου διδασκεις ο κηρυσσων µη κλεπτειν κλεπτεις

22

ο λεγων µη µοιχευειν µοιχευεις ο βδελυσσοµενος τα ειδωλα ιεροσυλεις

23

ος εν νοµω καυχασαι δια της παραβασεως του νοµου τον θεον ατιµαζεις

24

το γαρ ονοµα του θεου δι υµας βλασφηµειται εν τοις εθνεσιν καθως γεγραπται

25

περιτοµη µεν γαρ ωφελει εαν νοµον πρασσης εαν δε παραβατης νοµου ης η περιτοµη σου ακροβυστια γεγονεν

26

εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωµατα του νοµου φυλασση ουχι η ακροβυστια αυτου εις περιτοµην λογισθησεται

27

και κρινει η εκ φυσεως ακροβυστια τον νοµον τελουσα σε τον δια γραµµατος και περιτοµης παραβατην νοµου

28

ου γαρ ο εν τω φανερω ιουδαιος εστιν ουδε η εν τω φανερω εν σαρκι περιτοµη

29

αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτοµη καρδιας εν πνευµατι ου γραµµατι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

1

τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτοµης

2

πολυ κατα παντα τροπον πρωτον µεν γαρ οτι επιστευθησαν τα λογια του θεου

3

τι γαρ ει ηπιστησαν τινες µη η απιστια αυτων την πιστιν του θεου καταργησει

4

µη γενοιτο γινεσθω δε ο θεος αληθης πας δε ανθρωπος ψευστης καθως γεγραπται οπως αν δικαιωθης εν τοις λογοις σου και νικησης εν τω κρινεσθαι σε

5

ει δε η αδικια ηµων θεου δικαιοσυνην συνιστησιν τι ερουµεν µη αδικος ο θεος ο επιφερων την οργην κατα ανθρωπον λεγω

6

µη γενοιτο επει πως κρινει ο θεος τον κοσµον

7

ει γαρ η αληθεια του θεου εν τω εµω ψευσµατι επερισσευσεν εις την δοξαν αυτου τι ετι καγω ως αµαρτωλος κρινοµαι

8

και µη καθως βλασφηµουµεθα και καθως φασιν τινες ηµας λεγειν οτι ποιησωµεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριµα ενδικον εστιν

9

τι ουν προεχοµεθα ου παντως προητιασαµεθα γαρ ιουδαιους τε και ελληνας παντας υφ αµαρτιαν ειναι

10

καθως γεγραπται οτι ουκ εστιν δικαιος ουδε εις

11

ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον
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12

παντες εξεκλιναν αµα ηχρειωθησαν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος

13

ταφος ανεωγµενος ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν ιος ασπιδων υπο τα χειλη αυτων

14

ων το στοµα αρας και πικριας γεµει

15

οξεις οι ποδες αυτων εκχεαι αιµα

16

συντριµµα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

17

και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν

18

ουκ εστιν φοβος θεου απεναντι των οφθαλµων αυτων

19

οιδαµεν δε οτι οσα ο νοµος λεγει τοις εν τω νοµω λαλει ινα παν στοµα φραγη και υποδικος γενηται πας ο κοσµος τω θεω

20

διοτι εξ εργων νοµου ου δικαιωθησεται πασα σαρξ ενωπιον αυτου δια γαρ νοµου επιγνωσις αµαρτιας

21

νυνι δε χωρις νοµου δικαιοσυνη θεου πεφανερωται µαρτυρουµενη υπο του νοµου και των προφητων

22

δικαιοσυνη δε θεου δια πιστεως ιησου χριστου εις παντας και επι παντας τους πιστευοντας ου γαρ εστιν διαστολη

23

παντες γαρ ηµαρτον και υστερουνται της δοξης του θεου

24

δικαιουµενοι δωρεαν τη αυτου χαριτι δια της απολυτρωσεως της εν χριστω ιησου

25

ον προεθετο ο θεος ιλαστηριον δια της πιστεως εν τω αυτου αιµατι εις ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων αµαρτηµατων

26

εν τη ανοχη του θεου προς ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου εν τω νυν καιρω εις το ειναι αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεως ιησου

27

που ουν η καυχησις εξεκλεισθη δια ποιου νοµου των εργων ουχι αλλα δια νοµου πιστεως

28

λογιζοµεθα ουν πιστει δικαιουσθαι ανθρωπον χωρις εργων νοµου

29

η ιουδαιων ο θεος µονον ουχι δε και εθνων ναι και εθνων

30

επειπερ εις ο θεος ος δικαιωσει περιτοµην εκ πιστεως και ακροβυστιαν δια της πιστεως

31

νοµον ουν καταργουµεν δια της πιστεως µη γενοιτο αλλα νοµον ιστωµεν

1

τι ουν ερουµεν αβρααµ τον πατερα ηµων ευρηκεναι κατα σαρκα

2

ει γαρ αβρααµ εξ εργων εδικαιωθη εχει καυχηµα αλλ ου προς τον θεον

3

τι γαρ η γραφη λεγει επιστευσεν δε αβρααµ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην

4

τω δε εργαζοµενω ο µισθος ου λογιζεται κατα χαριν αλλα κατα το οφειληµα

5

τω δε µη εργαζοµενω πιστευοντι δε επι τον δικαιουντα τον ασεβη λογιζεται η πιστις αυτου εις δικαιοσυνην

6

καθαπερ και δαβιδ λεγει τον µακαρισµον του ανθρωπου ω ο θεος λογιζεται δικαιοσυνην χωρις εργων

7

µακαριοι ων αφεθησαν αι ανοµιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αµαρτιαι

8

µακαριος ανηρ ω ου µη λογισηται κυριος αµαρτιαν

9

ο µακαρισµος ουν ουτος επι την περιτοµην η και επι την ακροβυστιαν λεγοµεν γαρ οτι ελογισθη τω αβρααµ η πιστις εις δικαιοσυνην

10

πως ουν ελογισθη εν περιτοµη οντι η εν ακροβυστια ουκ εν περιτοµη αλλ εν ακροβυστια

11

και σηµειον ελαβεν περιτοµης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευοντων δι ακροβυστιας εις το λογισθ
ηναι και αυτοις την δικαιοσυνην

12

και πατερα περιτοµης τοις ουκ εκ περιτοµης µονον αλλα και τοις στοιχουσιν τοις ιχνεσιν της εν τη ακροβυστια πιστεως του πατρος ηµων αβρααµ

13

ου γαρ δια νοµου η επαγγελια τω αβρααµ η τω σπερµατι αυτου το κληρονοµον αυτον ειναι του κοσµου αλλα δια δικαιοσυνης πιστεως
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14

ει γαρ οι εκ νοµου κληρονοµοι κεκενωται η πιστις και κατηργηται η επαγγελια

15

ο γαρ νοµος οργην κατεργαζεται ου γαρ ουκ εστιν νοµος ουδε παραβασις

16

δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερµατι ου τω εκ του νοµου µονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααµ ος εστιν πατηρ παντω
ν ηµων

17

καθως γεγραπται οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα σε κατεναντι ου επιστευσεν θεου του ζωοποιουντος τους νεκρους και καλουντος τα µη οντα ως οντα

18

ος παρ ελπιδα επ ελπιδι επιστευσεν εις το γενεσθαι αυτον πατερα πολλων εθνων κατα το ειρηµενον ουτως εσται το σπερµα σου

19

και µη ασθενησας τη πιστει ου κατενοησεν το εαυτου σωµα ηδη νενεκρωµενον εκατονταετης που υπαρχων και την νεκρωσιν της µητρας σαρρας

20

εις δε την επαγγελιαν του θεου ου διεκριθη τη απιστια αλλ ενεδυναµωθη τη πιστει δους δοξαν τω θεω

21

και πληροφορηθεις οτι ο επηγγελται δυνατος εστιν και ποιησαι

22

διο και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην

23

ουκ εγραφη δε δι αυτον µονον οτι ελογισθη αυτω

24

αλλα και δι ηµας οις µελλει λογιζεσθαι τοις πιστευουσιν επι τον εγειραντα ιησουν τον κυριον ηµων εκ νεκρων

25

ος παρεδοθη δια τα παραπτωµατα ηµων και ηγερθη δια την δικαιωσιν ηµων

1

δικαιωθεντες ουν εκ πιστεως ειρηνην εχοµεν προς τον θεον δια του κυριου ηµων ιησου χριστου

2

δι ου και την προσαγωγην εσχηκαµεν τη πιστει εις την χαριν ταυτην εν η εστηκαµεν και καυχωµεθα επ ελπιδι της δοξης του θεου

3

ου µονον δε αλλα και καυχωµεθα εν ταις θλιψεσιν ειδοτες οτι η θλιψις υποµονην κατεργαζεται

4

η δε υποµονη δοκιµην η δε δοκιµη ελπιδα

5

η δε ελπις ου καταισχυνει οτι η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταις καρδιαις ηµων δια πνευµατος αγιου του δοθεντος ηµιν

6

ετι γαρ χριστος οντων ηµων ασθενων κατα καιρον υπερ ασεβων απεθανεν

7

µολις γαρ υπερ δικαιου τις αποθανειται υπερ γαρ του αγαθου ταχα τις και τολµα αποθανειν

8

συνιστησιν δε την εαυτου αγαπην εις ηµας ο θεος οτι ετι αµαρτωλων οντων ηµων χριστος υπερ ηµων απεθανεν

9

πολλω ουν µαλλον δικαιωθεντες νυν εν τω αιµατι αυτου σωθησοµεθα δι αυτου απο της οργης

10

ει γαρ εχθροι οντες κατηλλαγηµεν τω θεω δια του θανατου του υιου αυτου πολλω µαλλον καταλλαγεντες σωθησοµεθα εν τη ζωη αυτου

11

ου µονον δε αλλα και καυχωµενοι εν τω θεω δια του κυριου ηµων ιησου χριστου δι ου νυν την καταλλαγην ελαβοµεν

12

δια τουτο ωσπερ δι ενος ανθρωπου η αµαρτια εις τον κοσµον εισηλθεν και δια της αµαρτιας ο θανατος και ουτως εις παντας ανθρωπους ο θανατος διηλθεν εφ ω παντες ηµαρ
τον

13

αχρι γαρ νοµου αµαρτια ην εν κοσµω αµαρτια δε ουκ ελλογειται µη οντος νοµου

14

αλλ εβασιλευσεν ο θανατος απο αδαµ µεχρι µωσεως και επι τους µη αµαρτησαντας επι τω οµοιωµατι της παραβασεως αδαµ ος εστιν τυπος του µελλοντος

15

αλλ ουχ ως το παραπτωµα ουτως και το χαρισµα ει γαρ τω του ενος παραπτωµατι οι πολλοι απεθανον πολλω µαλλον η χαρις του θεου και η δωρεα εν χαριτι τη του ενος ανθ
ρωπου ιησου χριστου εις τους πολλους επερισσευσεν

16

και ουχ ως δι ενος αµαρτησαντος το δωρηµα το µεν γαρ κριµα εξ ενος εις κατακριµα το δε χαρισµα εκ πολλων παραπτωµατων εις δικαιωµα

17

ει γαρ τω του ενος παραπτωµατι ο θανατος εβασιλευσεν δια του ενος πολλω µαλλον οι την περισσειαν της χαριτος και της δωρεας της δικαιοσυνης λαµβανοντες εν ζωη βασι
λευσουσιν δια του ενος ιησου χριστου

18

αρα ουν ως δι ενος παραπτωµατος εις παντας ανθρωπους εις κατακριµα ουτως και δι ενος δικαιωµατος εις παντας ανθρωπους εις δικαιωσιν ζωης

19

ωσπερ γαρ δια της παρακοης του ενος ανθρωπου αµαρτωλοι κατεσταθησαν οι πολλοι ουτως και δια της υπακοης του ενος δικαιοι κατασταθησονται οι πολλοι
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20

νοµος δε παρεισηλθεν ινα πλεοναση το παραπτωµα ου δε επλεονασεν η αµαρτια υπερεπερισσευσεν η χαρις

21

ινα ωσπερ εβασιλευσεν η αµαρτια εν τω θανατω ουτως και η χαρις βασιλευση δια δικαιοσυνης εις ζωην αιωνιον δια ιησου χριστου του κυριου ηµων

1

τι ουν ερουµεν επιµενουµεν τη αµαρτια ινα η χαρις πλεοναση

2

µη γενοιτο οιτινες απεθανοµεν τη αµαρτια πως ετι ζησοµεν εν αυτη

3

η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισθηµεν εις χριστον ιησουν εις τον θανατον αυτου εβαπτισθηµεν

4

συνεταφηµεν ουν αυτω δια του βαπτισµατος εις τον θανατον ινα ωσπερ ηγερθη χριστος εκ νεκρων δια της δοξης του πατρος ουτως και ηµεις εν καινοτητι ζωης περιπατησω
µεν

5

ει γαρ συµφυτοι γεγοναµεν τω οµοιωµατι του θανατου αυτου αλλα και της αναστασεως εσοµεθα

6

τουτο γινωσκοντες οτι ο παλαιος ηµων ανθρωπος συνεσταυρωθη ινα καταργηθη το σωµα της αµαρτιας του µηκετι δουλευειν ηµας τη αµαρτια

7

ο γαρ αποθανων δεδικαιωται απο της αµαρτιας

8

ει δε απεθανοµεν συν χριστω πιστευοµεν οτι και συζησοµεν αυτω

9

ειδοτες οτι χριστος εγερθεις εκ νεκρων ουκετι αποθνησκει θανατος αυτου ουκετι κυριευει

10

ο γαρ απεθανεν τη αµαρτια απεθανεν εφαπαξ ο δε ζη ζη τω θεω

11

ουτως και υµεις λογιζεσθε εαυτους νεκρους µεν ειναι τη αµαρτια ζωντας δε τω θεω εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων

12

µη ουν βασιλευετω η αµαρτια εν τω θνητω υµων σωµατι εις το υπακουειν αυτη εν ταις επιθυµιαις αυτου

13

µηδε παριστανετε τα µελη υµων οπλα αδικιας τη αµαρτια αλλα παραστησατε εαυτους τω θεω ως εκ νεκρων ζωντας και τα µελη υµων οπλα δικαιοσυνης τω θεω

14

αµαρτια γαρ υµων ου κυριευσει ου γαρ εστε υπο νοµον αλλ υπο χαριν

15

τι ουν αµαρτησοµεν οτι ουκ εσµεν υπο νοµον αλλ υπο χαριν µη γενοιτο

16

ουκ οιδατε οτι ω παριστανετε εαυτους δουλους εις υπακοην δουλοι εστε ω υπακουετε ητοι αµαρτιας εις θανατον η υπακοης εις δικαιοσυνην

17

χαρις δε τω θεω οτι ητε δουλοι της αµαρτιας υπηκουσατε δε εκ καρδιας εις ον παρεδοθητε τυπον διδαχης

18

ελευθερωθεντες δε απο της αµαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη

19

ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υµων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα µελη υµων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανοµια εις την ανοµιαν ουτως νυν παραστησατε τα
µελη υµων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασµον

20

οτε γαρ δουλοι ητε της αµαρτιας ελευθεροι ητε τη δικαιοσυνη

21

τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

22

νυνι δε ελευθερωθεντες απο της αµαρτιας δουλωθεντες δε τω θεω εχετε τον καρπον υµων εις αγιασµον το δε τελος ζωην αιωνιον

23

τα γαρ οψωνια της αµαρτιας θανατος το δε χαρισµα του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων

1

η αγνοειτε αδελφοι γινωσκουσιν γαρ νοµον λαλω οτι ο νοµος κυριευει του ανθρωπου εφ οσον χρονον ζη

2

η γαρ υπανδρος γυνη τω ζωντι ανδρι δεδεται νοµω εαν δε αποθανη ο ανηρ κατηργηται απο του νοµου του ανδρος

3

αρα ουν ζωντος του ανδρος µοιχαλις χρηµατισει εαν γενηται ανδρι ετερω εαν δε αποθανη ο ανηρ ελευθερα εστιν απο του νοµου του µη ειναι αυτην µοιχαλιδα γενοµενην ανδρ
ι ετερω

4

ωστε αδελφοι µου και υµεις εθανατωθητε τω νοµω δια του σωµατος του χριστου εις το γενεσθαι υµας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωµεν τω θεω

5

οτε γαρ ηµεν εν τη σαρκι τα παθηµατα των αµαρτιων τα δια του νοµου ενηργειτο εν τοις µελεσιν ηµων εις το καρποφορησαι τω θανατω

6

νυνι δε κατηργηθηµεν απο του νοµου αποθανοντες εν ω κατειχοµεθα ωστε δουλευειν ηµας εν καινοτητι πνευµατος και ου παλαιοτητι γραµµατος
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7

τι ουν ερουµεν ο νοµος αµαρτια µη γενοιτο αλλα την αµαρτιαν ουκ εγνων ει µη δια νοµου την τε γαρ επιθυµιαν ουκ ηδειν ει µη ο νοµος ελεγεν ουκ επιθυµησεις

8

αφορµην δε λαβουσα η αµαρτια δια της εντολης κατειργασατο εν εµοι πασαν επιθυµιαν χωρις γαρ νοµου αµαρτια νεκρα

9

εγω δε εζων χωρις νοµου ποτε ελθουσης δε της εντολης η αµαρτια ανεζησεν εγω δε απεθανον

10

και ευρεθη µοι η εντολη η εις ζωην αυτη εις θανατον

11

η γαρ αµαρτια αφορµην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν µε και δι αυτης απεκτεινεν

12

ωστε ο µεν νοµος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη

13

το ουν αγαθον εµοι γεγονεν θανατος µη γενοιτο αλλα η αµαρτια ινα φανη αµαρτια δια του αγαθου µοι κατεργαζοµενη θανατον ινα γενηται καθ υπερβολην αµαρτωλος η αµαρ
τια δια της εντολης

14

οιδαµεν γαρ οτι ο νοµος πνευµατικος εστιν εγω δε σαρκικος ειµι πεπραµενος υπο την αµαρτιαν

15

ο γαρ κατεργαζοµαι ου γινωσκω ου γαρ ο θελω τουτο πρασσω αλλ ο µισω τουτο ποιω

16

ει δε ο ου θελω τουτο ποιω συµφηµι τω νοµω οτι καλος

17

νυνι δε ουκετι εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλ η οικουσα εν εµοι αµαρτια

18

οιδα γαρ οτι ουκ οικει εν εµοι τουτεστιν εν τη σαρκι µου αγαθον το γαρ θελειν παρακειται µοι το δε κατεργαζεσθαι το καλον ουχ ευρισκω

19

ου γαρ ο θελω ποιω αγαθον αλλ ο ου θελω κακον τουτο πρασσω

20

ει δε ο ου θελω εγω τουτο ποιω ουκετι εγω κατεργαζοµαι αυτο αλλ η οικουσα εν εµοι αµαρτια

21

ευρισκω αρα τον νοµον τω θελοντι εµοι ποιειν το καλον οτι εµοι το κακον παρακειται

22

συνηδοµαι γαρ τω νοµω του θεου κατα τον εσω ανθρωπον

23

βλεπω δε ετερον νοµον εν τοις µελεσιν µου αντιστρατευοµενον τω νοµω του νοος µου και αιχµαλωτιζοντα µε τω νοµω της αµαρτιας τω οντι εν τοις µελεσιν µου

24

ταλαιπωρος εγω ανθρωπος τις µε ρυσεται εκ του σωµατος του θανατου τουτου

25

ευχαριστω τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ηµων αρα ουν αυτος εγω τω µεν νοι δουλευω νοµω θεου τη δε σαρκι νοµω αµαρτιας

1

ουδεν αρα νυν κατακριµα τοις εν χριστω ιησου µη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευµα

2

ο γαρ νοµος του πνευµατος της ζωης εν χριστω ιησου ηλευθερωσεν µε απο του νοµου της αµαρτιας και του θανατου

3

το γαρ αδυνατον του νοµου εν ω ησθενει δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεµψας εν οµοιωµατι σαρκος αµαρτιας και περι αµαρτιας κατεκρινεν την αµαρτιαν εν τη σα
ρκι

4

ινα το δικαιωµα του νοµου πληρωθη εν ηµιν τοις µη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευµα

5

οι γαρ κατα σαρκα οντες τα της σαρκος φρονουσιν οι δε κατα πνευµα τα του πνευµατος

6

το γαρ φρονηµα της σαρκος θανατος το δε φρονηµα του πνευµατος ζωη και ειρηνη

7

διοτι το φρονηµα της σαρκος εχθρα εις θεον τω γαρ νοµω του θεου ουχ υποτασσεται ουδε γαρ δυναται

8

οι δε εν σαρκι οντες θεω αρεσαι ου δυνανται

9

υµεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ εν πνευµατι ειπερ πνευµα θεου οικει εν υµιν ει δε τις πνευµα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου

10

ει δε χριστος εν υµιν το µεν σωµα νεκρον δι αµαρτιαν το δε πνευµα ζωη δια δικαιοσυνην

11

ει δε το πνευµα του εγειραντος ιησουν εκ νεκρων οικει εν υµιν ο εγειρας τον χριστον εκ νεκρων ζωοποιησει και τα θνητα σωµατα υµων δια το ενοικουν αυτου πνευµα εν υµιν

12

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσµεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην

13

ει γαρ κατα σαρκα ζητε µελλετε αποθνησκειν ει δε πνευµατι τας πραξεις του σωµατος θανατουτε ζησεσθε
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14

οσοι γαρ πνευµατι θεου αγονται ουτοι εισιν υιοι θεου

15

ου γαρ ελαβετε πνευµα δουλειας παλιν εις φοβον αλλ ελαβετε πνευµα υιοθεσιας εν ω κραζοµεν αββα ο πατηρ

16

αυτο το πνευµα συµµαρτυρει τω πνευµατι ηµων οτι εσµεν τεκνα θεου

17

ει δε τεκνα και κληρονοµοι κληρονοµοι µεν θεου συγκληρονοµοι δε χριστου ειπερ συµπασχοµεν ινα και συνδοξασθωµεν

18

λογιζοµαι γαρ οτι ουκ αξια τα παθηµατα του νυν καιρου προς την µελλουσαν δοξαν αποκαλυφθηναι εις ηµας

19

η γαρ αποκαραδοκια της κτισεως την αποκαλυψιν των υιων του θεου απεκδεχεται

20

τη γαρ µαταιοτητι η κτισις υπεταγη ουχ εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα επ ελπιδι

21

οτι και αυτη η κτισις ελευθερωθησεται απο της δουλειας της φθορας εις την ελευθεριαν της δοξης των τεκνων του θεου

22

οιδαµεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν

23

ου µονον δε αλλα και αυτοι την απαρχην του πνευµατος εχοντες και ηµεις αυτοι εν εαυτοις στεναζοµεν υιοθεσιαν απεκδεχοµενοι την απολυτρωσιν του σωµατος ηµων

24

τη γαρ ελπιδι εσωθηµεν ελπις δε βλεποµενη ουκ εστιν ελπις ο γαρ βλεπει τις τι και ελπιζει

25

ει δε ο ου βλεποµεν ελπιζοµεν δι υποµονης απεκδεχοµεθα

26

ωσαυτως δε και το πνευµα συναντιλαµβανεται ταις ασθενειαις ηµων το γαρ τι προσευξωµεθα καθο δει ουκ οιδαµεν αλλ αυτο το πνευµα υπερεντυγχανει υπερ ηµων στεναγµο
ις αλαλητοις

27

ο δε ερευνων τας καρδιας οιδεν τι το φρονηµα του πνευµατος οτι κατα θεον εντυγχανει υπερ αγιων

28

οιδαµεν δε οτι τοις αγαπωσιν τον θεον παντα συνεργει εις αγαθον τοις κατα προθεσιν κλητοις ουσιν

29

οτι ους προεγνω και προωρισεν συµµορφους της εικονος του υιου αυτου εις το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις

30

ους δε προωρισεν τουτους και εκαλεσεν και ους εκαλεσεν τουτους και εδικαιωσεν ους δε εδικαιωσεν τουτους και εδοξασεν

31

τι ουν ερουµεν προς ταυτα ει ο θεος υπερ ηµων τις καθ ηµων

32

ος γε του ιδιου υιου ουκ εφεισατο αλλ υπερ ηµων παντων παρεδωκεν αυτον πως ουχι και συν αυτω τα παντα ηµιν χαρισεται

33

τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων

34

τις ο κατακρινων χριστος ο αποθανων µαλλον δε και εγερθεις ος και εστιν εν δεξια του θεου ος και εντυγχανει υπερ ηµων

35

τις ηµας χωρισει απο της αγαπης του χριστου θλιψις η στενοχωρια η διωγµος η λιµος η γυµνοτης η κινδυνος η µαχαιρα

36

καθως γεγραπται οτι ενεκα σου θανατουµεθα ολην την ηµεραν ελογισθηµεν ως προβατα σφαγης

37

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωµεν δια του αγαπησαντος ηµας

38

πεπεισµαι γαρ οτι ουτε θανατος ουτε ζωη ουτε αγγελοι ουτε αρχαι ουτε δυναµεις ουτε ενεστωτα ουτε µελλοντα

39

ουτε υψωµα ουτε βαθος ουτε τις κτισις ετερα δυνησεται ηµας χωρισαι απο της αγαπης του θεου της εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων

1

αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδοµαι συµµαρτυρουσης µοι της συνειδησεως µου εν πνευµατι αγιω

2

οτι λυπη µοι εστιν µεγαλη και αδιαλειπτος οδυνη τη καρδια µου

3

ηυχοµην γαρ αυτος εγω αναθεµα ειναι απο του χριστου υπερ των αδελφων µου των συγγενων µου κατα σαρκα

4

οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νοµοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι

5

ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αµην

6

ουχ οιον δε οτι εκπεπτωκεν ο λογος του θεου ου γαρ παντες οι εξ ισραηλ ουτοι ισραηλ

7

ουδ οτι εισιν σπερµα αβρααµ παντες τεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεται σοι σπερµα
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8

τουτεστιν ου τα τεκνα της σαρκος ταυτα τεκνα του θεου αλλα τα τεκνα της επαγγελιας λογιζεται εις σπερµα

9

επαγγελιας γαρ ο λογος ουτος κατα τον καιρον τουτον ελευσοµαι και εσται τη σαρρα υιος

10

ου µονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενος κοιτην εχουσα ισαακ του πατρος ηµων

11

µηπω γαρ γεννηθεντων µηδε πραξαντων τι αγαθον η κακον ινα η κατ εκλογην του θεου προθεσις µενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος

12

ερρηθη αυτη οτι ο µειζων δουλευσει τω ελασσονι

13

καθως γεγραπται τον ιακωβ ηγαπησα τον δε ησαυ εµισησα

14

τι ουν ερουµεν µη αδικια παρα τω θεω µη γενοιτο

15

τω γαρ µωση λεγει ελεησω ον αν ελεω και οικτειρησω ον αν οικτειρω

16

αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου

17

λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωµαι εν σοι την δυναµιν µου και οπως διαγγελη το ονοµα µου εν παση τη γη

18

αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει

19

ερεις ουν µοι τι ετι µεµφεται τω γαρ βουληµατι αυτου τις ανθεστηκεν

20

µενουνγε ω ανθρωπε συ τις ει ο ανταποκρινοµενος τω θεω µη ερει το πλασµα τω πλασαντι τι µε εποιησας ουτως

21

η ουκ εχει εξουσιαν ο κεραµευς του πηλου εκ του αυτου φυραµατος ποιησαι ο µεν εις τιµην σκευος ο δε εις ατιµιαν

22

ει δε θελων ο θεος ενδειξασθαι την οργην και γνωρισαι το δυνατον αυτου ηνεγκεν εν πολλη µακροθυµια σκευη οργης κατηρτισµενα εις απωλειαν

23

και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιµασεν εις δοξαν

24

ους και εκαλεσεν ηµας ου µονον εξ ιουδαιων αλλα και εξ εθνων

25

ως και εν τω ωσηε λεγει καλεσω τον ου λαον µου λαον µου και την ουκ ηγαπηµενην ηγαπηµενην

26

και εσται εν τω τοπω ου ερρηθη αυτοις ου λαος µου υµεις εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντος

27

ησαιας δε κραζει υπερ του ισραηλ εαν η ο αριθµος των υιων ισραηλ ως η αµµος της θαλασσης το καταλειµµα σωθησεται

28

λογον γαρ συντελων και συντεµνων εν δικαιοσυνη οτι λογον συντετµηµενον ποιησει κυριος επι της γης

29

και καθως προειρηκεν ησαιας ει µη κυριος σαβαωθ εγκατελιπεν ηµιν σπερµα ως σοδοµα αν εγενηθηµεν και ως γοµορρα αν ωµοιωθηµεν

30

τι ουν ερουµεν οτι εθνη τα µη διωκοντα δικαιοσυνην κατελαβεν δικαιοσυνην δικαιοσυνην δε την εκ πιστεως

31

ισραηλ δε διωκων νοµον δικαιοσυνης εις νοµον δικαιοσυνης ουκ εφθασεν

32

διατι οτι ουκ εκ πιστεως αλλ ως εξ εργων νοµου προσεκοψαν γαρ τω λιθω του προσκοµµατος

33

καθως γεγραπται ιδου τιθηµι εν σιων λιθον προσκοµµατος και πετραν σκανδαλου και πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

1

αδελφοι η µεν ευδοκια της εµης καρδιας και η δεησις η προς τον θεον υπερ του ισραηλ εστιν εις σωτηριαν

2

µαρτυρω γαρ αυτοις οτι ζηλον θεου εχουσιν αλλ ου κατ επιγνωσιν

3

αγνοουντες γαρ την του θεου δικαιοσυνην και την ιδιαν δικαιοσυνην ζητουντες στησαι τη δικαιοσυνη του θεου ουχ υπεταγησαν

4

τελος γαρ νοµου χριστος εις δικαιοσυνην παντι τω πιστευοντι

5

µωσης γαρ γραφει την δικαιοσυνην την εκ του νοµου οτι ο ποιησας αυτα ανθρωπος ζησεται εν αυτοις

6

η δε εκ πιστεως δικαιοσυνη ουτως λεγει µη ειπης εν τη καρδια σου τις αναβησεται εις τον ουρανον τουτ εστιν χριστον καταγαγειν

7

η τις καταβησεται εις την αβυσσον τουτ εστιν χριστον εκ νεκρων αναγαγειν
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8

αλλα τι λεγει εγγυς σου το ρηµα εστιν εν τω στοµατι σου και εν τη καρδια σου τουτ εστιν το ρηµα της πιστεως ο κηρυσσοµεν

9

οτι εαν οµολογησης εν τω στοµατι σου κυριον ιησουν και πιστευσης εν τη καρδια σου οτι ο θεος αυτον ηγειρεν εκ νεκρων σωθηση

10

καρδια γαρ πιστευεται εις δικαιοσυνην στοµατι δε οµολογειται εις σωτηριαν

11

λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

12

ου γαρ εστιν διαστολη ιουδαιου τε και ελληνος ο γαρ αυτος κυριος παντων πλουτων εις παντας τους επικαλουµενους αυτον

13

πας γαρ ος αν επικαλεσηται το ονοµα κυριου σωθησεται

14

πως ουν επικαλεσονται εις ον ουκ επιστευσαν πως δε πιστευσουσιν ου ουκ ηκουσαν πως δε ακουσουσιν χωρις κηρυσσοντος

15

πως δε κηρυξουσιν εαν µη αποσταλωσιν καθως γεγραπται ως ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζοµενων ειρηνην των ευαγγελιζοµενων τα αγαθα

16

αλλ ου παντες υπηκουσαν τω ευαγγελιω ησαιας γαρ λεγει κυριε τις επιστευσεν τη ακοη ηµων

17

αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηµατος θεου

18

αλλα λεγω µη ουκ ηκουσαν µενουνγε εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις τα περατα της οικουµενης τα ρηµατα αυτων

19

αλλα λεγω µη ουκ εγνω ισραηλ πρωτος µωσης λεγει εγω παραζηλωσω υµας επ ουκ εθνει επι εθνει ασυνετω παροργιω υµας

20

ησαιας δε αποτολµα και λεγει ευρεθην τοις εµε µη ζητουσιν εµφανης εγενοµην τοις εµε µη επερωτωσιν

21

προς δε τον ισραηλ λεγει ολην την ηµεραν εξεπετασα τας χειρας µου προς λαον απειθουντα και αντιλεγοντα

1

λεγω ουν µη απωσατο ο θεος τον λαον αυτου µη γενοιτο και γαρ εγω ισραηλιτης ειµι εκ σπερµατος αβρααµ φυλης βενιαµιν

2

ουκ απωσατο ο θεος τον λαον αυτου ον προεγνω η ουκ οιδατε εν ηλια τι λεγει η γραφη ως εντυγχανει τω θεω κατα του ισραηλ λεγων

3

κυριε τους προφητας σου απεκτειναν και τα θυσιαστηρια σου κατεσκαψαν καγω υπελειφθην µονος και ζητουσιν την ψυχην µου

4

αλλα τι λεγει αυτω ο χρηµατισµος κατελιπον εµαυτω επτακισχιλιους ανδρας οιτινες ουκ εκαµψαν γονυ τη βααλ

5

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειµµα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

6

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις ει δε εξ εργων ουκετι εστιν χαρις επει το εργον ουκετι εστιν εργον

7

τι ουν ο επιζητει ισραηλ τουτου ουκ επετυχεν η δε εκλογη επετυχεν οι δε λοιποι επωρωθησαν

8

καθως γεγραπται εδωκεν αυτοις ο θεος πνευµα κατανυξεως οφθαλµους του µη βλεπειν και ωτα του µη ακουειν εως της σηµερον ηµερας

9

και δαβιδ λεγει γενηθητω η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις θηραν και εις σκανδαλον και εις ανταποδοµα αυτοις

10

σκοτισθητωσαν οι οφθαλµοι αυτων του µη βλεπειν και τον νωτον αυτων διαπαντος συγκαµψον

11

λεγω ουν µη επταισαν ινα πεσωσιν µη γενοιτο αλλα τω αυτων παραπτωµατι η σωτηρια τοις εθνεσιν εις το παραζηλωσαι αυτους

12

ει δε το παραπτωµα αυτων πλουτος κοσµου και το ηττηµα αυτων πλουτος εθνων ποσω µαλλον το πληρωµα αυτων

13

υµιν γαρ λεγω τοις εθνεσιν εφ οσον µεν ειµι εγω εθνων αποστολος την διακονιαν µου δοξαζω

14

ει πως παραζηλωσω µου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων

15

ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κοσµου τις η προσληψις ει µη ζωη εκ νεκρων

16

ει δε η απαρχη αγια και το φυραµα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

17

ει δε τινες των κλαδων εξεκλασθησαν συ δε αγριελαιος ων ενεκεντρισθης εν αυτοις και συγκοινωνος της ριζης και της πιοτητος της ελαιας εγενου

18

µη κατακαυχω των κλαδων ει δε κατακαυχασαι ου συ την ριζαν βασταζεις αλλ η ριζα σε

19

ερεις ουν εξεκλασθησαν οι κλαδοι ινα εγω εγκεντρισθω
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20

καλως τη απιστια εξεκλασθησαν συ δε τη πιστει εστηκας µη υψηλοφρονει αλλα φοβου

21

ει γαρ ο θεος των κατα φυσιν κλαδων ουκ εφεισατο µηπως ουδε σου φεισηται

22

ιδε ουν χρηστοτητα και αποτοµιαν θεου επι µεν τους πεσοντας αποτοµιαν επι δε σε χρηστοτητα εαν επιµεινης τη χρηστοτητι επει και συ εκκοπηση

23

και εκεινοι δε εαν µη επιµεινωσιν τη απιστια εγκεντρισθησονται δυνατος γαρ εστιν ο θεος παλιν εγκεντρισαι αυτους

24

ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω µαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

25

ου γαρ θελω υµας αγνοειν αδελφοι το µυστηριον τουτο ινα µη ητε παρ εαυτοις φρονιµοι οτι πωρωσις απο µερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωµα των εθνων εισελθη

26

και ουτως πας ισραηλ σωθησεται καθως γεγραπται ηξει εκ σιων ο ρυοµενος και αποστρεψει ασεβειας απο ιακωβ

27

και αυτη αυτοις η παρ εµου διαθηκη οταν αφελωµαι τας αµαρτιας αυτων

28

κατα µεν το ευαγγελιον εχθροι δι υµας κατα δε την εκλογην αγαπητοι δια τους πατερας

29

αµεταµελητα γαρ τα χαρισµατα και η κλησις του θεου

30

ωσπερ γαρ και υµεις ποτε ηπειθησατε τω θεω νυν δε ηλεηθητε τη τουτων απειθεια

31

ουτως και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υµετερω ελεει ινα και αυτοι ελεηθωσιν

32

συνεκλεισεν γαρ ο θεος τους παντας εις απειθειαν ινα τους παντας ελεηση

33

ω βαθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως θεου ως ανεξερευνητα τα κριµατα αυτου και ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου

34

τις γαρ εγνω νουν κυριου η τις συµβουλος αυτου εγενετο

35

η τις προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

36

οτι εξ αυτου και δι αυτου και εις αυτον τα παντα αυτω η δοξα εις τους αιωνας αµην

1

παρακαλω ουν υµας αδελφοι δια των οικτιρµων του θεου παραστησαι τα σωµατα υµων θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υµων

2

και µη συσχηµατιζεσθε τω αιωνι τουτω αλλα µεταµορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υµων εις το δοκιµαζειν υµας τι το θεληµα του θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελε
ιον

3

λεγω γαρ δια της χαριτος της δοθεισης µοι παντι τω οντι εν υµιν µη υπερφρονειν παρ ο δει φρονειν αλλα φρονειν εις το σωφρονειν εκαστω ως ο θεος εµερισεν µετρον πιστεω
ς

4

καθαπερ γαρ εν ενι σωµατι µελη πολλα εχοµεν τα δε µελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν

5

ουτως οι πολλοι εν σωµα εσµεν εν χριστω ο δε καθ εις αλληλων µελη

6

εχοντες δε χαρισµατα κατα την χαριν την δοθεισαν ηµιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την αναλογιαν της πιστεως

7

ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια

8

ειτε ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο µεταδιδους εν απλοτητι ο προισταµενος εν σπουδη ο ελεων εν ιλαροτητι

9

η αγαπη ανυποκριτος αποστυγουντες το πονηρον κολλωµενοι τω αγαθω

10

τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι τη τιµη αλληλους προηγουµενοι

11

τη σπουδη µη οκνηροι τω πνευµατι ζεοντες τω καιρω δουλευοντες

12

τη ελπιδι χαιροντες τη θλιψει υποµενοντες τη προσευχη προσκαρτερουντες

13

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες

14

ευλογειτε τους διωκοντας υµας ευλογειτε και µη καταρασθε

15

χαιρειν µετα χαιροντων και κλαιειν µετα κλαιοντων
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16

το αυτο εις αλληλους φρονουντες µη τα υψηλα φρονουντες αλλα τοις ταπεινοις συναπαγοµενοι µη γινεσθε φρονιµοι παρ εαυτοις

17

µηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες προνοουµενοι καλα ενωπιον παντων ανθρωπων

18

ει δυνατον το εξ υµων µετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες

19

µη εαυτους εκδικουντες αγαπητοι αλλα δοτε τοπον τη οργη γεγραπται γαρ εµοι εκδικησις εγω ανταποδωσω λεγει κυριος

20

εαν ουν πεινα ο εχθρος σου ψωµιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

21

µη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον

1

πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξουσια ει µη απο θεου αι δε ουσαι εξουσιαι υπο του θεου τεταγµεναι εισιν

2

ωστε ο αντιτασσοµενος τη εξουσια τη του θεου διαταγη ανθεστηκεν οι δε ανθεστηκοτες εαυτοις κριµα ληψονται

3

οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος των αγαθων εργων αλλα των κακων θελεις δε µη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

4

θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την µαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

5

διο αναγκη υποτασσεσθαι ου µονον δια την οργην αλλα και δια την συνειδησιν

6

δια τουτο γαρ και φορους τελειτε λειτουργοι γαρ θεου εισιν εις αυτο τουτο προσκαρτερουντες

7

αποδοτε ουν πασιν τας οφειλας τω τον φορον τον φορον τω το τελος το τελος τω τον φοβον τον φοβον τω την τιµην την τιµην

8

µηδενι µηδεν οφειλετε ει µη το αγαπαν αλληλους ο γαρ αγαπων τον ετερον νοµον πεπληρωκεν

9

το γαρ ου µοιχευσεις ου φονευσεις ου κλεψεις ου ψευδοµαρτυρησεις ουκ επιθυµησεις και ει τις ετερα εντολη εν τουτω τω λογω ανακεφαλαιουται εν τω αγαπησεις τον πλησιο
ν σου ως εαυτον

10

η αγαπη τω πλησιον κακον ουκ εργαζεται πληρωµα ουν νοµου η αγαπη

11

και τουτο ειδοτες τον καιρον οτι ωρα ηµας ηδη εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυτερον ηµων η σωτηρια η οτε επιστευσαµεν

12

η νυξ προεκοψεν η δε ηµερα ηγγικεν αποθωµεθα ουν τα εργα του σκοτους και ενδυσωµεθα τα οπλα του φωτος

13

ως εν ηµερα ευσχηµονως περιπατησωµεν µη κωµοις και µεθαις µη κοιταις και ασελγειαις µη εριδι και ζηλω

14

αλλ ενδυσασθε τον κυριον ιησουν χριστον και της σαρκος προνοιαν µη ποιεισθε εις επιθυµιας

1

τον δε ασθενουντα τη πιστει προσλαµβανεσθε µη εις διακρισεις διαλογισµων

2

ος µεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

3

ο εσθιων τον µη εσθιοντα µη εξουθενειτω και ο µη εσθιων τον εσθιοντα µη κρινετω ο θεος γαρ αυτον προσελαβετο

4

συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατος γαρ εστιν ο θεος στησαι αυτον

5

ος µεν κρινει ηµεραν παρ ηµεραν ος δε κρινει πασαν ηµεραν εκαστος εν τω ιδιω νοι πληροφορεισθω

6

ο φρονων την ηµεραν κυριω φρονει και ο µη φρονων την ηµεραν κυριω ου φρονει ο εσθιων κυριω εσθιει ευχαριστει γαρ τω θεω και ο µη εσθιων κυριω ουκ εσθιει και ευχαρι
στει τω θεω

7

ουδεις γαρ ηµων εαυτω ζη και ουδεις εαυτω αποθνησκει

8

εαν τε γαρ ζωµεν τω κυριω ζωµεν εαν τε αποθνησκωµεν τω κυριω αποθνησκοµεν εαν τε ουν ζωµεν εαν τε αποθνησκωµεν του κυριου εσµεν

9

εις τουτο γαρ χριστος και απεθανεν και ανεστη και ανεζησεν ινα και νεκρων και ζωντων κυριευση

10

συ δε τι κρινεις τον αδελφον σου η και συ τι εξουθενεις τον αδελφον σου παντες γαρ παραστησοµεθα τω βηµατι του χριστου

11

γεγραπται γαρ ζω εγω λεγει κυριος οτι εµοι καµψει παν γονυ και πασα γλωσσα εξοµολογησεται τω θεω

12

αρα ουν εκαστος ηµων περι εαυτου λογον δωσει τω θεω
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13

µηκετι ουν αλληλους κρινωµεν αλλα τουτο κρινατε µαλλον το µη τιθεναι προσκοµµα τω αδελφω η σκανδαλον

14

οιδα και πεπεισµαι εν κυριω ιησου οτι ουδεν κοινον δι εαυτου ει µη τω λογιζοµενω τι κοινον ειναι εκεινω κοινον

15

ει δε δια βρωµα ο αδελφος σου λυπειται ουκετι κατα αγαπην περιπατεις µη τω βρωµατι σου εκεινον απολλυε υπερ ου χριστος απεθανεν

16

µη βλασφηµεισθω ουν υµων το αγαθον

17

ου γαρ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις και ποσις αλλα δικαιοσυνη και ειρηνη και χαρα εν πνευµατι αγιω

18

ο γαρ εν τουτοις δουλευων τω χριστω ευαρεστος τω θεω και δοκιµος τοις ανθρωποις

19

αρα ουν τα της ειρηνης διωκωµεν και τα της οικοδοµης της εις αλληλους

20

µη ενεκεν βρωµατος καταλυε το εργον του θεου παντα µεν καθαρα αλλα κακον τω ανθρωπω τω δια προσκοµµατος εσθιοντι

21

καλον το µη φαγειν κρεα µηδε πιειν οινον µηδε εν ω ο αδελφος σου προσκοπτει η σκανδαλιζεται η ασθενει

22

συ πιστιν εχεις κατα σαυτον εχε ενωπιον του θεου µακαριος ο µη κρινων εαυτον εν ω δοκιµαζει

23

ο δε διακρινοµενος εαν φαγη κατακεκριται οτι ουκ εκ πιστεως παν δε ο ουκ εκ πιστεως αµαρτια εστιν

1

οφειλοµεν δε ηµεις οι δυνατοι τα ασθενηµατα των αδυνατων βασταζειν και µη εαυτοις αρεσκειν

2

εκαστος γαρ ηµων τω πλησιον αρεσκετω εις το αγαθον προς οικοδοµην

3

και γαρ ο χριστος ουχ εαυτω ηρεσεν αλλα καθως γεγραπται οι ονειδισµοι των ονειδιζοντων σε επεπεσον επ εµε

4

οσα γαρ προεγραφη εις την ηµετεραν διδασκαλιαν προεγραφη ινα δια της υποµονης και της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωµεν

5

ο δε θεος της υποµονης και της παρακλησεως δωη υµιν το αυτο φρονειν εν αλληλοις κατα χριστον ιησουν

6

ινα οµοθυµαδον εν ενι στοµατι δοξαζητε τον θεον και πατερα του κυριου ηµων ιησου χριστου

7

διο προσλαµβανεσθε αλληλους καθως και ο χριστος προσελαβετο ηµας εις δοξαν θεου

8

λεγω δε ιησουν χριστον διακονον γεγενησθαι περιτοµης υπερ αληθειας θεου εις το βεβαιωσαι τας επαγγελιας των πατερων

9

τα δε εθνη υπερ ελεους δοξασαι τον θεον καθως γεγραπται δια τουτο εξοµολογησοµαι σοι εν εθνεσιν και τω ονοµατι σου ψαλω

10

και παλιν λεγει ευφρανθητε εθνη µετα του λαου αυτου

11

και παλιν αινειτε τον κυριον παντα τα εθνη και επαινεσατε αυτον παντες οι λαοι

12

και παλιν ησαιας λεγει εσται η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταµενος αρχειν εθνων επ αυτω εθνη ελπιουσιν

13

ο δε θεος της ελπιδος πληρωσαι υµας πασης χαρας και ειρηνης εν τω πιστευειν εις το περισσευειν υµας εν τη ελπιδι εν δυναµει πνευµατος αγιου

14

πεπεισµαι δε αδελφοι µου και αυτος εγω περι υµων οτι και αυτοι µεστοι εστε αγαθωσυνης πεπληρωµενοι πασης γνωσεως δυναµενοι και αλληλους νουθετειν

15

τολµηροτερον δε εγραψα υµιν αδελφοι απο µερους ως επαναµιµνησκων υµας δια την χαριν την δοθεισαν µοι υπο του θεου

16

εις το ειναι µε λειτουργον ιησου χριστου εις τα εθνη ιερουργουντα το ευαγγελιον του θεου ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασµενη εν πνευµατι αγιω

17

εχω ουν καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς θεον

18

ου γαρ τολµησω λαλειν τι ων ου κατειργασατο χριστος δι εµου εις υπακοην εθνων λογω και εργω

19

εν δυναµει σηµειων και τερατων εν δυναµει πνευµατος θεου ωστε µε απο ιερουσαληµ και κυκλω µεχρι του ιλλυρικου πεπληρωκεναι το ευαγγελιον του χριστου

20

ουτως δε φιλοτιµουµενον ευαγγελιζεσθαι ουχ οπου ωνοµασθη χριστος ινα µη επ αλλοτριον θεµελιον οικοδοµω

21

αλλα καθως γεγραπται οις ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

22

διο και ενεκοπτοµην τα πολλα του ελθειν προς υµας
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23

νυνι δε µηκετι τοπον εχων εν τοις κλιµασιν τουτοις επιποθιαν δε εχων του ελθειν προς υµας απο πολλων ετων

24

ως εαν πορευωµαι εις την σπανιαν ελευσοµαι προς υµας ελπιζω γαρ διαπορευοµενος θεασασθαι υµας και υφ υµων προπεµφθηναι εκει εαν υµων πρωτον απο µερους εµπλησθ
ω

25

νυνι δε πορευοµαι εις ιερουσαληµ διακονων τοις αγιοις

26

ευδοκησαν γαρ µακεδονια και αχαια κοινωνιαν τινα ποιησασθαι εις τους πτωχους των αγιων των εν ιερουσαληµ

27

ευδοκησαν γαρ και οφειλεται αυτων εισιν ει γαρ τοις πνευµατικοις αυτων εκοινωνησαν τα εθνη οφειλουσιν και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι αυτοις

28

τουτο ουν επιτελεσας και σφραγισαµενος αυτοις τον καρπον τουτον απελευσοµαι δι υµων εις την σπανιαν

29

οιδα δε οτι ερχοµενος προς υµας εν πληρωµατι ευλογιας του ευαγγελιου του χριστου ελευσοµαι

30

παρακαλω δε υµας αδελφοι δια του κυριου ηµων ιησου χριστου και δια της αγαπης του πνευµατος συναγωνισασθαι µοι εν ταις προσευχαις υπερ εµου προς τον θεον

31

ινα ρυσθω απο των απειθουντων εν τη ιουδαια και ινα η διακονια µου η εις ιερουσαληµ ευπροσδεκτος γενηται τοις αγιοις

32

ινα εν χαρα ελθω προς υµας δια θεληµατος θεου και συναναπαυσωµαι υµιν

33

ο δε θεος της ειρηνης µετα παντων υµων αµην

1

συνιστηµι δε υµιν φοιβην την αδελφην ηµων ουσαν διακονον της εκκλησιας της εν κεγχρεαις

2

ινα αυτην προσδεξησθε εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν υµων χρηζη πραγµατι και γαρ αυτη προστατις πολλων εγενηθη και αυτου εµου

3

ασπασασθε πρισκιλλαν και ακυλαν τους συνεργους µου εν χριστω ιησου

4

οιτινες υπερ της ψυχης µου τον εαυτων τραχηλον υπεθηκαν οις ουκ εγω µονος ευχαριστω αλλα και πασαι αι εκκλησιαι των εθνων

5

και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε επαινετον τον αγαπητον µου ος εστιν απαρχη της αχαιας εις χριστον

6

ασπασασθε µαριαµ ητις πολλα εκοπιασεν εις ηµας

7

ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις µου και συναιχµαλωτους µου οιτινες εισιν επισηµοι εν τοις αποστολοις οι και προ εµου γεγονασιν εν χριστω

8

ασπασασθε αµπλιαν τον αγαπητον µου εν κυριω

9

ασπασασθε ουρβανον τον συνεργον ηµων εν χριστω και σταχυν τον αγαπητον µου

10

ασπασασθε απελλην τον δοκιµον εν χριστω ασπασασθε τους εκ των αριστοβουλου

11

ασπασασθε ηροδιωνα τον συγγενη µου ασπασασθε τους εκ των ναρκισσου τους οντας εν κυριω

12

ασπασασθε τρυφαιναν και τρυφωσαν τας κοπιωσας εν κυριω ασπασασθε περσιδα την αγαπητην ητις πολλα εκοπιασεν εν κυριω

13

ασπασασθε ρουφον τον εκλεκτον εν κυριω και την µητερα αυτου και εµου

14

ασπασασθε ασυγκριτον φλεγοντα ερµαν πατροβαν ερµην και τους συν αυτοις αδελφους

15

ασπασασθε φιλολογον και ιουλιαν νηρεα και την αδελφην αυτου και ολυµπαν και τους συν αυτοις παντας αγιους

16

ασπασασθε αλληλους εν φιληµατι αγιω ασπαζονται υµας αι εκκλησιαι του χριστου

17

παρακαλω δε υµας αδελφοι σκοπειν τους τας διχοστασιας και τα σκανδαλα παρα την διδαχην ην υµεις εµαθετε ποιουντας και εκκλινατε απ αυτων

18

οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ηµων ιησου χριστω ου δουλευουσιν αλλα τη εαυτων κοιλια και δια της χρηστολογιας και ευλογιας εξαπατωσιν τας καρδιας των ακακων

19

η γαρ υµων υπακοη εις παντας αφικετο χαιρω ουν το εφ υµιν θελω δε υµας σοφους µεν ειναι εις το αγαθον ακεραιους δε εις το κακον

20

ο δε θεος της ειρηνης συντριψει τον σαταναν υπο τους ποδας υµων εν ταχει η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µεθ υµων

21

ασπαζονται υµας τιµοθεος ο συνεργος µου και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις µου

22

ασπαζοµαι υµας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω
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23

ασπαζεται υµας γαιος ο ξενος µου και της εκκλησιας ολης ασπαζεται υµας εραστος ο οικονοµος της πολεως και κουαρτος ο αδελφος

24

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα παντων υµων αµην

25

τω δε δυναµενω υµας στηριξαι κατα το ευαγγελιον µου και το κηρυγµα ιησου χριστου κατα αποκαλυψιν µυστηριου χρονοις αιωνιοις σεσιγηµενου

26

φανερωθεντος δε νυν δια τε γραφων προφητικων κατ επιταγην του αιωνιου θεου εις υπακοην πιστεως εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος

27

µονω σοφω θεω δια ιησου χριστου ω η δοξα εις τους αιωνας αµην [προς ρωµαιους εγραφη απο κορινθου δια φοιβης της διακονου της εν κεγχρεαις εκκλησιας]

1

παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληµατος θεου και σωσθενης ο αδελφος

2

τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασµενοις εν χριστω ιησου κλητοις αγιοις συν πασιν τοις επικαλουµενοις το ονοµα του κυριου ηµων ιησου χριστου εν παντι τοπ
ω αυτων τε και ηµων

3

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

4

ευχαριστω τω θεω µου παντοτε περι υµων επι τη χαριτι του θεου τη δοθειση υµιν εν χριστω ιησου

5

οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει

6

καθως το µαρτυριον του χριστου εβεβαιωθη εν υµιν

7

ωστε υµας µη υστερεισθαι εν µηδενι χαρισµατι απεκδεχοµενους την αποκαλυψιν του κυριου ηµων ιησου χριστου

8

ος και βεβαιωσει υµας εως τελους ανεγκλητους εν τη ηµερα του κυριου ηµων ιησου χριστου

9

πιστος ο θεος δι ου εκληθητε εις κοινωνιαν του υιου αυτου ιησου χριστου του κυριου ηµων

10

παρακαλω δε υµας αδελφοι δια του ονοµατος του κυριου ηµων ιησου χριστου ινα το αυτο λεγητε παντες και µη η εν υµιν σχισµατα ητε δε κατηρτισµενοι εν τω αυτω νοι και
εν τη αυτη γνωµη

11

εδηλωθη γαρ µοι περι υµων αδελφοι µου υπο των χλοης οτι εριδες εν υµιν εισιν

12

λεγω δε τουτο οτι εκαστος υµων λεγει εγω µεν ειµι παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα εγω δε χριστου

13

µεµερισται ο χριστος µη παυλος εσταυρωθη υπερ υµων η εις το ονοµα παυλου εβαπτισθητε

14

ευχαριστω τω θεω οτι ουδενα υµων εβαπτισα ει µη κρισπον και γαιον

15

ινα µη τις ειπη οτι εις το εµον ονοµα εβαπτισα

16

εβαπτισα δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα ει τινα αλλον εβαπτισα

17

ου γαρ απεστειλεν µε χριστος βαπτιζειν αλλ ευαγγελιζεσθαι ουκ εν σοφια λογου ινα µη κενωθη ο σταυρος του χριστου

18

ο λογος γαρ ο του σταυρου τοις µεν απολλυµενοις µωρια εστιν τοις δε σωζοµενοις ηµιν δυναµις θεου εστιν

19

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω

20

που σοφος που γραµµατευς που συζητητης του αιωνος τουτου ουχι εµωρανεν ο θεος την σοφιαν του κοσµου τουτου

21

επειδη γαρ εν τη σοφια του θεου ουκ εγνω ο κοσµος δια της σοφιας τον θεον ευδοκησεν ο θεος δια της µωριας του κηρυγµατος σωσαι τους πιστευοντας

22

επειδη και ιουδαιοι σηµειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν

23

ηµεις δε κηρυσσοµεν χριστον εσταυρωµενον ιουδαιοις µεν σκανδαλον ελλησιν δε µωριαν

24

αυτοις δε τοις κλητοις ιουδαιοις τε και ελλησιν χριστον θεου δυναµιν και θεου σοφιαν

25

οτι το µωρον του θεου σοφωτερον των ανθρωπων εστιν και το ασθενες του θεου ισχυροτερον των ανθρωπων εστιν

26

βλεπετε γαρ την κλησιν υµων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

27

αλλα τα µωρα του κοσµου εξελεξατο ο θεος ινα τους σοφους καταισχυνη και τα ασθενη του κοσµου εξελεξατο ο θεος ινα καταισχυνη τα ισχυρα
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28

και τα αγενη του κοσµου και τα εξουθενηµενα εξελεξατο ο θεος και τα µη οντα ινα τα οντα καταργηση

29

οπως µη καυχησηται πασα σαρξ ενωπιον αυτου

30

εξ αυτου δε υµεις εστε εν χριστω ιησου ος εγενηθη ηµιν σοφια απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασµος και απολυτρωσις

31

ινα καθως γεγραπται ο καυχωµενος εν κυριω καυχασθω

1

καγω ελθων προς υµας αδελφοι ηλθον ου καθ υπεροχην λογου η σοφιας καταγγελλων υµιν το µαρτυριον του θεου

2

ου γαρ εκρινα του ειδεναι τι εν υµιν ει µη ιησουν χριστον και τουτον εσταυρωµενον

3

και εγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τροµω πολλω εγενοµην προς υµας

4

και ο λογος µου και το κηρυγµα µου ουκ εν πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν αποδειξει πνευµατος και δυναµεως

5

ινα η πιστις υµων µη η εν σοφια ανθρωπων αλλ εν δυναµει θεου

6

σοφιαν δε λαλουµεν εν τοις τελειοις σοφιαν δε ου του αιωνος τουτου ουδε των αρχοντων του αιωνος τουτου των καταργουµενων

7

αλλα λαλουµεν σοφιαν θεου εν µυστηριω την αποκεκρυµµενην ην προωρισεν ο θεος προ των αιωνων εις δοξαν ηµων

8

ην ουδεις των αρχοντων του αιωνος τουτου εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν ουκ αν τον κυριον της δοξης εσταυρωσαν

9

αλλα καθως γεγραπται α οφθαλµος ουκ ειδεν και ους ουκ ηκουσεν και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη α ητοιµασεν ο θεος τοις αγαπωσιν αυτον

10

ηµιν δε ο θεος απεκαλυψεν δια του πνευµατος αυτου το γαρ πνευµα παντα ερευνα και τα βαθη του θεου

11

τις γαρ οιδεν ανθρωπων τα του ανθρωπου ει µη το πνευµα του ανθρωπου το εν αυτω ουτως και τα του θεου ουδεις οιδεν ει µη το πνευµα του θεου

12

ηµεις δε ου το πνευµα του κοσµου ελαβοµεν αλλα το πνευµα το εκ του θεου ινα ειδωµεν τα υπο του θεου χαρισθεντα ηµιν

13

α και λαλουµεν ουκ εν διδακτοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν διδακτοις πνευµατος αγιου πνευµατικοις πνευµατικα συγκρινοντες

14

ψυχικος δε ανθρωπος ου δεχεται τα του πνευµατος του θεου µωρια γαρ αυτω εστιν και ου δυναται γνωναι οτι πνευµατικως ανακρινεται

15

ο δε πνευµατικος ανακρινει µεν παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται

16

τις γαρ εγνω νουν κυριου ος συµβιβασει αυτον ηµεις δε νουν χριστου εχοµεν

1

και εγω αδελφοι ουκ ηδυνηθην λαλησαι υµιν ως πνευµατικοις αλλ ως σαρκικοις ως νηπιοις εν χριστω

2

γαλα υµας εποτισα και ου βρωµα ουπω γαρ ηδυνασθε αλλ ουτε ετι νυν δυνασθε

3

ετι γαρ σαρκικοι εστε οπου γαρ εν υµιν ζηλος και ερις και διχοστασιαι ουχι σαρκικοι εστε και κατα ανθρωπον περιπατειτε

4

οταν γαρ λεγη τις εγω µεν ειµι παυλου ετερος δε εγω απολλω ουχι σαρκικοι εστε

5

τις ουν εστιν παυλος τις δε απολλως αλλ η διακονοι δι ων επιστευσατε και εκαστω ως ο κυριος εδωκεν

6

εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλ ο θεος ηυξανεν

7

ωστε ουτε ο φυτευων εστιν τι ουτε ο ποτιζων αλλ ο αυξανων θεος

8

ο φυτευων δε και ο ποτιζων εν εισιν εκαστος δε τον ιδιον µισθον ληψεται κατα τον ιδιον κοπον

9

θεου γαρ εσµεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδοµη εστε

10

κατα την χαριν του θεου την δοθεισαν µοι ως σοφος αρχιτεκτων θεµελιον τεθεικα αλλος δε εποικοδοµει εκαστος δε βλεπετω πως εποικοδοµει

11

θεµελιον γαρ αλλον ουδεις δυναται θειναι παρα τον κειµενον ος εστιν ιησους ο χριστος

12

ει δε τις εποικοδοµει επι τον θεµελιον τουτον χρυσον αργυρον λιθους τιµιους ξυλα χορτον καλαµην

13

εκαστου το εργον φανερον γενησεται η γαρ ηµερα δηλωσει οτι εν πυρι αποκαλυπτεται και εκαστου το εργον οποιον εστιν το πυρ δοκιµασει
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14

ει τινος το εργον µενει ο επωκοδοµησεν µισθον ληψεται

15

ει τινος το εργον κατακαησεται ζηµιωθησεται αυτος δε σωθησεται ουτως δε ως δια πυρος

16

ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευµα του θεου οικει εν υµιν

17

ει τις τον ναον του θεου φθειρει φθερει τουτον ο θεος ο γαρ ναος του θεου αγιος εστιν οιτινες εστε υµεις

18

µηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υµιν εν τω αιωνι τουτω µωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

19

η γαρ σοφια του κοσµου τουτου µωρια παρα τω θεω εστιν γεγραπται γαρ ο δρασσοµενος τους σοφους εν τη πανουργια αυτων

20

και παλιν κυριος γινωσκει τους διαλογισµους των σοφων οτι εισιν µαταιοι

21

ωστε µηδεις καυχασθω εν ανθρωποις παντα γαρ υµων εστιν

22

ειτε παυλος ειτε απολλως ειτε κηφας ειτε κοσµος ειτε ζωη ειτε θανατος ειτε ενεστωτα ειτε µελλοντα παντα υµων εστιν

23

υµεις δε χριστου χριστος δε θεου

1

ουτως ηµας λογιζεσθω ανθρωπος ως υπηρετας χριστου και οικονοµους µυστηριων θεου

2

ο δε λοιπον ζητειται εν τοις οικονοµοις ινα πιστος τις ευρεθη

3

εµοι δε εις ελαχιστον εστιν ινα υφ υµων ανακριθω η υπο ανθρωπινης ηµερας αλλ ουδε εµαυτον ανακρινω

4

ουδεν γαρ εµαυτω συνοιδα αλλ ουκ εν τουτω δεδικαιωµαι ο δε ανακρινων µε κυριος εστιν

5

ωστε µη προ καιρου τι κρινετε εως αν ελθη ο κυριος ος και φωτισει τα κρυπτα του σκοτους και φανερωσει τας βουλας των καρδιων και τοτε ο επαινος γενησεται εκαστω απ
ο του θεου

6

ταυτα δε αδελφοι µετεσχηµατισα εις εµαυτον και απολλω δι υµας ινα εν ηµιν µαθητε το µη υπερ ο γεγραπται φρονειν ινα µη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

7

τις γαρ σε διακρινει τι δε εχεις ο ουκ ελαβες ει δε και ελαβες τι καυχασαι ως µη λαβων

8

ηδη κεκορεσµενοι εστε ηδη επλουτησατε χωρις ηµων εβασιλευσατε και οφελον γε εβασιλευσατε ινα και ηµεις υµιν συµβασιλευσωµεν

9

δοκω γαρ οτι ο θεος ηµας τους αποστολους εσχατους απεδειξεν ως επιθανατιους οτι θεατρον εγενηθηµεν τω κοσµω και αγγελοις και ανθρωποις

10

ηµεις µωροι δια χριστον υµεις δε φρονιµοι εν χριστω ηµεις ασθενεις υµεις δε ισχυροι υµεις ενδοξοι ηµεις δε ατιµοι

11

αχρι της αρτι ωρας και πεινωµεν και διψωµεν και γυµνητευοµεν και κολαφιζοµεθα και αστατουµεν

12

και κοπιωµεν εργαζοµενοι ταις ιδιαις χερσιν λοιδορουµενοι ευλογουµεν διωκοµενοι ανεχοµεθα

13

βλασφηµουµενοι παρακαλουµεν ως περικαθαρµατα του κοσµου εγενηθηµεν παντων περιψηµα εως αρτι

14

ουκ εντρεπων υµας γραφω ταυτα αλλ ως τεκνα µου αγαπητα νουθετω

15

εαν γαρ µυριους παιδαγωγους εχητε εν χριστω αλλ ου πολλους πατερας εν γαρ χριστω ιησου δια του ευαγγελιου εγω υµας εγεννησα

16

παρακαλω ουν υµας µιµηται µου γινεσθε

17

δια τουτο επεµψα υµιν τιµοθεον ος εστιν τεκνον µου αγαπητον και πιστον εν κυριω ος υµας αναµνησει τας οδους µου τας εν χριστω καθως πανταχου εν παση εκκλησια διδασ
κω

18

ως µη ερχοµενου δε µου προς υµας εφυσιωθησαν τινες

19

ελευσοµαι δε ταχεως προς υµας εαν ο κυριος θεληση και γνωσοµαι ου τον λογον των πεφυσιωµενων αλλα την δυναµιν

20

ου γαρ εν λογω η βασιλεια του θεου αλλ εν δυναµει

21

τι θελετε εν ραβδω ελθω προς υµας η εν αγαπη πνευµατι τε πραοτητος

1

ολως ακουεται εν υµιν πορνεια και τοιαυτη πορνεια ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ονοµαζεται ωστε γυναικα τινα του πατρος εχειν
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2

και υµεις πεφυσιωµενοι εστε και ουχι µαλλον επενθησατε ινα εξαρθη εκ µεσου υµων ο το εργον τουτο ποιησας

3

εγω µεν γαρ ως απων τω σωµατι παρων δε τω πνευµατι ηδη κεκρικα ως παρων τον ουτως τουτο κατεργασαµενον

4

εν τω ονοµατι του κυριου ηµων ιησου χριστου συναχθεντων υµων και του εµου πνευµατος συν τη δυναµει του κυριου ηµων ιησου χριστου

5

παραδουναι τον τοιουτον τω σατανα εις ολεθρον της σαρκος ινα το πνευµα σωθη εν τη ηµερα του κυριου ιησου

6

ου καλον το καυχηµα υµων ουκ οιδατε οτι µικρα ζυµη ολον το φυραµα ζυµοι

7

εκκαθαρατε ουν την παλαιαν ζυµην ινα ητε νεον φυραµα καθως εστε αζυµοι και γαρ το πασχα ηµων υπερ ηµων ετυθη χριστος

8

ωστε εορταζωµεν µη εν ζυµη παλαια µηδε εν ζυµη κακιας και πονηριας αλλ εν αζυµοις ειλικρινειας και αληθειας

9

εγραψα υµιν εν τη επιστολη µη συναναµιγνυσθαι πορνοις

10

και ου παντως τοις πορνοις του κοσµου τουτου η τοις πλεονεκταις η αρπαξιν η ειδωλολατραις επει οφειλετε αρα εκ του κοσµου εξελθειν

11

νυνι δε εγραψα υµιν µη συναναµιγνυσθαι εαν τις αδελφος ονοµαζοµενος η πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η µεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω µηδε συνεσθιειν

12

τι γαρ µοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υµεις κρινετε

13

τους δε εξω ο θεος κρινει και εξαρειτε τον πονηρον εξ υµων αυτων

1

τολµα τις υµων πραγµα εχων προς τον ετερον κρινεσθαι επι των αδικων και ουχι επι των αγιων

2

ουκ οιδατε οτι οι αγιοι τον κοσµον κρινουσιν και ει εν υµιν κρινεται ο κοσµος αναξιοι εστε κριτηριων ελαχιστων

3

ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουµεν µητι γε βιωτικα

4

βιωτικα µεν ουν κριτηρια εαν εχητε τους εξουθενηµενους εν τη εκκλησια τουτους καθιζετε

5

προς εντροπην υµιν λεγω ουτως ουκ εστιν εν υµιν σοφος ουδε εις ος δυνησεται διακριναι ανα µεσον του αδελφου αυτου

6

αλλα αδελφος µετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων

7

ηδη µεν ουν ολως ηττηµα εν υµιν εστιν οτι κριµατα εχετε µεθ εαυτων διατι ουχι µαλλον αδικεισθε διατι ουχι µαλλον αποστερεισθε

8

αλλα υµεις αδικειτε και αποστερειτε και ταυτα αδελφους

9

η ουκ οιδατε οτι αδικοι βασιλειαν θεου ου κληρονοµησουσιν µη πλανασθε ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε µοιχοι ουτε µαλακοι ουτε αρσενοκοιται

10

ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται ουτε µεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγες βασιλειαν θεου ου κληρονοµησουσιν

11

και ταυτα τινες ητε αλλα απελουσασθε αλλα ηγιασθητε αλλ εδικαιωθητε εν τω ονοµατι του κυριου ιησου και εν τω πνευµατι του θεου ηµων

12

παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα συµφερει παντα µοι εξεστιν αλλ ουκ εγω εξουσιασθησοµαι υπο τινος

13

τα βρωµατα τη κοιλια και η κοιλια τοις βρωµασιν ο δε θεος και ταυτην και ταυτα καταργησει το δε σωµα ου τη πορνεια αλλα τω κυριω και ο κυριος τω σωµατι

14

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ηµας εξεγερει δια της δυναµεως αυτου

15

ουκ οιδατε οτι τα σωµατα υµων µελη χριστου εστιν αρας ουν τα µελη του χριστου ποιησω πορνης µελη µη γενοιτο

16

η ουκ οιδατε οτι ο κολλωµενος τη πορνη εν σωµα εστιν εσονται γαρ φησιν οι δυο εις σαρκα µιαν

17

ο δε κολλωµενος τω κυριω εν πνευµα εστιν

18

φευγετε την πορνειαν παν αµαρτηµα ο εαν ποιηση ανθρωπος εκτος του σωµατος εστιν ο δε πορνευων εις το ιδιον σωµα αµαρτανει

19

η ουκ οιδατε οτι το σωµα υµων ναος του εν υµιν αγιου πνευµατος εστιν ου εχετε απο θεου και ουκ εστε εαυτων

20

ηγορασθητε γαρ τιµης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωµατι υµων και εν τω πνευµατι υµων ατινα εστιν του θεου

1

περι δε ων εγραψατε µοι καλον ανθρωπω γυναικος µη απτεσθαι
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2

δια δε τας πορνειας εκαστος την εαυτου γυναικα εχετω και εκαστη τον ιδιον ανδρα εχετω

3

τη γυναικι ο ανηρ την οφειλοµενην ευνοιαν αποδιδοτω οµοιως δε και η γυνη τω ανδρι

4

η γυνη του ιδιου σωµατος ουκ εξουσιαζει αλλ ο ανηρ οµοιως δε και ο ανηρ του ιδιου σωµατος ουκ εξουσιαζει αλλ η γυνη

5

µη αποστερειτε αλληλους ει µη τι αν εκ συµφωνου προς καιρον ινα σχολαζητε τη νηστεια και τη προσευχη και παλιν επι το αυτο συνερχησθε ινα µη πειραζη υµας ο σατανας
δια την ακρασιαν υµων

6

τουτο δε λεγω κατα συγγνωµην ου κατ επιταγην

7

θελω γαρ παντας ανθρωπους ειναι ως και εµαυτον αλλ εκαστος ιδιον χαρισµα εχει εκ θεου ος µεν ουτως ος δε ουτως

8

λεγω δε τοις αγαµοις και ταις χηραις καλον αυτοις εστιν εαν µεινωσιν ως καγω

9

ει δε ουκ εγκρατευονται γαµησατωσαν κρεισσον γαρ εστιν γαµησαι η πυρουσθαι

10

τοις δε γεγαµηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω αλλ ο κυριος γυναικα απο ανδρος µη χωρισθηναι

11

εαν δε και χωρισθη µενετω αγαµος η τω ανδρι καταλλαγητω και ανδρα γυναικα µη αφιεναι

12

τοις δε λοιποις εγω λεγω ουχ ο κυριος ει τις αδελφος γυναικα εχει απιστον και αυτη συνευδοκει οικειν µετ αυτου µη αφιετω αυτην

13

και γυνη ητις εχει ανδρα απιστον και αυτος συνευδοκει οικειν µετ αυτης µη αφιετω αυτον

14

ηγιασται γαρ ο ανηρ ο απιστος εν τη γυναικι και ηγιασται η γυνη η απιστος εν τω ανδρι επει αρα τα τεκνα υµων ακαθαρτα εστιν νυν δε αγια εστιν

15

ει δε ο απιστος χωριζεται χωριζεσθω ου δεδουλωται ο αδελφος η η αδελφη εν τοις τοιουτοις εν δε ειρηνη κεκληκεν ηµας ο θεος

16

τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα σωσεις η τι οιδας ανερ ει την γυναικα σωσεις

17

ει µη εκαστω ως εµερισεν ο θεος εκαστον ως κεκληκεν ο κυριος ουτως περιπατειτω και ουτως εν ταις εκκλησιαις πασαις διατασσοµαι

18

περιτετµηµενος τις εκληθη µη επισπασθω εν ακροβυστια τις εκληθη µη περιτεµνεσθω

19

η περιτοµη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου

20

εκαστος εν τη κλησει η εκληθη εν ταυτη µενετω

21

δουλος εκληθης µη σοι µελετω αλλ ει και δυνασαι ελευθερος γενεσθαι µαλλον χρησαι

22

ο γαρ εν κυριω κληθεις δουλος απελευθερος κυριου εστιν οµοιως και ο ελευθερος κληθεις δουλος εστιν χριστου

23

τιµης ηγορασθητε µη γινεσθε δουλοι ανθρωπων

24

εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω µενετω παρα τω θεω

25

περι δε των παρθενων επιταγην κυριου ουκ εχω γνωµην δε διδωµι ως ηλεηµενος υπο κυριου πιστος ειναι

26

νοµιζω ουν τουτο καλον υπαρχειν δια την ενεστωσαν αναγκην οτι καλον ανθρωπω το ουτως ειναι

27

δεδεσαι γυναικι µη ζητει λυσιν λελυσαι απο γυναικος µη ζητει γυναικα

28

εαν δε και γηµης ουχ ηµαρτες και εαν γηµη η παρθενος ουχ ηµαρτεν θλιψιν δε τη σαρκι εξουσιν οι τοιουτοι εγω δε υµων φειδοµαι

29

τουτο δε φηµι αδελφοι ο καιρος συνεσταλµενος το λοιπον εστιν ινα και οι εχοντες γυναικας ως µη εχοντες ωσιν

30

και οι κλαιοντες ως µη κλαιοντες και οι χαιροντες ως µη χαιροντες και οι αγοραζοντες ως µη κατεχοντες

31

και οι χρωµενοι τω κοσµω τουτω ως µη καταχρωµενοι παραγει γαρ το σχηµα του κοσµου τουτου

32

θελω δε υµας αµεριµνους ειναι ο αγαµος µεριµνα τα του κυριου πως αρεσει τω κυριω

33

ο δε γαµησας µεριµνα τα του κοσµου πως αρεσει τη γυναικι

34

µεµερισται η γυνη και η παρθενος η αγαµος µεριµνα τα του κυριου ινα η αγια και σωµατι και πνευµατι η δε γαµησασα µεριµνα τα του κοσµου πως αρεσει τω ανδρι
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35

τουτο δε προς το υµων αυτων συµφερον λεγω ουχ ινα βροχον υµιν επιβαλω αλλα προς το ευσχηµον και ευπροσεδρον τω κυριω απερισπαστως

36

ει δε τις ασχηµονειν επι την παρθενον αυτου νοµιζει εαν η υπερακµος και ουτως οφειλει γινεσθαι ο θελει ποιειτω ουχ αµαρτανει γαµειτωσαν

37

ος δε εστηκεν εδραιος εν τη καρδια µη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι του ιδιου θεληµατος και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου του τηρειν την εαυτου παρθενον καλ
ως ποιει

38

ωστε και ο εκγαµιζων καλως ποιει ο δε µη εκγαµιζων κρεισσον ποιει

39

γυνη δεδεται νοµω εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιµηθη ο ανηρ αυτης ελευθερα εστιν ω θελει γαµηθηναι µονον εν κυριω

40

µακαριωτερα δε εστιν εαν ουτως µεινη κατα την εµην γνωµην δοκω δε καγω πνευµα θεου εχειν

1

περι δε των ειδωλοθυτων οιδαµεν οτι παντες γνωσιν εχοµεν η γνωσις φυσιοι η δε αγαπη οικοδοµει

2

ει δε τις δοκει ειδεναι τι ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθως δει γνωναι

3

ει δε τις αγαπα τον θεον ουτος εγνωσται υπ αυτου

4

περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαµεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσµω και οτι ουδεις θεος ετερος ει µη εις

5

και γαρ ειπερ εισιν λεγοµενοι θεοι ειτε εν ουρανω ειτε επι της γης ωσπερ εισιν θεοι πολλοι και κυριοι πολλοι

6

αλλ ηµιν εις θεος ο πατηρ εξ ου τα παντα και ηµεις εις αυτον και εις κυριος ιησους χριστος δι ου τα παντα και ηµεις δι αυτου

7

αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις τινες δε τη συνειδησει του ειδωλου εως αρτι ως ειδωλοθυτον εσθιουσιν και η συνειδησις αυτων ασθενης ουσα µολυνεται

8

βρωµα δε ηµας ου παριστησιν τω θεω ουτε γαρ εαν φαγωµεν περισσευοµεν ουτε εαν µη φαγωµεν υστερουµεθα

9

βλεπετε δε µηπως η εξουσια υµων αυτη προσκοµµα γενηται τοις ασθενουσιν

10

εαν γαρ τις ιδη σε τον εχοντα γνωσιν εν ειδωλειω κατακειµενον ουχι η συνειδησις αυτου ασθενους οντος οικοδοµηθησεται εις το τα ειδωλοθυτα εσθιειν

11

και απολειται ο ασθενων αδελφος επι τη ση γνωσει δι ον χριστος απεθανεν

12

ουτως δε αµαρτανοντες εις τους αδελφους και τυπτοντες αυτων την συνειδησιν ασθενουσαν εις χριστον αµαρτανετε

13

διοπερ ει βρωµα σκανδαλιζει τον αδελφον µου ου µη φαγω κρεα εις τον αιωνα ινα µη τον αδελφον µου σκανδαλισω

1

ουκ ειµι αποστολος ουκ ειµι ελευθερος ουχι ιησουν χριστον τον κυριον ηµων εωρακα ου το εργον µου υµεις εστε εν κυριω

2

ει αλλοις ουκ ειµι αποστολος αλλα γε υµιν ειµι η γαρ σφραγις της εµης αποστολης υµεις εστε εν κυριω

3

η εµη απολογια τοις εµε ανακρινουσιν αυτη εστιν

4

µη ουκ εχοµεν εξουσιαν φαγειν και πιειν

5

µη ουκ εχοµεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας

6

η µονος εγω και βαρναβας ουκ εχοµεν εξουσιαν του µη εργαζεσθαι

7

τις στρατευεται ιδιοις οψωνιοις ποτε τις φυτευει αµπελωνα και εκ του καρπου αυτου ουκ εσθιει η τις ποιµαινει ποιµνην και εκ του γαλακτος της ποιµνης ουκ εσθιει

8

µη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η ουχι και ο νοµος ταυτα λεγει

9

εν γαρ τω µωσεως νοµω γεγραπται ου φιµωσεις βουν αλοωντα µη των βοων µελει τω θεω

10

η δι ηµας παντως λεγει δι ηµας γαρ εγραφη οτι επ ελπιδι οφειλει ο αροτριων αροτριαν και ο αλοων της ελπιδος αυτου µετεχειν επ ελπιδι

11

ει ηµεις υµιν τα πνευµατικα εσπειραµεν µεγα ει ηµεις υµων τα σαρκικα θερισοµεν

12

ει αλλοι της εξουσιας υµων µετεχουσιν ου µαλλον ηµεις αλλ ουκ εχρησαµεθα τη εξουσια ταυτη αλλα παντα στεγοµεν ινα µη εγκοπην τινα δωµεν τω ευαγγελιω του χριστου

13

ουκ οιδατε οτι οι τα ιερα εργαζοµενοι εκ του ιερου εσθιουσιν οι τω θυσιαστηριω προσεδρευοντες τω θυσιαστηριω συµµεριζονται

14

ουτως και ο κυριος διεταξεν τοις το ευαγγελιον καταγγελλουσιν εκ του ευαγγελιου ζην
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15

εγω δε ουδενι εχρησαµην τουτων ουκ εγραψα δε ταυτα ινα ουτως γενηται εν εµοι καλον γαρ µοι µαλλον αποθανειν η το καυχηµα µου ινα τις κενωση

16

εαν γαρ ευαγγελιζωµαι ουκ εστιν µοι καυχηµα αναγκη γαρ µοι επικειται ουαι δε µοι εστιν εαν µη ευαγγελιζωµαι

17

ει γαρ εκων τουτο πρασσω µισθον εχω ει δε ακων οικονοµιαν πεπιστευµαι

18

τις ουν µοι εστιν ο µισθος ινα ευαγγελιζοµενος αδαπανον θησω το ευαγγελιον του χριστου εις το µη καταχρησασθαι τη εξουσια µου εν τω ευαγγελιω

19

ελευθερος γαρ ων εκ παντων πασιν εµαυτον εδουλωσα ινα τους πλειονας κερδησω

20

και εγενοµην τοις ιουδαιοις ως ιουδαιος ινα ιουδαιους κερδησω τοις υπο νοµον ως υπο νοµον ινα τους υπο νοµον κερδησω

21

τοις ανοµοις ως ανοµος µη ων ανοµος θεω αλλ εννοµος χριστω ινα κερδησω ανοµους

22

εγενοµην τοις ασθενεσιν ως ασθενης ινα τους ασθενεις κερδησω τοις πασιν γεγονα τα παντα ινα παντως τινας σωσω

23

τουτο δε ποιω δια το ευαγγελιον ινα συγκοινωνος αυτου γενωµαι

24

ουκ οιδατε οτι οι εν σταδιω τρεχοντες παντες µεν τρεχουσιν εις δε λαµβανει το βραβειον ουτως τρεχετε ινα καταλαβητε

25

πας δε ο αγωνιζοµενος παντα εγκρατευεται εκεινοι µεν ουν ινα φθαρτον στεφανον λαβωσιν ηµεις δε αφθαρτον

26

εγω τοινυν ουτως τρεχω ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω ως ουκ αερα δερων

27

αλλ υπωπιαζω µου το σωµα και δουλαγωγω µηπως αλλοις κηρυξας αυτος αδοκιµος γενωµαι

1

ου θελω δε υµας αγνοειν αδελφοι οτι οι πατερες ηµων παντες υπο την νεφελην ησαν και παντες δια της θαλασσης διηλθον

2

και παντες εις τον µωσην εβαπτισαντο εν τη νεφελη και εν τη θαλασση

3

και παντες το αυτο βρωµα πνευµατικον εφαγον

4

και παντες το αυτο ποµα πνευµατικον επιον επινον γαρ εκ πνευµατικης ακολουθουσης πετρας η δε πετρα ην ο χριστος

5

αλλ ουκ εν τοις πλειοσιν αυτων ευδοκησεν ο θεος κατεστρωθησαν γαρ εν τη ερηµω

6

ταυτα δε τυποι ηµων εγενηθησαν εις το µη ειναι ηµας επιθυµητας κακων καθως κακεινοι επεθυµησαν

7

µηδε ειδωλολατραι γινεσθε καθως τινες αυτων ως γεγραπται εκαθισεν ο λαος φαγειν και πιειν και ανεστησαν παιζειν

8

µηδε πορνευωµεν καθως τινες αυτων επορνευσαν και επεσον εν µια ηµερα εικοσιτρεις χιλιαδες

9

µηδε εκπειραζωµεν τον χριστον καθως και τινες αυτων επειρασαν και υπο των οφεων απωλοντο

10

µηδε γογγυζετε καθως και τινες αυτων εγογγυσαν και απωλοντο υπο του ολοθρευτου

11

ταυτα δε παντα τυποι συνεβαινον εκεινοις εγραφη δε προς νουθεσιαν ηµων εις ους τα τελη των αιωνων κατηντησεν

12

ωστε ο δοκων εσταναι βλεπετω µη πεση

13

πειρασµος υµας ουκ ειληφεν ει µη ανθρωπινος πιστος δε ο θεος ος ουκ εασει υµας πειρασθηναι υπερ ο δυνασθε αλλα ποιησει συν τω πειρασµω και την εκβασιν του δυνασθαι
υµας υπενεγκειν

14

διοπερ αγαπητοι µου φευγετε απο της ειδωλολατρειας

15

ως φρονιµοις λεγω κρινατε υµεις ο φηµι

16

το ποτηριον της ευλογιας ο ευλογουµεν ουχι κοινωνια του αιµατος του χριστου εστιν τον αρτον ον κλωµεν ουχι κοινωνια του σωµατος του χριστου εστιν

17

οτι εις αρτος εν σωµα οι πολλοι εσµεν οι γαρ παντες εκ του ενος αρτου µετεχοµεν

18

βλεπετε τον ισραηλ κατα σαρκα ουχι οι εσθιοντες τας θυσιας κοινωνοι του θυσιαστηριου εισιν

19

τι ουν φηµι οτι ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν

20

αλλ οτι α θυει τα εθνη δαιµονιοις θυει και ου θεω ου θελω δε υµας κοινωνους των δαιµονιων γινεσθαι
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21

ου δυνασθε ποτηριον κυριου πινειν και ποτηριον δαιµονιων ου δυνασθε τραπεζης κυριου µετεχειν και τραπεζης δαιµονιων

22

η παραζηλουµεν τον κυριον µη ισχυροτεροι αυτου εσµεν

23

παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα συµφερει παντα µοι εξεστιν αλλ ου παντα οικοδοµει

24

µηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου εκαστος

25

παν το εν µακελλω πωλουµενον εσθιετε µηδεν ανακρινοντες δια την συνειδησιν

26

του γαρ κυριου η γη και το πληρωµα αυτης

27

ει δε τις καλει υµας των απιστων και θελετε πορευεσθαι παν το παρατιθεµενον υµιν εσθιετε µηδεν ανακρινοντες δια την συνειδησιν

28

εαν δε τις υµιν ειπη τουτο ειδωλοθυτον εστιν µη εσθιετε δι εκεινον τον µηνυσαντα και την συνειδησιν του γαρ κυριου η γη και το πληρωµα αυτης

29

συνειδησιν δε λεγω ουχι την εαυτου αλλα την του ετερου ινα τι γαρ η ελευθερια µου κρινεται υπο αλλης συνειδησεως

30

ει δε εγω χαριτι µετεχω τι βλασφηµουµαι υπερ ου εγω ευχαριστω

31

ειτε ουν εσθιετε ειτε πινετε ειτε τι ποιειτε παντα εις δοξαν θεου ποιειτε

32

απροσκοποι γινεσθε και ιουδαιοις και ελλησιν και τη εκκλησια του θεου

33

καθως καγω παντα πασιν αρεσκω µη ζητων το εµαυτου συµφερον αλλα το των πολλων ινα σωθωσιν

1

µιµηται µου γινεσθε καθως καγω χριστου

2

επαινω δε υµας αδελφοι οτι παντα µου µεµνησθε και καθως παρεδωκα υµιν τας παραδοσεις κατεχετε

3

θελω δε υµας ειδεναι οτι παντος ανδρος η κεφαλη ο χριστος εστιν κεφαλη δε γυναικος ο ανηρ κεφαλη δε χριστου ο θεος

4

πας ανηρ προσευχοµενος η προφητευων κατα κεφαλης εχων καταισχυνει την κεφαλην αυτου

5

πασα δε γυνη προσευχοµενη η προφητευουσα ακατακαλυπτω τη κεφαλη καταισχυνει την κεφαλην εαυτης εν γαρ εστιν και το αυτο τη εξυρηµενη

6

ει γαρ ου κατακαλυπτεται γυνη και κειρασθω ει δε αισχρον γυναικι το κειρασθαι η ξυρασθαι κατακαλυπτεσθω

7

ανηρ µεν γαρ ουκ οφειλει κατακαλυπτεσθαι την κεφαλην εικων και δοξα θεου υπαρχων γυνη δε δοξα ανδρος εστιν

8

ου γαρ εστιν ανηρ εκ γυναικος αλλα γυνη εξ ανδρος

9

και γαρ ουκ εκτισθη ανηρ δια την γυναικα αλλα γυνη δια τον ανδρα

10

δια τουτο οφειλει η γυνη εξουσιαν εχειν επι της κεφαλης δια τους αγγελους

11

πλην ουτε ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος εν κυριω

12

ωσπερ γαρ η γυνη εκ του ανδρος ουτως και ο ανηρ δια της γυναικος τα δε παντα εκ του θεου

13

εν υµιν αυτοις κρινατε πρεπον εστιν γυναικα ακατακαλυπτον τω θεω προσευχεσθαι

14

η ουδε αυτη η φυσις διδασκει υµας οτι ανηρ µεν εαν κοµα ατιµια αυτω εστιν

15

γυνη δε εαν κοµα δοξα αυτη εστιν οτι η κοµη αντι περιβολαιου δεδοται αυτη

16

ει δε τις δοκει φιλονεικος ειναι ηµεις τοιαυτην συνηθειαν ουκ εχοµεν ουδε αι εκκλησιαι του θεου

17

τουτο δε παραγγελλων ουκ επαινω οτι ουκ εις το κρειττον αλλ εις το ηττον συνερχεσθε

18

πρωτον µεν γαρ συνερχοµενων υµων εν τη εκκλησια ακουω σχισµατα εν υµιν υπαρχειν και µερος τι πιστευω

19

δει γαρ και αιρεσεις εν υµιν ειναι ινα οι δοκιµοι φανεροι γενωνται εν υµιν

20

συνερχοµενων ουν υµων επι το αυτο ουκ εστιν κυριακον δειπνον φαγειν
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21

εκαστος γαρ το ιδιον δειπνον προλαµβανει εν τω φαγειν και ος µεν πεινα ος δε µεθυει

22

µη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους µη εχοντας τι υµιν ειπω επαινεσω υµας εν τουτω ουκ επαινω

23

εγω γαρ παρελαβον απο του κυριου ο και παρεδωκα υµιν οτι ο κυριος ιησους εν τη νυκτι η παρεδιδοτο ελαβεν αρτον

24

και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο µου εστιν το σωµα το υπερ υµων κλωµενον τουτο ποιειτε εις την εµην αναµνησιν

25

ωσαυτως και το ποτηριον µετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω εµω αιµατι τουτο ποιειτε οσακις αν πινητε εις την εµην αναµνησιν

26

οσακις γαρ αν εσθιητε τον αρτον τουτον και το ποτηριον τουτο πινητε τον θανατον του κυριου καταγγελλετε αχρις ου αν ελθη

27

ωστε ος αν εσθιη τον αρτον τουτον η πινη το ποτηριον του κυριου αναξιως ενοχος εσται του σωµατος και αιµατος του κυριου

28

δοκιµαζετω δε ανθρωπος εαυτον και ουτως εκ του αρτου εσθιετω και εκ του ποτηριου πινετω

29

ο γαρ εσθιων και πινων αναξιως κριµα εαυτω εσθιει και πινει µη διακρινων το σωµα του κυριου

30

δια τουτο εν υµιν πολλοι ασθενεις και αρρωστοι και κοιµωνται ικανοι

31

ει γαρ εαυτους διεκρινοµεν ουκ αν εκρινοµεθα

32

κρινοµενοι δε υπο κυριου παιδευοµεθα ινα µη συν τω κοσµω κατακριθωµεν

33

ωστε αδελφοι µου συνερχοµενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε

34

ει δε τις πεινα εν οικω εσθιετω ινα µη εις κριµα συνερχησθε τα δε λοιπα ως αν ελθω διαταξοµαι

1

περι δε των πνευµατικων αδελφοι ου θελω υµας αγνοειν

2

οιδατε οτι εθνη ητε προς τα ειδωλα τα αφωνα ως αν ηγεσθε απαγοµενοι

3

διο γνωριζω υµιν οτι ουδεις εν πνευµατι θεου λαλων λεγει αναθεµα ιησουν και ουδεις δυναται ειπειν κυριον ιησουν ει µη εν πνευµατι αγιω

4

διαιρεσεις δε χαρισµατων εισιν το δε αυτο πνευµα

5

και διαιρεσεις διακονιων εισιν και ο αυτος κυριος

6

και διαιρεσεις ενεργηµατων εισιν ο δε αυτος εστιν θεος ο ενεργων τα παντα εν πασιν

7

εκαστω δε διδοται η φανερωσις του πνευµατος προς το συµφερον

8

ω µεν γαρ δια του πνευµατος διδοται λογος σοφιας αλλω δε λογος γνωσεως κατα το αυτο πνευµα

9

ετερω δε πιστις εν τω αυτω πνευµατι αλλω δε χαρισµατα ιαµατων εν τω αυτω πνευµατι

10

αλλω δε ενεργηµατα δυναµεων αλλω δε προφητεια αλλω δε διακρισεις πνευµατων ετερω δε γενη γλωσσων αλλω δε ερµηνεια γλωσσων

11

παντα δε ταυτα ενεργει το εν και το αυτο πνευµα διαιρουν ιδια εκαστω καθως βουλεται

12

καθαπερ γαρ το σωµα εν εστιν και µελη εχει πολλα παντα δε τα µελη του σωµατος του ενος πολλα οντα εν εστιν σωµα ουτως και ο χριστος

13

και γαρ εν ενι πνευµατι ηµεις παντες εις εν σωµα εβαπτισθηµεν ειτε ιουδαιοι ειτε ελληνες ειτε δουλοι ειτε ελευθεροι και παντες εις εν πνευµα εποτισθηµεν

14

και γαρ το σωµα ουκ εστιν εν µελος αλλα πολλα

15

εαν ειπη ο πους οτι ουκ ειµι χειρ ουκ ειµι εκ του σωµατος ου παρα τουτο ουκ εστιν εκ του σωµατος

16

και εαν ειπη το ους οτι ουκ ειµι οφθαλµος ουκ ειµι εκ του σωµατος ου παρα τουτο ουκ εστιν εκ του σωµατος

17

ει ολον το σωµα οφθαλµος που η ακοη ει ολον ακοη που η οσφρησις

18

νυνι δε ο θεος εθετο τα µελη εν εκαστον αυτων εν τω σωµατι καθως ηθελησεν

19

ει δε ην τα παντα εν µελος που το σωµα
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20

νυν δε πολλα µεν µελη εν δε σωµα

21

ου δυναται δε οφθαλµος ειπειν τη χειρι χρειαν σου ουκ εχω η παλιν η κεφαλη τοις ποσιν χρειαν υµων ουκ εχω

22

αλλα πολλω µαλλον τα δοκουντα µελη του σωµατος ασθενεστερα υπαρχειν αναγκαια εστιν

23

και α δοκουµεν ατιµοτερα ειναι του σωµατος τουτοις τιµην περισσοτεραν περιτιθεµεν και τα ασχηµονα ηµων ευσχηµοσυνην περισσοτεραν εχει

24

τα δε ευσχηµονα ηµων ου χρειαν εχει αλλ ο θεος συνεκερασεν το σωµα τω υστερουντι περισσοτεραν δους τιµην

25

ινα µη η σχισµα εν τω σωµατι αλλα το αυτο υπερ αλληλων µεριµνωσιν τα µελη

26

και ειτε πασχει εν µελος συµπασχει παντα τα µελη ειτε δοξαζεται εν µελος συγχαιρει παντα τα µελη

27

υµεις δε εστε σωµα χριστου και µελη εκ µερους

28

και ους µεν εθετο ο θεος εν τη εκκλησια πρωτον αποστολους δευτερον προφητας τριτον διδασκαλους επειτα δυναµεις ειτα χαρισµατα ιαµατων αντιληψεις κυβερνησεις γενη
γλωσσων

29

µη παντες αποστολοι µη παντες προφηται µη παντες διδασκαλοι µη παντες δυναµεις

30

µη παντες χαρισµατα εχουσιν ιαµατων µη παντες γλωσσαις λαλουσιν µη παντες διερµηνευουσιν

31

ζηλουτε δε τα χαρισµατα τα κρειττονα και ετι καθ υπερβολην οδον υµιν δεικνυµι

1

εαν ταις γλωσσαις των ανθρωπων λαλω και των αγγελων αγαπην δε µη εχω γεγονα χαλκος ηχων η κυµβαλον αλαλαζον

2

και εαν εχω προφητειαν και ειδω τα µυστηρια παντα και πασαν την γνωσιν και εαν εχω πασαν την πιστιν ωστε ορη µεθιστανειν αγαπην δε µη εχω ουθεν ειµι

3

και εαν ψωµισω παντα τα υπαρχοντα µου και εαν παραδω το σωµα µου ινα καυθησωµαι αγαπην δε µη εχω ουδεν ωφελουµαι

4

η αγαπη µακροθυµει χρηστευεται η αγαπη ου ζηλοι η αγαπη ου περπερευεται ου φυσιουται

5

ουκ ασχηµονει ου ζητει τα εαυτης ου παροξυνεται ου λογιζεται το κακον

6

ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια

7

παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υποµενει

8

η αγαπη ουδεποτε εκπιπτει ειτε δε προφητειαι καταργηθησονται ειτε γλωσσαι παυσονται ειτε γνωσις καταργηθησεται

9

εκ µερους γαρ γινωσκοµεν και εκ µερους προφητευοµεν

10

οταν δε ελθη το τελειον τοτε το εκ µερους καταργηθησεται

11

οτε ηµην νηπιος ως νηπιος ελαλουν ως νηπιος εφρονουν ως νηπιος ελογιζοµην οτε δε γεγονα ανηρ κατηργηκα τα του νηπιου

12

βλεποµεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγµατι τοτε δε προσωπον προς προσωπον αρτι γινωσκω εκ µερους τοτε δε επιγνωσοµαι καθως και επεγνωσθην

13

νυνι δε µενει πιστις ελπις αγαπη τα τρια ταυτα µειζων δε τουτων η αγαπη

1

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευµατικα µαλλον δε ινα προφητευητε

2

ο γαρ λαλων γλωσση ουκ ανθρωποις λαλει αλλα τω θεω ουδεις γαρ ακουει πνευµατι δε λαλει µυστηρια

3

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδοµην και παρακλησιν και παραµυθιαν

4

ο λαλων γλωσση εαυτον οικοδοµει ο δε προφητευων εκκλησιαν οικοδοµει

5

θελω δε παντας υµας λαλειν γλωσσαις µαλλον δε ινα προφητευητε µειζων γαρ ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει µη διερµηνευη ινα η εκκλησια οικοδοµην λαβη

6

νυνι δε αδελφοι εαν ελθω προς υµας γλωσσαις λαλων τι υµας ωφελησω εαν µη υµιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η εν διδαχη

7

οµως τα αψυχα φωνην διδοντα ειτε αυλος ειτε κιθαρα εαν διαστολην τοις φθογγοις µη δω πως γνωσθησεται το αυλουµενον η το κιθαριζοµενον

8

και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεµον
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9

ουτως και υµεις δια της γλωσσης εαν µη ευσηµον λογον δωτε πως γνωσθησεται το λαλουµενον εσεσθε γαρ εις αερα λαλουντες

10

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εστιν εν κοσµω και ουδεν αυτων αφωνον

11

εαν ουν µη ειδω την δυναµιν της φωνης εσοµαι τω λαλουντι βαρβαρος και ο λαλων εν εµοι βαρβαρος

12

ουτως και υµεις επει ζηλωται εστε πνευµατων προς την οικοδοµην της εκκλησιας ζητειτε ινα περισσευητε

13

διοπερ ο λαλων γλωσση προσευχεσθω ινα διερµηνευη

14

εαν γαρ προσευχωµαι γλωσση το πνευµα µου προσευχεται ο δε νους µου ακαρπος εστιν

15

τι ουν εστιν προσευξοµαι τω πνευµατι προσευξοµαι δε και τω νοι ψαλω τω πνευµατι ψαλω δε και τω νοι

16

επει εαν ευλογησης τω πνευµατι ο αναπληρων τον τοπον του ιδιωτου πως ερει το αµην επι τη ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις ουκ οιδεν

17

συ µεν γαρ καλως ευχαριστεις αλλ ο ετερος ουκ οικοδοµειται

18

ευχαριστω τω θεω µου παντων υµων µαλλον γλωσσαις λαλων

19

αλλ εν εκκλησια θελω πεντε λογους δια του νοος µου λαλησαι ινα και αλλους κατηχησω η µυριους λογους εν γλωσση

20

αδελφοι µη παιδια γινεσθε ταις φρεσιν αλλα τη κακια νηπιαζετε ταις δε φρεσιν τελειοι γινεσθε

21

εν τω νοµω γεγραπται οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετεροις λαλησω τω λαω τουτω και ουδ ουτως εισακουσονται µου λεγει κυριος

22

ωστε αι γλωσσαι εις σηµειον εισιν ου τοις πιστευουσιν αλλα τοις απιστοις η δε προφητεια ου τοις απιστοις αλλα τοις πιστευουσιν

23

εαν ουν συνελθη η εκκλησια ολη επι το αυτο και παντες γλωσσαις λαλωσιν εισελθωσιν δε ιδιωται η απιστοι ουκ ερουσιν οτι µαινεσθε

24

εαν δε παντες προφητευωσιν εισελθη δε τις απιστος η ιδιωτης ελεγχεται υπο παντων ανακρινεται υπο παντων

25

και ουτως τα κρυπτα της καρδιας αυτου φανερα γινεται και ουτως πεσων επι προσωπον προσκυνησει τω θεω απαγγελλων οτι ο θεος οντως εν υµιν εστιν

26

τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος υµων ψαλµον εχει διδαχην εχει γλωσσαν εχει αποκαλυψιν εχει ερµηνειαν εχει παντα προς οικοδοµην γενεσθω

27

ειτε γλωσση τις λαλει κατα δυο η το πλειστον τρεις και ανα µερος και εις διερµηνευετω

28

εαν δε µη η διερµηνευτης σιγατω εν εκκλησια εαυτω δε λαλειτω και τω θεω

29

προφηται δε δυο η τρεις λαλειτωσαν και οι αλλοι διακρινετωσαν

30

εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθηµενω ο πρωτος σιγατω

31

δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες µανθανωσιν και παντες παρακαλωνται

32

και πνευµατα προφητων προφηταις υποτασσεται

33

ου γαρ εστιν ακαταστασιας ο θεος αλλ ειρηνης ως εν πασαις ταις εκκλησιαις των αγιων

34

αι γυναικες υµων εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν ου γαρ επιτετραπται αυταις λαλειν αλλ υποτασσεσθαι καθως και ο νοµος λεγει

35

ει δε τι µαθειν θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναιξιν εν εκκλησια λαλειν

36

η αφ υµων ο λογος του θεου εξηλθεν η εις υµας µονους κατηντησεν

37

ει τις δοκει προφητης ειναι η πνευµατικος επιγινωσκετω α γραφω υµιν οτι του κυριου εισιν εντολαι

38

ει δε τις αγνοει αγνοειτω

39

ωστε αδελφοι ζηλουτε το προφητευειν και το λαλειν γλωσσαις µη κωλυετε

40

παντα ευσχηµονως και κατα ταξιν γινεσθω

1

γνωριζω δε υµιν αδελφοι το ευαγγελιον ο ευηγγελισαµην υµιν ο και παρελαβετε εν ω και εστηκατε
1 Corinthians

Chapter

15

LXX / 1550 Stephanos

Page 983 of 1057

2

δι ου και σωζεσθε τινι λογω ευηγγελισαµην υµιν ει κατεχετε εκτος ει µη εικη επιστευσατε

3

παρεδωκα γαρ υµιν εν πρωτοις ο και παρελαβον οτι χριστος απεθανεν υπερ των αµαρτιων ηµων κατα τας γραφας

4

και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη ηµερα κατα τας γραφας

5

και οτι ωφθη κηφα ειτα τοις δωδεκα

6

επειτα ωφθη επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ εξ ων οι πλειους µενουσιν εως αρτι τινες δε και εκοιµηθησαν

7

επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν

8

εσχατον δε παντων ωσπερει τω εκτρωµατι ωφθη καµοι

9

εγω γαρ ειµι ο ελαχιστος των αποστολων ος ουκ ειµι ικανος καλεισθαι αποστολος διοτι εδιωξα την εκκλησιαν του θεου

10

χαριτι δε θεου ειµι ο ειµι και η χαρις αυτου η εις εµε ου κενη εγενηθη αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα ουκ εγω δε αλλ η χαρις του θεου η συν εµοι

11

ειτε ουν εγω ειτε εκεινοι ουτως κηρυσσοµεν και ουτως επιστευσατε

12

ει δε χριστος κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγηγερται πως λεγουσιν τινες εν υµιν οτι αναστασις νεκρων ουκ εστιν

13

ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται

14

ει δε χριστος ουκ εγηγερται κενον αρα το κηρυγµα ηµων κενη δε και η πιστις υµων

15

ευρισκοµεθα δε και ψευδοµαρτυρες του θεου οτι εµαρτυρησαµεν κατα του θεου οτι ηγειρεν τον χριστον ον ουκ ηγειρεν ειπερ αρα νεκροι ουκ εγειρονται

16

ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονται ουδε χριστος εγηγερται

17

ει δε χριστος ουκ εγηγερται µαταια η πιστις υµων ετι εστε εν ταις αµαρτιαις υµων

18

αρα και οι κοιµηθεντες εν χριστω απωλοντο

19

ει εν τη ζωη ταυτη ηλπικοτες εσµεν εν χριστω µονον ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων εσµεν

20

νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιµηµενων εγενετο

21

επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων

22

ωσπερ γαρ εν τω αδαµ παντες αποθνησκουσιν ουτως και εν τω χριστω παντες ζωοποιηθησονται

23

εκαστος δε εν τω ιδιω ταγµατι απαρχη χριστος επειτα οι χριστου εν τη παρουσια αυτου

24

ειτα το τελος οταν παραδω την βασιλειαν τω θεω και πατρι οταν καταργηση πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναµιν

25

δει γαρ αυτον βασιλευειν αχρις ου αν θη παντας τους εχθρους υπο τους ποδας αυτου

26

εσχατος εχθρος καταργειται ο θανατος

27

παντα γαρ υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου οταν δε ειπη οτι παντα υποτετακται δηλον οτι εκτος του υποταξαντος αυτω τα παντα

28

οταν δε υποταγη αυτω τα παντα τοτε και αυτος ο υιος υποταγησεται τω υποταξαντι αυτω τα παντα ινα η ο θεος τα παντα εν πασιν

29

επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζοµενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ των νεκρων

30

τι και ηµεις κινδυνευοµεν πασαν ωραν

31

καθ ηµεραν αποθνησκω νη την ηµετεραν καυχησιν ην εχω εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων

32

ει κατα ανθρωπον εθηριοµαχησα εν εφεσω τι µοι το οφελος ει νεκροι ουκ εγειρονται φαγωµεν και πιωµεν αυριον γαρ αποθνησκοµεν

33

µη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρησθ οµιλιαι κακαι

34

εκνηψατε δικαιως και µη αµαρτανετε αγνωσιαν γαρ θεου τινες εχουσιν προς εντροπην υµιν λεγω
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35

αλλ ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωµατι ερχονται

36

αφρον συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν µη αποθανη

37

και ο σπειρεις ου το σωµα το γενησοµενον σπειρεις αλλα γυµνον κοκκον ει τυχοι σιτου η τινος των λοιπων

38

ο δε θεος αυτω διδωσιν σωµα καθως ηθελησεν και εκαστω των σπερµατων το ιδιον σωµα

39

ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ αλλα αλλη µεν σαρξ ανθρωπων αλλη δε σαρξ κτηνων αλλη δε ιχθυων αλλη δε πτηνων

40

και σωµατα επουρανια και σωµατα επιγεια αλλ ετερα µεν η των επουρανιων δοξα ετερα δε η των επιγειων

41

αλλη δοξα ηλιου και αλλη δοξα σεληνης και αλλη δοξα αστερων αστηρ γαρ αστερος διαφερει εν δοξη

42

ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια

43

σπειρεται εν ατιµια εγειρεται εν δοξη σπειρεται εν ασθενεια εγειρεται εν δυναµει

44

σπειρεται σωµα ψυχικον εγειρεται σωµα πνευµατικον εστιν σωµα ψυχικον και εστιν σωµα πνευµατικον

45

ουτως και γεγραπται εγενετο ο πρωτος ανθρωπος αδαµ εις ψυχην ζωσαν ο εσχατος αδαµ εις πνευµα ζωοποιουν

46

αλλ ου πρωτον το πνευµατικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευµατικον

47

ο πρωτος ανθρωπος εκ γης χοικος ο δευτερος ανθρωπος ο κυριος εξ ουρανου

48

οιος ο χοικος τοιουτοι και οι χοικοι και οιος ο επουρανιος τοιουτοι και οι επουρανιοι

49

και καθως εφορεσαµεν την εικονα του χοικου φορεσοµεν και την εικονα του επουρανιου

50

τουτο δε φηµι αδελφοι οτι σαρξ και αιµα βασιλειαν θεου κληρονοµησαι ου δυνανται ουδε η φθορα την αφθαρσιαν κληρονοµει

51

ιδου µυστηριον υµιν λεγω παντες µεν ου κοιµηθησοµεθα παντες δε αλλαγησοµεθα

52

εν ατοµω εν ριπη οφθαλµου εν τη εσχατη σαλπιγγι σαλπισει γαρ και οι νεκροι εγερθησονται αφθαρτοι και ηµεις αλλαγησοµεθα

53

δει γαρ το φθαρτον τουτο ενδυσασθαι αφθαρσιαν και το θνητον τουτο ενδυσασθαι αθανασιαν

54

οταν δε το φθαρτον τουτο ενδυσηται αφθαρσιαν και το θνητον τουτο ενδυσηται αθανασιαν τοτε γενησεται ο λογος ο γεγραµµενος κατεποθη ο θανατος εις νικος

55

που σου θανατε το κεντρον που σου αδη το νικος

56

το δε κεντρον του θανατου η αµαρτια η δε δυναµις της αµαρτιας ο νοµος

57

τω δε θεω χαρις τω διδοντι ηµιν το νικος δια του κυριου ηµων ιησου χριστου

58

ωστε αδελφοι µου αγαπητοι εδραιοι γινεσθε αµετακινητοι περισσευοντες εν τω εργω του κυριου παντοτε ειδοτες οτι ο κοπος υµων ουκ εστιν κενος εν κυριω

1

περι δε της λογιας της εις τους αγιους ωσπερ διεταξα ταις εκκλησιαις της γαλατιας ουτως και υµεις ποιησατε

2

κατα µιαν σαββατων εκαστος υµων παρ εαυτω τιθετω θησαυριζων ο τι αν ευοδωται ινα µη οταν ελθω τοτε λογιαι γινωνται

3

οταν δε παραγενωµαι ους εαν δοκιµασητε δι επιστολων τουτους πεµψω απενεγκειν την χαριν υµων εις ιερουσαληµ

4

εαν δε η αξιον του καµε πορευεσθαι συν εµοι πορευσονται

5

ελευσοµαι δε προς υµας οταν µακεδονιαν διελθω µακεδονιαν γαρ διερχοµαι

6

προς υµας δε τυχον παραµενω η και παραχειµασω ινα υµεις µε προπεµψητε ου εαν πορευωµαι

7

ου θελω γαρ υµας αρτι εν παροδω ιδειν ελπιζω δε χρονον τινα επιµειναι προς υµας εαν ο κυριος επιτρεπη

8

επιµενω δε εν εφεσω εως της πεντηκοστης

9

θυρα γαρ µοι ανεωγεν µεγαλη και ενεργης και αντικειµενοι πολλοι
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10

εαν δε ελθη τιµοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υµας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως και εγω

11

µη τις ουν αυτον εξουθενηση προπεµψατε δε αυτον εν ειρηνη ινα ελθη προς µε εκδεχοµαι γαρ αυτον µετα των αδελφων

12

περι δε απολλω του αδελφου πολλα παρεκαλεσα αυτον ινα ελθη προς υµας µετα των αδελφων και παντως ουκ ην θεληµα ινα νυν ελθη ελευσεται δε οταν ευκαιρηση

13

γρηγορειτε στηκετε εν τη πιστει ανδριζεσθε κραταιουσθε

14

παντα υµων εν αγαπη γινεσθω

15

παρακαλω δε υµας αδελφοι οιδατε την οικιαν στεφανα οτι εστιν απαρχη της αχαιας και εις διακονιαν τοις αγιοις εταξαν εαυτους

16

ινα και υµεις υποτασσησθε τοις τοιουτοις και παντι τω συνεργουντι και κοπιωντι

17

χαιρω δε επι τη παρουσια στεφανα και φουρτουνατου και αχαικου οτι το υµων υστερηµα ουτοι ανεπληρωσαν

18

ανεπαυσαν γαρ το εµον πνευµα και το υµων επιγινωσκετε ουν τους τοιουτους

19

ασπαζονται υµας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζονται υµας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκιλλα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια

20

ασπαζονται υµας οι αδελφοι παντες ασπασασθε αλληλους εν φιληµατι αγιω

21

ο ασπασµος τη εµη χειρι παυλου

22

ει τις ου φιλει τον κυριον ιησουν χριστον ητω αναθεµα µαραν αθα

23

η χαρις του κυριου ιησου χριστου µεθ υµων

24

η αγαπη µου µετα παντων υµων εν χριστω ιησου αµην [προς κορινθιους πρωτη εγραφη απο φιλιππων δια στεφανα και φουρτουνατου και αχαικου και τιµοθεου]

1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληµατος θεου και τιµοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν ολη τη αχαια

2

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

3

ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ηµων ιησου χριστου ο πατηρ των οικτιρµων και θεος πασης παρακλησεως

4

ο παρακαλων ηµας επι παση τη θλιψει ηµων εις το δυνασθαι ηµας παρακαλειν τους εν παση θλιψει δια της παρακλησεως ης παρακαλουµεθα αυτοι υπο του θεου

5

οτι καθως περισσευει τα παθηµατα του χριστου εις ηµας ουτως δια χριστου περισσευει και η παρακλησις ηµων

6

ειτε δε θλιβοµεθα υπερ της υµων παρακλησεως και σωτηριας της ενεργουµενης εν υποµονη των αυτων παθηµατων ων και ηµεις πασχοµεν ειτε παρακαλουµεθα υπερ της υµ
ων παρακλησεως και σωτηριας και η ελπις ηµων βεβαια υπερ υµων

7

ειδοτες οτι ωσπερ κοινωνοι εστε των παθηµατων ουτως και της παρακλησεως

8

ου γαρ θελοµεν υµας αγνοειν αδελφοι υπερ της θλιψεως ηµων της γενοµενης ηµιν εν τη ασια οτι καθ υπερβολην εβαρηθηµεν υπερ δυναµιν ωστε εξαπορηθηναι ηµας και του
ζην

9

αλλα αυτοι εν εαυτοις το αποκριµα του θανατου εσχηκαµεν ινα µη πεποιθοτες ωµεν εφ εαυτοις αλλ επι τω θεω τω εγειροντι τους νεκρους

10

ος εκ τηλικουτου θανατου ερρυσατο ηµας και ρυεται εις ον ηλπικαµεν οτι και ετι ρυσεται

11

συνυπουργουντων και υµων υπερ ηµων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ηµας χαρισµα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ηµων

12

η γαρ καυχησις ηµων αυτη εστιν το µαρτυριον της συνειδησεως ηµων οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια θεου ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι θεου ανεστραφηµεν εν τω κο
σµω περισσοτερως δε προς υµας

13

ου γαρ αλλα γραφοµεν υµιν αλλ η α αναγινωσκετε η και επιγινωσκετε ελπιζω δε οτι και εως τελους επιγνωσεσθε

14

καθως και επεγνωτε ηµας απο µερους οτι καυχηµα υµων εσµεν καθαπερ και υµεις ηµων εν τη ηµερα του κυριου ιησου

15

και ταυτη τη πεποιθησει εβουλοµην προς υµας ελθειν προτερον ινα δευτεραν χαριν εχητε

16

και δι υµων διελθειν εις µακεδονιαν και παλιν απο µακεδονιας ελθειν προς υµας και υφ υµων προπεµφθηναι εις την ιουδαιαν
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17

τουτο ουν βουλευοµενος µη τι αρα τη ελαφρια εχρησαµην η α βουλευοµαι κατα σαρκα βουλευοµαι ινα η παρ εµοι το ναι ναι και το ου ου

18

πιστος δε ο θεος οτι ο λογος ηµων ο προς υµας ουκ εγενετο ναι και ου

19

ο γαρ του θεου υιος ιησους χριστος ο εν υµιν δι ηµων κηρυχθεις δι εµου και σιλουανου και τιµοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν

20

οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι και εν αυτω το αµην τω θεω προς δοξαν δι ηµων

21

ο δε βεβαιων ηµας συν υµιν εις χριστον και χρισας ηµας θεος

22

ο και σφραγισαµενος ηµας και δους τον αρραβωνα του πνευµατος εν ταις καρδιαις ηµων

23

εγω δε µαρτυρα τον θεον επικαλουµαι επι την εµην ψυχην οτι φειδοµενος υµων ουκετι ηλθον εις κορινθον

24

ουχ οτι κυριευοµεν υµων της πιστεως αλλα συνεργοι εσµεν της χαρας υµων τη γαρ πιστει εστηκατε

1

εκρινα δε εµαυτω τουτο το µη παλιν ελθειν εν λυπη προς υµας

2

ει γαρ εγω λυπω υµας και τις εστιν ο ευφραινων µε ει µη ο λυπουµενος εξ εµου

3

και εγραψα υµιν τουτο αυτο ινα µη ελθων λυπην εχω αφ ων εδει µε χαιρειν πεποιθως επι παντας υµας οτι η εµη χαρα παντων υµων εστιν

4

εκ γαρ πολλης θλιψεως και συνοχης καρδιας εγραψα υµιν δια πολλων δακρυων ουχ ινα λυπηθητε αλλα την αγαπην ινα γνωτε ην εχω περισσοτερως εις υµας

5

ει δε τις λελυπηκεν ουκ εµε λελυπηκεν αλλ απο µερους ινα µη επιβαρω παντας υµας

6

ικανον τω τοιουτω η επιτιµια αυτη η υπο των πλειονων

7

ωστε τουναντιον µαλλον υµας χαρισασθαι και παρακαλεσαι µηπως τη περισσοτερα λυπη καταποθη ο τοιουτος

8

διο παρακαλω υµας κυρωσαι εις αυτον αγαπην

9

εις τουτο γαρ και εγραψα ινα γνω την δοκιµην υµων ει εις παντα υπηκοοι εστε

10

ω δε τι χαριζεσθε και εγω και γαρ εγω ει τι κεχαρισµαι ω κεχαρισµαι δι υµας εν προσωπω χριστου

11

ινα µη πλεονεκτηθωµεν υπο του σατανα ου γαρ αυτου τα νοηµατα αγνοουµεν

12

ελθων δε εις την τρωαδα εις το ευαγγελιον του χριστου και θυρας µοι ανεωγµενης εν κυριω

13

ουκ εσχηκα ανεσιν τω πνευµατι µου τω µη ευρειν µε τιτον τον αδελφον µου αλλα αποταξαµενος αυτοις εξηλθον εις µακεδονιαν

14

τω δε θεω χαρις τω παντοτε θριαµβευοντι ηµας εν τω χριστω και την οσµην της γνωσεως αυτου φανερουντι δι ηµων εν παντι τοπω

15

οτι χριστου ευωδια εσµεν τω θεω εν τοις σωζοµενοις και εν τοις απολλυµενοις

16

οις µεν οσµη θανατου εις θανατον οις δε οσµη ζωης εις ζωην και προς ταυτα τις ικανος

17

ου γαρ εσµεν ως οι πολλοι καπηλευοντες τον λογον του θεου αλλ ως εξ ειλικρινειας αλλ ως εκ θεου κατενωπιον του θεου εν χριστω λαλουµεν

1

αρχοµεθα παλιν εαυτους συνιστανειν ει µη χρηζοµεν ως τινες συστατικων επιστολων προς υµας η εξ υµων συστατικων

2

η επιστολη ηµων υµεις εστε εγγεγραµµενη εν ταις καρδιαις ηµων γινωσκοµενη και αναγινωσκοµενη υπο παντων ανθρωπων

3

φανερουµενοι οτι εστε επιστολη χριστου διακονηθεισα υφ ηµων εγγεγραµµενη ου µελανι αλλα πνευµατι θεου ζωντος ουκ εν πλαξιν λιθιναις αλλ εν πλαξιν καρδιας σαρκιναις

4

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχοµεν δια του χριστου προς τον θεον

5

ουχ οτι ικανοι εσµεν αφ εαυτων λογισασθαι τι ως εξ εαυτων αλλ η ικανοτης ηµων εκ του θεου

6

ος και ικανωσεν ηµας διακονους καινης διαθηκης ου γραµµατος αλλα πνευµατος το γαρ γραµµα αποκτεινει το δε πνευµα ζωοποιει

7

ει δε η διακονια του θανατου εν γραµµασιν εντετυπωµενη εν λιθοις εγενηθη εν δοξη ωστε µη δυνασθαι ατενισαι τους υιους ισραηλ εις το προσωπον µωσεως δια την δοξαν το
υ προσωπου αυτου την καταργουµενην

8

πως ουχι µαλλον η διακονια του πνευµατος εσται εν δοξη
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9

ει γαρ η διακονια της κατακρισεως δοξα πολλω µαλλον περισσευει η διακονια της δικαιοσυνης εν δοξη

10

και γαρ ουδε δεδοξασται το δεδοξασµενον εν τουτω τω µερει ενεκεν της υπερβαλλουσης δοξης

11

ει γαρ το καταργουµενον δια δοξης πολλω µαλλον το µενον εν δοξη

12

εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα πολλη παρρησια χρωµεθα

13

και ου καθαπερ µωσης ετιθει καλυµµα επι το προσωπον εαυτου προς το µη ατενισαι τους υιους ισραηλ εις το τελος του καταργουµενου

14

αλλ επωρωθη τα νοηµατα αυτων αχρι γαρ της σηµερον το αυτο καλυµµα επι τη αναγνωσει της παλαιας διαθηκης µενει µη ανακαλυπτοµενον ο τι εν χριστω καταργειται

15

αλλ εως σηµερον ηνικα αναγινωσκεται µωσης καλυµµα επι την καρδιαν αυτων κειται

16

ηνικα δ αν επιστρεψη προς κυριον περιαιρειται το καλυµµα

17

ο δε κυριος το πνευµα εστιν ου δε το πνευµα κυριου εκει ελευθερια

18

ηµεις δε παντες ανακεκαλυµµενω προσωπω την δοξαν κυριου κατοπτριζοµενοι την αυτην εικονα µεταµορφουµεθα απο δοξης εις δοξαν καθαπερ απο κυριου πνευµατος

1

δια τουτο εχοντες την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθηµεν ουκ εκκακουµεν

2

αλλ απειπαµεθα τα κρυπτα της αισχυνης µη περιπατουντες εν πανουργια µηδε δολουντες τον λογον του θεου αλλα τη φανερωσει της αληθειας συνιστωντες εαυτους προς πασ
αν συνειδησιν ανθρωπων ενωπιον του θεου

3

ει δε και εστιν κεκαλυµµενον το ευαγγελιον ηµων εν τοις απολλυµενοις εστιν κεκαλυµµενον

4

εν οις ο θεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν τα νοηµατα των απιστων εις το µη αυγασαι αυτοις τον φωτισµον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν εικων του θεου

5

ου γαρ εαυτους κηρυσσοµεν αλλα χριστον ιησουν κυριον εαυτους δε δουλους υµων δια ιησουν

6

οτι ο θεος ο ειπων εκ σκοτους φως λαµψαι ος ελαµψεν εν ταις καρδιαις ηµων προς φωτισµον της γνωσεως της δοξης του θεου εν προσωπω ιησου χριστου

7

εχοµεν δε τον θησαυρον τουτον εν οστρακινοις σκευεσιν ινα η υπερβολη της δυναµεως η του θεου και µη εξ ηµων

8

εν παντι θλιβοµενοι αλλ ου στενοχωρουµενοι απορουµενοι αλλ ουκ εξαπορουµενοι

9

διωκοµενοι αλλ ουκ εγκαταλειποµενοι καταβαλλοµενοι αλλ ουκ απολλυµενοι

10

παντοτε την νεκρωσιν του κυριου ιησου εν τω σωµατι περιφεροντες ινα και η ζωη του ιησου εν τω σωµατι ηµων φανερωθη

11

αει γαρ ηµεις οι ζωντες εις θανατον παραδιδοµεθα δια ιησουν ινα και η ζωη του ιησου φανερωθη εν τη θνητη σαρκι ηµων

12

ωστε ο µεν θανατος εν ηµιν ενεργειται η δε ζωη εν υµιν

13

εχοντες δε το αυτο πνευµα της πιστεως κατα το γεγραµµενον επιστευσα διο ελαλησα και ηµεις πιστευοµεν διο και λαλουµεν

14

ειδοτες οτι ο εγειρας τον κυριον ιησουν και ηµας δια ιησου εγερει και παραστησει συν υµιν

15

τα γαρ παντα δι υµας ινα η χαρις πλεονασασα δια των πλειονων την ευχαριστιαν περισσευση εις την δοξαν του θεου

16

διο ουκ εκκακουµεν αλλ ει και ο εξω ηµων ανθρωπος διαφθειρεται αλλ ο εσωθεν ανακαινουται ηµερα και ηµερα

17

το γαρ παραυτικα ελαφρον της θλιψεως ηµων καθ υπερβολην εις υπερβολην αιωνιον βαρος δοξης κατεργαζεται ηµιν

18

µη σκοπουντων ηµων τα βλεποµενα αλλα τα µη βλεποµενα τα γαρ βλεποµενα προσκαιρα τα δε µη βλεποµενα αιωνια

1

οιδαµεν γαρ οτι εαν η επιγειος ηµων οικια του σκηνους καταλυθη οικοδοµην εκ θεου εχοµεν οικιαν αχειροποιητον αιωνιον εν τοις ουρανοις

2

και γαρ εν τουτω στεναζοµεν το οικητηριον ηµων το εξ ουρανου επενδυσασθαι επιποθουντες

3

ειγε και ενδυσαµενοι ου γυµνοι ευρεθησοµεθα

4

και γαρ οι οντες εν τω σκηνει στεναζοµεν βαρουµενοι επειδη ου θελοµεν εκδυσασθαι αλλ επενδυσασθαι ινα καταποθη το θνητον υπο της ζωης

5

ο δε κατεργασαµενος ηµας εις αυτο τουτο θεος ο και δους ηµιν τον αρραβωνα του πνευµατος
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6

θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδηµουντες εν τω σωµατι εκδηµουµεν απο του κυριου

7

δια πιστεως γαρ περιπατουµεν ου δια ειδους

8

θαρρουµεν δε και ευδοκουµεν µαλλον εκδηµησαι εκ του σωµατος και ενδηµησαι προς τον κυριον

9

διο και φιλοτιµουµεθα ειτε ενδηµουντες ειτε εκδηµουντες ευαρεστοι αυτω ειναι

10

τους γαρ παντας ηµας φανερωθηναι δει εµπροσθεν του βηµατος του χριστου ινα κοµισηται εκαστος τα δια του σωµατος προς α επραξεν ειτε αγαθον ειτε κακον

11

ειδοτες ουν τον φοβον του κυριου ανθρωπους πειθοµεν θεω δε πεφανερωµεθα ελπιζω δε και εν ταις συνειδησεσιν υµων πεφανερωσθαι

12

ου γαρ παλιν εαυτους συνιστανοµεν υµιν αλλα αφορµην διδοντες υµιν καυχηµατος υπερ ηµων ινα εχητε προς τους εν προσωπω καυχωµενους και ου καρδια

13

ειτε γαρ εξεστηµεν θεω ειτε σωφρονουµεν υµιν

14

η γαρ αγαπη του χριστου συνεχει ηµας κριναντας τουτο οτι ει εις υπερ παντων απεθανεν αρα οι παντες απεθανον

15

και υπερ παντων απεθανεν ινα οι ζωντες µηκετι εαυτοις ζωσιν αλλα τω υπερ αυτων αποθανοντι και εγερθεντι

16

ωστε ηµεις απο του νυν ουδενα οιδαµεν κατα σαρκα ει δε και εγνωκαµεν κατα σαρκα χριστον αλλα νυν ουκετι γινωσκοµεν

17

ωστε ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν ιδου γεγονεν καινα τα παντα

18

τα δε παντα εκ του θεου του καταλλαξαντος ηµας εαυτω δια ιησου χριστου και δοντος ηµιν την διακονιαν της καταλλαγης

19

ως οτι θεος ην εν χριστω κοσµον καταλλασσων εαυτω µη λογιζοµενος αυτοις τα παραπτωµατα αυτων και θεµενος εν ηµιν τον λογον της καταλλαγης

20

υπερ χριστου ουν πρεσβευοµεν ως του θεου παρακαλουντος δι ηµων δεοµεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

21

τον γαρ µη γνοντα αµαρτιαν υπερ ηµων αµαρτιαν εποιησεν ινα ηµεις γινωµεθα δικαιοσυνη θεου εν αυτω

1

συνεργουντες δε και παρακαλουµεν µη εις κενον την χαριν του θεου δεξασθαι υµας

2

λεγει γαρ καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ηµερα σωτηριας εβοηθησα σοι ιδου νυν καιρος ευπροσδεκτος ιδου νυν ηµερα σωτηριας

3

µηδεµιαν εν µηδενι διδοντες προσκοπην ινα µη µωµηθη η διακονια

4

αλλ εν παντι συνιστωντες εαυτους ως θεου διακονοι εν υποµονη πολλη εν θλιψεσιν εν αναγκαις εν στενοχωριαις

5

εν πληγαις εν φυλακαις εν ακαταστασιαις εν κοποις εν αγρυπνιαις εν νηστειαις

6

εν αγνοτητι εν γνωσει εν µακροθυµια εν χρηστοτητι εν πνευµατι αγιω εν αγαπη ανυποκριτω

7

εν λογω αληθειας εν δυναµει θεου δια των οπλων της δικαιοσυνης των δεξιων και αριστερων

8

δια δοξης και ατιµιας δια δυσφηµιας και ευφηµιας ως πλανοι και αληθεις

9

ως αγνοουµενοι και επιγινωσκοµενοι ως αποθνησκοντες και ιδου ζωµεν ως παιδευοµενοι και µη θανατουµενοι

10

ως λυπουµενοι αει δε χαιροντες ως πτωχοι πολλους δε πλουτιζοντες ως µηδεν εχοντες και παντα κατεχοντες

11

το στοµα ηµων ανεωγεν προς υµας κορινθιοι η καρδια ηµων πεπλατυνται

12

ου στενοχωρεισθε εν ηµιν στενοχωρεισθε δε εν τοις σπλαγχνοις υµων

13

την δε αυτην αντιµισθιαν ως τεκνοις λεγω πλατυνθητε και υµεις

14

µη γινεσθε ετεροζυγουντες απιστοις τις γαρ µετοχη δικαιοσυνη και ανοµια τις δε κοινωνια φωτι προς σκοτος

15

τις δε συµφωνησις χριστω προς βελιαρ η τις µερις πιστω µετα απιστου

16

τις δε συγκαταθεσις ναω θεου µετα ειδωλων υµεις γαρ ναος θεου εστε ζωντος καθως ειπεν ο θεος οτι ενοικησω εν αυτοις και εµπεριπατησω και εσοµαι αυτων θεος και αυτοι
εσονται µοι λαος

17

διο εξελθετε εκ µεσου αυτων και αφορισθητε λεγει κυριος και ακαθαρτου µη απτεσθε καγω εισδεξοµαι υµας
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18

και εσοµαι υµιν εις πατερα και υµεις εσεσθε µοι εις υιους και θυγατερας λεγει κυριος παντοκρατωρ

1

ταυτας ουν εχοντες τας επαγγελιας αγαπητοι καθαρισωµεν εαυτους απο παντος µολυσµου σαρκος και πνευµατος επιτελουντες αγιωσυνην εν φοβω θεου

2

χωρησατε ηµας ουδενα ηδικησαµεν ουδενα εφθειραµεν ουδενα επλεονεκτησαµεν

3

ου προς κατακρισιν λεγω προειρηκα γαρ οτι εν ταις καρδιαις ηµων εστε εις το συναποθανειν και συζην

4

πολλη µοι παρρησια προς υµας πολλη µοι καυχησις υπερ υµων πεπληρωµαι τη παρακλησει υπερπερισσευοµαι τη χαρα επι παση τη θλιψει ηµων

5

και γαρ ελθοντων ηµων εις µακεδονιαν ουδεµιαν εσχηκεν ανεσιν η σαρξ ηµων αλλ εν παντι θλιβοµενοι εξωθεν µαχαι εσωθεν φοβοι

6

αλλ ο παρακαλων τους ταπεινους παρεκαλεσεν ηµας ο θεος εν τη παρουσια τιτου

7

ου µονον δε εν τη παρουσια αυτου αλλα και εν τη παρακλησει η παρεκληθη εφ υµιν αναγγελλων ηµιν την υµων επιποθησιν τον υµων οδυρµον τον υµων ζηλον υπερ εµου ωστ
ε µε µαλλον χαρηναι

8

οτι ει και ελυπησα υµας εν τη επιστολη ου µεταµελοµαι ει και µετεµελοµην βλεπω γαρ οτι η επιστολη εκεινη ει και προς ωραν ελυπησεν υµας

9

νυν χαιρω ουχ οτι ελυπηθητε αλλ οτι ελυπηθητε εις µετανοιαν ελυπηθητε γαρ κατα θεον ινα εν µηδενι ζηµιωθητε εξ ηµων

10

η γαρ κατα θεον λυπη µετανοιαν εις σωτηριαν αµεταµελητον κατεργαζεται η δε του κοσµου λυπη θανατον κατεργαζεται

11

ιδου γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι υµας ποσην κατειργασατο υµιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλ εκδικ
ησιν εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι εν τω πραγµατι

12

αρα ει και εγραψα υµιν ουχ εινεκεν του αδικησαντος ουδε εινεκεν του αδικηθεντος αλλ εινεκεν του φανερωθηναι την σπουδην υµων την υπερ ηµων προς υµας ενωπιον του θ
εου

13

δια τουτο παρακεκληµεθα επι τη παρακλησει υµων περισσοτερως δε µαλλον εχαρηµεν επι τη χαρα τιτου οτι αναπεπαυται το πνευµα αυτου απο παντων υµων

14

οτι ει τι αυτω υπερ υµων κεκαυχηµαι ου κατησχυνθην αλλ ως παντα εν αληθεια ελαλησαµεν υµιν ουτως και η καυχησις ηµων η επι τιτου αληθεια εγενηθη

15

και τα σπλαγχνα αυτου περισσοτερως εις υµας εστιν αναµιµνησκοµενου την παντων υµων υπακοην ως µετα φοβου και τροµου εδεξασθε αυτον

16

χαιρω οτι εν παντι θαρρω εν υµιν

1

γνωριζοµεν δε υµιν αδελφοι την χαριν του θεου την δεδοµενην εν ταις εκκλησιαις της µακεδονιας

2

οτι εν πολλη δοκιµη θλιψεως η περισσεια της χαρας αυτων και η κατα βαθους πτωχεια αυτων επερισσευσεν εις τον πλουτον της απλοτητος αυτων

3

οτι κατα δυναµιν µαρτυρω και υπερ δυναµιν αυθαιρετοι

4

µετα πολλης παρακλησεως δεοµενοι ηµων την χαριν και την κοινωνιαν της διακονιας της εις τους αγιους δεξασθαι ηµας

5

και ου καθως ηλπισαµεν αλλ εαυτους εδωκαν πρωτον τω κυριω και ηµιν δια θεληµατος θεου

6

εις το παρακαλεσαι ηµας τιτον ινα καθως προενηρξατο ουτως και επιτελεση εις υµας και την χαριν ταυτην

7

αλλ ωσπερ εν παντι περισσευετε πιστει και λογω και γνωσει και παση σπουδη και τη εξ υµων εν ηµιν αγαπη ινα και εν ταυτη τη χαριτι περισσευητε

8

ου κατ επιταγην λεγω αλλα δια της ετερων σπουδης και το της υµετερας αγαπης γνησιον δοκιµαζων

9

γινωσκετε γαρ την χαριν του κυριου ηµων ιησου χριστου οτι δι υµας επτωχευσεν πλουσιος ων ινα υµεις τη εκεινου πτωχεια πλουτησητε

10

και γνωµην εν τουτω διδωµι τουτο γαρ υµιν συµφερει οιτινες ου µονον το ποιησαι αλλα και το θελειν προενηρξασθε απο περυσι

11

νυνι δε και το ποιησαι επιτελεσατε οπως καθαπερ η προθυµια του θελειν ουτως και το επιτελεσαι εκ του εχειν

12

ει γαρ η προθυµια προκειται καθο εαν εχη τις ευπροσδεκτος ου καθο ουκ εχει

13

ου γαρ ινα αλλοις ανεσις υµιν δε θλιψις αλλ εξ ισοτητος εν τω νυν καιρω το υµων περισσευµα εις το εκεινων υστερηµα

14

ινα και το εκεινων περισσευµα γενηται εις το υµων υστερηµα οπως γενηται ισοτης
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15

καθως γεγραπται ο το πολυ ουκ επλεονασεν και ο το ολιγον ουκ ηλαττονησεν

16

χαρις δε τω θεω τω διδοντι την αυτην σπουδην υπερ υµων εν τη καρδια τιτου

17

οτι την µεν παρακλησιν εδεξατο σπουδαιοτερος δε υπαρχων αυθαιρετος εξηλθεν προς υµας

18

συνεπεµψαµεν δε µετ αυτου τον αδελφον ου ο επαινος εν τω ευαγγελιω δια πασων των εκκλησιων

19

ου µονον δε αλλα και χειροτονηθεις υπο των εκκλησιων συνεκδηµος ηµων συν τη χαριτι ταυτη τη διακονουµενη υφ ηµων προς την αυτου του κυριου δοξαν και προθυµιαν υ
µων

20

στελλοµενοι τουτο µη τις ηµας µωµησηται εν τη αδροτητι ταυτη τη διακονουµενη υφ ηµων

21

προνοουµενοι καλα ου µονον ενωπιον κυριου αλλα και ενωπιον ανθρωπων

22

συνεπεµψαµεν δε αυτοις τον αδελφον ηµων ον εδοκιµασαµεν εν πολλοις πολλακις σπουδαιον οντα νυνι δε πολυ σπουδαιοτερον πεποιθησει πολλη τη εις υµας

23

ειτε υπερ τιτου κοινωνος εµος και εις υµας συνεργος ειτε αδελφοι ηµων αποστολοι εκκλησιων δοξα χριστου

24

την ουν ενδειξιν της αγαπης υµων και ηµων καυχησεως υπερ υµων εις αυτους ενδειξασθε και εις προσωπον των εκκλησιων

1

περι µεν γαρ της διακονιας της εις τους αγιους περισσον µοι εστιν το γραφειν υµιν

2

οιδα γαρ την προθυµιαν υµων ην υπερ υµων καυχωµαι µακεδοσιν οτι αχαια παρεσκευασται απο περυσι και ο εξ υµων ζηλος ηρεθισεν τους πλειονας

3

επεµψα δε τους αδελφους ινα µη το καυχηµα ηµων το υπερ υµων κενωθη εν τω µερει τουτω ινα καθως ελεγον παρεσκευασµενοι ητε

4

µηπως εαν ελθωσιν συν εµοι µακεδονες και ευρωσιν υµας απαρασκευαστους καταισχυνθωµεν ηµεις ινα µη λεγωµεν υµεις εν τη υποστασει ταυτη της καυχησεως

5

αναγκαιον ουν ηγησαµην παρακαλεσαι τους αδελφους ινα προελθωσιν εις υµας και προκαταρτισωσιν την προκατηγγελµενην ευλογιαν υµων ταυτην ετοιµην ειναι ουτως ως ε
υλογιαν και µη ωσπερ πλεονεξιαν

6

τουτο δε ο σπειρων φειδοµενως φειδοµενως και θερισει και ο σπειρων επ ευλογιαις επ ευλογιαις και θερισει

7

εκαστος καθως προαιρειται τη καρδια µη εκ λυπης η εξ αναγκης ιλαρον γαρ δοτην αγαπα ο θεος

8

δυνατος δε ο θεος πασαν χαριν περισσευσαι εις υµας ινα εν παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν εχοντες περισσευητε εις παν εργον αγαθον

9

καθως γεγραπται εσκορπισεν εδωκεν τοις πενησιν η δικαιοσυνη αυτου µενει εις τον αιωνα

10

ο δε επιχορηγων σπερµα τω σπειροντι και αρτον εις βρωσιν χορηγησαι και πληθυναι τον σπορον υµων και αυξησαι τα γεννηµατα της δικαιοσυνης υµων

11

εν παντι πλουτιζοµενοι εις πασαν απλοτητα ητις κατεργαζεται δι ηµων ευχαριστιαν τω θεω

12

οτι η διακονια της λειτουργιας ταυτης ου µονον εστιν προσαναπληρουσα τα υστερηµατα των αγιων αλλα και περισσευουσα δια πολλων ευχαριστιων τω θεω

13

δια της δοκιµης της διακονιας ταυτης δοξαζοντες τον θεον επι τη υποταγη της οµολογιας υµων εις το ευαγγελιον του χριστου και απλοτητι της κοινωνιας εις αυτους και εις
παντας

14

και αυτων δεησει υπερ υµων επιποθουντων υµας δια την υπερβαλλουσαν χαριν του θεου εφ υµιν

15

χαρις δε τω θεω επι τη ανεκδιηγητω αυτου δωρεα

1

αυτος δε εγω παυλος παρακαλω υµας δια της πραοτητος και επιεικειας του χριστου ος κατα προσωπον µεν ταπεινος εν υµιν απων δε θαρρω εις υµας

2

δεοµαι δε το µη παρων θαρρησαι τη πεποιθησει η λογιζοµαι τολµησαι επι τινας τους λογιζοµενους ηµας ως κατα σαρκα περιπατουντας

3

εν σαρκι γαρ περιπατουντες ου κατα σαρκα στρατευοµεθα

4

τα γαρ οπλα της στρατειας ηµων ου σαρκικα αλλα δυνατα τω θεω προς καθαιρεσιν οχυρωµατων

5

λογισµους καθαιρουντες και παν υψωµα επαιροµενον κατα της γνωσεως του θεου και αιχµαλωτιζοντες παν νοηµα εις την υπακοην του χριστου

6

και εν ετοιµω εχοντες εκδικησαι πασαν παρακοην οταν πληρωθη υµων η υπακοη
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7

τα κατα προσωπον βλεπετε ει τις πεποιθεν εαυτω χριστου ειναι τουτο λογιζεσθω παλιν αφ εαυτου οτι καθως αυτος χριστου ουτως και ηµεις χριστου

8

εαν τε γαρ και περισσοτερον τι καυχησωµαι περι της εξουσιας ηµων ης εδωκεν ο κυριος ηµιν εις οικοδοµην και ουκ εις καθαιρεσιν υµων ουκ αισχυνθησοµαι

9

ινα µη δοξω ως αν εκφοβειν υµας δια των επιστολων

10

οτι αι µεν επιστολαι φησιν βαρειαι και ισχυραι η δε παρουσια του σωµατος ασθενης και ο λογος εξουθενηµενος

11

τουτο λογιζεσθω ο τοιουτος οτι οιοι εσµεν τω λογω δι επιστολων αποντες τοιουτοι και παροντες τω εργω

12

ου γαρ τολµωµεν εγκριναι η συγκριναι εαυτους τισιν των εαυτους συνιστανοντων αλλα αυτοι εν εαυτοις εαυτους µετρουντες και συγκρινοντες εαυτους εαυτοις ου συνιουσιν

13

ηµεις δε ουχι εις τα αµετρα καυχησοµεθα αλλα κατα το µετρον του κανονος ου εµερισεν ηµιν ο θεος µετρου εφικεσθαι αχρι και υµων

14

ου γαρ ως µη εφικνουµενοι εις υµας υπερεκτεινοµεν εαυτους αχρι γαρ και υµων εφθασαµεν εν τω ευαγγελιω του χριστου

15

ουκ εις τα αµετρα καυχωµενοι εν αλλοτριοις κοποις ελπιδα δε εχοντες αυξανοµενης της πιστεως υµων εν υµιν µεγαλυνθηναι κατα τον κανονα ηµων εις περισσειαν

16

εις τα υπερεκεινα υµων ευαγγελισασθαι ουκ εν αλλοτριω κανονι εις τα ετοιµα καυχησασθαι

17

ο δε καυχωµενος εν κυριω καυχασθω

18

ου γαρ ο εαυτον συνιστων εκεινος εστιν δοκιµος αλλ ον ο κυριος συνιστησιν

1

οφελον ανειχεσθε µου µικρον τη αφροσυνη αλλα και ανεχεσθε µου

2

ζηλω γαρ υµας θεου ζηλω ηρµοσαµην γαρ υµας ενι ανδρι παρθενον αγνην παραστησαι τω χριστω

3

φοβουµαι δε µηπως ως ο οφις ευαν εξηπατησεν εν τη πανουργια αυτου ουτως φθαρη τα νοηµατα υµων απο της απλοτητος της εις τον χριστον

4

ει µεν γαρ ο ερχοµενος αλλον ιησουν κηρυσσει ον ουκ εκηρυξαµεν η πνευµα ετερον λαµβανετε ο ουκ ελαβετε η ευαγγελιον ετερον ο ουκ εδεξασθε καλως ηνειχεσθε

5

λογιζοµαι γαρ µηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων

6

ει δε και ιδιωτης τω λογω αλλ ου τη γνωσει αλλ εν παντι φανερωθεντες εν πασιν εις υµας

7

η αµαρτιαν εποιησα εµαυτον ταπεινων ινα υµεις υψωθητε οτι δωρεαν το του θεου ευαγγελιον ευηγγελισαµην υµιν

8

αλλας εκκλησιας εσυλησα λαβων οψωνιον προς την υµων διακονιαν

9

και παρων προς υµας και υστερηθεις ου κατεναρκησα ουδενος το γαρ υστερηµα µου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο µακεδονιας και εν παντι αβαρη υµιν εµαυτο
ν ετηρησα και τηρησω

10

εστιν αληθεια χριστου εν εµοι οτι η καυχησις αυτη ου σφραγισεται εις εµε εν τοις κλιµασιν της αχαιας

11

διατι οτι ουκ αγαπω υµας ο θεος οιδεν

12

ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορµην των θελοντων αφορµην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ηµεις

13

οι γαρ τοιουτοι ψευδαποστολοι εργαται δολιοι µετασχηµατιζοµενοι εις αποστολους χριστου

14

και ου θαυµαστον αυτος γαρ ο σατανας µετασχηµατιζεται εις αγγελον φωτος

15

ου µεγα ουν ει και οι διακονοι αυτου µετασχηµατιζονται ως διακονοι δικαιοσυνης ων το τελος εσται κατα τα εργα αυτων

16

παλιν λεγω µη τις µε δοξη αφρονα ειναι ει δε µηγε καν ως αφρονα δεξασθε µε ινα µικρον τι καγω καυχησωµαι

17

ο λαλω ου λαλω κατα κυριον αλλ ως εν αφροσυνη εν ταυτη τη υποστασει της καυχησεως

18

επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησοµαι

19

ηδεως γαρ ανεχεσθε των αφρονων φρονιµοι οντες

20

ανεχεσθε γαρ ει τις υµας καταδουλοι ει τις κατεσθιει ει τις λαµβανει ει τις επαιρεται ει τις υµας εις προσωπον δερει

21

κατα ατιµιαν λεγω ως οτι ηµεις ησθενησαµεν εν ω δ αν τις τολµα εν αφροσυνη λεγω τολµω καγω
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22

εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερµα αβρααµ εισιν καγω

23

διακονοι χριστου εισιν παραφρονων λαλω υπερ εγω εν κοποις περισσοτερως εν πληγαις υπερβαλλοντως εν φυλακαις περισσοτερως εν θανατοις πολλακις

24

υπο ιουδαιων πεντακις τεσσαρακοντα παρα µιαν ελαβον

25

τρις ερραβδισθην απαξ ελιθασθην τρις εναυαγησα νυχθηµερον εν τω βυθω πεποιηκα

26

οδοιποριαις πολλακις κινδυνοις ποταµων κινδυνοις ληστων κινδυνοις εκ γενους κινδυνοις εξ εθνων κινδυνοις εν πολει κινδυνοις εν ερηµια κινδυνοις εν θαλασση κινδυνοις εν
ψευδαδελφοις

27

εν κοπω και µοχθω εν αγρυπνιαις πολλακις εν λιµω και διψει εν νηστειαις πολλακις εν ψυχει και γυµνοτητι

28

χωρις των παρεκτος η επισυστασις µου η καθ ηµεραν η µεριµνα πασων των εκκλησιων

29

τις ασθενει και ουκ ασθενω τις σκανδαλιζεται και ουκ εγω πυρουµαι

30

ει καυχασθαι δει τα της ασθενειας µου καυχησοµαι

31

ο θεος και πατηρ του κυριου ηµων ιησου χριστου οιδεν ο ων ευλογητος εις τους αιωνας οτι ου ψευδοµαι

32

εν δαµασκω ο εθναρχης αρετα του βασιλεως εφρουρει την δαµασκηνων πολιν πιασαι µε θελων

33

και δια θυριδος εν σαργανη εχαλασθην δια του τειχους και εξεφυγον τας χειρας αυτου

1

καυχασθαι δη ου συµφερει µοι ελευσοµαι γαρ εις οπτασιας και αποκαλυψεις κυριου

2

οιδα ανθρωπον εν χριστω προ ετων δεκατεσσαρων ειτε εν σωµατι ουκ οιδα ειτε εκτος του σωµατος ουκ οιδα ο θεος οιδεν αρπαγεντα τον τοιουτον εως τριτου ουρανου

3

και οιδα τον τοιουτον ανθρωπον ειτε εν σωµατι ειτε εκτος του σωµατος ουκ οιδα ο θεος οιδεν

4

οτι ηρπαγη εις τον παραδεισον και ηκουσεν αρρητα ρηµατα α ουκ εξον ανθρωπω λαλησαι

5

υπερ του τοιουτου καυχησοµαι υπερ δε εµαυτου ου καυχησοµαι ει µη εν ταις ασθενειαις µου

6

εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσοµαι αφρων αληθειαν γαρ ερω φειδοµαι δε µη τις εις εµε λογισηται υπερ ο βλεπει µε η ακουει τι εξ εµου

7

και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα µη υπεραιρωµαι εδοθη µοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα µε κολαφιζη ινα µη υπεραιρωµαι

8

υπερ τουτου τρις τον κυριον παρεκαλεσα ινα αποστη απ εµου

9

και ειρηκεν µοι αρκει σοι η χαρις µου η γαρ δυναµις µου εν ασθενεια τελειουται ηδιστα ουν µαλλον καυχησοµαι εν ταις ασθενειαις µου ινα επισκηνωση επ εµε η δυναµις του
χριστου

10

διο ευδοκω εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγµοις εν στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω τοτε δυνατος ειµι

11

γεγονα αφρων καυχωµενος υµεις µε ηναγκασατε εγω γαρ ωφειλον υφ υµων συνιστασθαι ουδεν γαρ υστερησα των υπερ λιαν αποστολων ει και ουδεν ειµι

12

τα µεν σηµεια του αποστολου κατειργασθη εν υµιν εν παση υποµονη εν σηµειοις και τερασιν και δυναµεσιν

13

τι γαρ εστιν ο ηττηθητε υπερ τας λοιπας εκκλησιας ει µη οτι αυτος εγω ου κατεναρκησα υµων χαρισασθε µοι την αδικιαν ταυτην

14

ιδου τριτον ετοιµως εχω ελθειν προς υµας και ου καταναρκησω υµων ου γαρ ζητω τα υµων αλλ υµας ου γαρ οφειλει τα τεκνα τοις γονευσιν θησαυριζειν αλλ οι γονεις τοις τε
κνοις

15

εγω δε ηδιστα δαπανησω και εκδαπανηθησοµαι υπερ των ψυχων υµων ει και περισσοτερως υµας αγαπων ηττον αγαπωµαι

16

εστω δε εγω ου κατεβαρησα υµας αλλ υπαρχων πανουργος δολω υµας ελαβον

17

µη τινα ων απεσταλκα προς υµας δι αυτου επλεονεκτησα υµας

18

παρεκαλεσα τιτον και συναπεστειλα τον αδελφον µη τι επλεονεκτησεν υµας τιτος ου τω αυτω πνευµατι περιεπατησαµεν ου τοις αυτοις ιχνεσιν

19

παλιν δοκειτε οτι υµιν απολογουµεθα κατενωπιον του θεου εν χριστω λαλουµεν τα δε παντα αγαπητοι υπερ της υµων οικοδοµης
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20

φοβουµαι γαρ µηπως ελθων ουχ οιους θελω ευρω υµας καγω ευρεθω υµιν οιον ου θελετε µηπως ερεις ζηλοι θυµοι εριθειαι καταλαλιαι ψιθυρισµοι φυσιωσεις ακαταστασιαι

21

µη παλιν ελθοντα µε ταπεινωση ο θεος µου προς υµας και πενθησω πολλους των προηµαρτηκοτων και µη µετανοησαντων επι τη ακαθαρσια και πορνεια και ασελγεια η επρα
ξαν

1

τριτον τουτο ερχοµαι προς υµας επι στοµατος δυο µαρτυρων και τριων σταθησεται παν ρηµα

2

προειρηκα και προλεγω ως παρων το δευτερον και απων νυν γραφω τοις προηµαρτηκοσιν και τοις λοιποις πασιν οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισοµαι

3

επει δοκιµην ζητειτε του εν εµοι λαλουντος χριστου ος εις υµας ουκ ασθενει αλλα δυνατει εν υµιν

4

και γαρ ει εσταυρωθη εξ ασθενειας αλλα ζη εκ δυναµεως θεου και γαρ ηµεις ασθενουµεν εν αυτω αλλα ζησοµεθα συν αυτω εκ δυναµεως θεου εις υµας

5

εαυτους πειραζετε ει εστε εν τη πιστει εαυτους δοκιµαζετε η ουκ επιγινωσκετε εαυτους οτι ιησους χριστος εν υµιν εστιν ει µη τι αδοκιµοι εστε

6

ελπιζω δε οτι γνωσεσθε οτι ηµεις ουκ εσµεν αδοκιµοι

7

ευχοµαι δε προς τον θεον µη ποιησαι υµας κακον µηδεν ουχ ινα ηµεις δοκιµοι φανωµεν αλλ ινα υµεις το καλον ποιητε ηµεις δε ως αδοκιµοι ωµεν

8

ου γαρ δυναµεθα τι κατα της αληθειας αλλ υπερ της αληθειας

9

χαιροµεν γαρ οταν ηµεις ασθενωµεν υµεις δε δυνατοι ητε τουτο δε και ευχοµεθα την υµων καταρτισιν

10

δια τουτο ταυτα απων γραφω ινα παρων µη αποτοµως χρησωµαι κατα την εξουσιαν ην εδωκεν µοι ο κυριος εις οικοδοµην και ουκ εις καθαιρεσιν

11

λοιπον αδελφοι χαιρετε καταρτιζεσθε παρακαλεισθε το αυτο φρονειτε ειρηνευετε και ο θεος της αγαπης και ειρηνης εσται µεθ υµων

12

ασπασασθε αλληλους εν αγιω φιληµατι

13

ασπαζονται υµας οι αγιοι παντες

14

η χαρις του κυριου ιησου χριστου και η αγαπη του θεου και η κοινωνια του αγιου πνευµατος µετα παντων υµων αµην [προς κορινθιους δευτερα εγραφη απο φιλιππων της µα
κεδονιας δια τιτου και λουκα]

1

παυλος αποστολος ουκ απ ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια ιησου χριστου και θεου πατρος του εγειραντος αυτον εκ νεκρων

2

και οι συν εµοι παντες αδελφοι ταις εκκλησιαις της γαλατιας

3

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος και κυριου ηµων ιησου χριστου

4

του δοντος εαυτον υπερ των αµαρτιων ηµων οπως εξεληται ηµας εκ του ενεστωτος αιωνος πονηρου κατα το θεληµα του θεου και πατρος ηµων

5

ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην

6

θαυµαζω οτι ουτως ταχεως µετατιθεσθε απο του καλεσαντος υµας εν χαριτι χριστου εις ετερον ευαγγελιον

7

ο ουκ εστιν αλλο ει µη τινες εισιν οι ταρασσοντες υµας και θελοντες µεταστρεψαι το ευαγγελιον του χριστου

8

αλλα και εαν ηµεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υµιν παρ ο ευηγγελισαµεθα υµιν αναθεµα εστω

9

ως προειρηκαµεν και αρτι παλιν λεγω ει τις υµας ευαγγελιζεται παρ ο παρελαβετε αναθεµα εστω

10

αρτι γαρ ανθρωπους πειθω η τον θεον η ζητω ανθρωποις αρεσκειν ει γαρ ετι ανθρωποις ηρεσκον χριστου δουλος ουκ αν ηµην

11

γνωριζω δε υµιν αδελφοι το ευαγγελιον το ευαγγελισθεν υπ εµου οτι ουκ εστιν κατα ανθρωπον

12

ουδε γαρ εγω παρα ανθρωπου παρελαβον αυτο ουτε εδιδαχθην αλλα δι αποκαλυψεως ιησου χριστου

13

ηκουσατε γαρ την εµην αναστροφην ποτε εν τω ιουδαισµω οτι καθ υπερβολην εδιωκον την εκκλησιαν του θεου και επορθουν αυτην

14

και προεκοπτον εν τω ιουδαισµω υπερ πολλους συνηλικιωτας εν τω γενει µου περισσοτερως ζηλωτης υπαρχων των πατρικων µου παραδοσεων

15

οτε δε ευδοκησεν ο θεος ο αφορισας µε εκ κοιλιας µητρος µου και καλεσας δια της χαριτος αυτου

16

αποκαλυψαι τον υιον αυτου εν εµοι ινα ευαγγελιζωµαι αυτον εν τοις εθνεσιν ευθεως ου προσανεθεµην σαρκι και αιµατι
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17

ουδε ανηλθον εις ιεροσολυµα προς τους προ εµου αποστολους αλλ απηλθον εις αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις δαµασκον

18

επειτα µετα ετη τρια ανηλθον εις ιεροσολυµα ιστορησαι πετρον και επεµεινα προς αυτον ηµερας δεκαπεντε

19

ετερον δε των αποστολων ουκ ειδον ει µη ιακωβον τον αδελφον του κυριου

20

α δε γραφω υµιν ιδου ενωπιον του θεου οτι ου ψευδοµαι

21

επειτα ηλθον εις τα κλιµατα της συριας και της κιλικιας

22

ηµην δε αγνοουµενος τω προσωπω ταις εκκλησιαις της ιουδαιας ταις εν χριστω

23

µονον δε ακουοντες ησαν οτι ο διωκων ηµας ποτε νυν ευαγγελιζεται την πιστιν ην ποτε επορθει

24

και εδοξαζον εν εµοι τον θεον

1

επειτα δια δεκατεσσαρων ετων παλιν ανεβην εις ιεροσολυµα µετα βαρναβα συµπαραλαβων και τιτον

2

ανεβην δε κατα αποκαλυψιν και ανεθεµην αυτοις το ευαγγελιον ο κηρυσσω εν τοις εθνεσιν κατ ιδιαν δε τοις δοκουσιν µηπως εις κενον τρεχω η εδραµον

3

αλλ ουδε τιτος ο συν εµοι ελλην ων ηναγκασθη περιτµηθηναι

4

δια δε τους παρεισακτους ψευδαδελφους οιτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι την ελευθεριαν ηµων ην εχοµεν εν χριστω ιησου ινα ηµας καταδουλωσωνται

5

οις ουδε προς ωραν ειξαµεν τη υποταγη ινα η αληθεια του ευαγγελιου διαµεινη προς υµας

6

απο δε των δοκουντων ειναι τι οποιοι ποτε ησαν ουδεν µοι διαφερει προσωπον θεος ανθρωπου ου λαµβανει εµοι γαρ οι δοκουντες ουδεν προσανεθεντο

7

αλλα τουναντιον ιδοντες οτι πεπιστευµαι το ευαγγελιον της ακροβυστιας καθως πετρος της περιτοµης

8

ο γαρ ενεργησας πετρω εις αποστολην της περιτοµης ενηργησεν και εµοι εις τα εθνη

9

και γνοντες την χαριν την δοθεισαν µοι ιακωβος και κηφας και ιωαννης οι δοκουντες στυλοι ειναι δεξιας εδωκαν εµοι και βαρναβα κοινωνιας ινα ηµεις εις τα εθνη αυτοι δε ε
ις την περιτοµην

10

µονον των πτωχων ινα µνηµονευωµεν ο και εσπουδασα αυτο τουτο ποιησαι

11

οτε δε ηλθεν πετρος εις αντιοχειαν κατα προσωπον αυτω αντεστην οτι κατεγνωσµενος ην

12

προ του γαρ ελθειν τινας απο ιακωβου µετα των εθνων συνησθιεν οτε δε ηλθον υπεστελλεν και αφωριζεν εαυτον φοβουµενος τους εκ περιτοµης

13

και συνυπεκριθησαν αυτω και οι λοιποι ιουδαιοι ωστε και βαρναβας συναπηχθη αυτων τη υποκρισει

14

αλλ οτε ειδον οτι ουκ ορθοποδουσιν προς την αληθειαν του ευαγγελιου ειπον τω πετρω εµπροσθεν παντων ει συ ιουδαιος υπαρχων εθνικως ζης και ουκ ιουδαικως τι τα εθνη
αναγκαζεις ιουδαιζειν

15

ηµεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αµαρτωλοι

16

ειδοτες οτι ου δικαιουται ανθρωπος εξ εργων νοµου εαν µη δια πιστεως ιησου χριστου και ηµεις εις χριστον ιησουν επιστευσαµεν ινα δικαιωθωµεν εκ πιστεως χριστου και ο
υκ εξ εργων νοµου διοτι ου δικαιωθησεται εξ εργων νοµου πασα σαρξ

17

ει δε ζητουντες δικαιωθηναι εν χριστω ευρεθηµεν και αυτοι αµαρτωλοι αρα χριστος αµαρτιας διακονος µη γενοιτο

18

ει γαρ α κατελυσα ταυτα παλιν οικοδοµω παραβατην εµαυτον συνιστηµι

19

εγω γαρ δια νοµου νοµω απεθανον ινα θεω ζησω

20

χριστω συνεσταυρωµαι ζω δε ουκετι εγω ζη δε εν εµοι χριστος ο δε νυν ζω εν σαρκι εν πιστει ζω τη του υιου του θεου του αγαπησαντος µε και παραδοντος εαυτον υπερ εµου

21

ουκ αθετω την χαριν του θεου ει γαρ δια νοµου δικαιοσυνη αρα χριστος δωρεαν απεθανεν

1

ω ανοητοι γαλαται τις υµας εβασκανεν τη αληθεια µη πειθεσθαι οις κατ οφθαλµους ιησους χριστος προεγραφη εν υµιν εσταυρωµενος

2

τουτο µονον θελω µαθειν αφ υµων εξ εργων νοµου το πνευµα ελαβετε η εξ ακοης πιστεως
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3

ουτως ανοητοι εστε εναρξαµενοι πνευµατι νυν σαρκι επιτελεισθε

4

τοσαυτα επαθετε εικη ειγε και εικη

5

ο ουν επιχορηγων υµιν το πνευµα και ενεργων δυναµεις εν υµιν εξ εργων νοµου η εξ ακοης πιστεως

6

καθως αβρααµ επιστευσεν τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην

7

γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι εισιν υιοι αβρααµ

8

προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι τα εθνη ο θεος προευηγγελισατο τω αβρααµ οτι ενευλογηθησονται εν σοι παντα τα εθνη

9

ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααµ

10

οσοι γαρ εξ εργων νοµου εισιν υπο καταραν εισιν γεγραπται γαρ επικαταρατος πας ος ουκ εµµενει εν πασιν τοις γεγραµµενοις εν τω βιβλιω του νοµου του ποιησαι αυτα

11

οτι δε εν νοµω ουδεις δικαιουται παρα τω θεω δηλον οτι ο δικαιος εκ πιστεως ζησεται

12

ο δε νοµος ουκ εστιν εκ πιστεως αλλ ο ποιησας αυτα ανθρωπος ζησεται εν αυτοις

13

χριστος ηµας εξηγορασεν εκ της καταρας του νοµου γενοµενος υπερ ηµων καταρα γεγραπται γαρ επικαταρατος πας ο κρεµαµενος επι ξυλου

14

ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααµ γενηται εν χριστω ιησου ινα την επαγγελιαν του πνευµατος λαβωµεν δια της πιστεως

15

αδελφοι κατα ανθρωπον λεγω οµως ανθρωπου κεκυρωµενην διαθηκην ουδεις αθετει η επιδιατασσεται

16

τω δε αβρααµ ερρηθησαν αι επαγγελιαι και τω σπερµατι αυτου ου λεγει και τοις σπερµασιν ως επι πολλων αλλ ως εφ ενος και τω σπερµατι σου ος εστιν χριστος

17

τουτο δε λεγω διαθηκην προκεκυρωµενην υπο του θεου εις χριστον ο µετα ετη τετρακοσια και τριακοντα γεγονως νοµος ουκ ακυροι εις το καταργησαι την επαγγελιαν

18

ει γαρ εκ νοµου η κληρονοµια ουκετι εξ επαγγελιας τω δε αβρααµ δι επαγγελιας κεχαρισται ο θεος

19

τι ουν ο νοµος των παραβασεων χαριν προσετεθη αχρις ου ελθη το σπερµα ω επηγγελται διαταγεις δι αγγελων εν χειρι µεσιτου

20

ο δε µεσιτης ενος ουκ εστιν ο δε θεος εις εστιν

21

ο ουν νοµος κατα των επαγγελιων του θεου µη γενοιτο ει γαρ εδοθη νοµος ο δυναµενος ζωοποιησαι οντως αν εκ νοµου ην η δικαιοσυνη

22

αλλα συνεκλεισεν η γραφη τα παντα υπο αµαρτιαν ινα η επαγγελια εκ πιστεως ιησου χριστου δοθη τοις πιστευουσιν

23

προ του δε ελθειν την πιστιν υπο νοµον εφρουρουµεθα συγκεκλεισµενοι εις την µελλουσαν πιστιν αποκαλυφθηναι

24

ωστε ο νοµος παιδαγωγος ηµων γεγονεν εις χριστον ινα εκ πιστεως δικαιωθωµεν

25

ελθουσης δε της πιστεως ουκετι υπο παιδαγωγον εσµεν

26

παντες γαρ υιοι θεου εστε δια της πιστεως εν χριστω ιησου

27

οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε

28

ουκ ενι ιουδαιος ουδε ελλην ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος ουκ ενι αρσεν και θηλυ παντες γαρ υµεις εις εστε εν χριστω ιησου

29

ει δε υµεις χριστου αρα του αβρααµ σπερµα εστε και κατ επαγγελιαν κληρονοµοι

1

λεγω δε εφ οσον χρονον ο κληρονοµος νηπιος εστιν ουδεν διαφερει δουλου κυριος παντων ων

2

αλλα υπο επιτροπους εστιν και οικονοµους αχρι της προθεσµιας του πατρος

3

ουτως και ηµεις οτε ηµεν νηπιοι υπο τα στοιχεια του κοσµου ηµεν δεδουλωµενοι

4

οτε δε ηλθεν το πληρωµα του χρονου εξαπεστειλεν ο θεος τον υιον αυτου γενοµενον εκ γυναικος γενοµενον υπο νοµον

5

ινα τους υπο νοµον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωµεν

6

οτι δε εστε υιοι εξαπεστειλεν ο θεος το πνευµα του υιου αυτου εις τας καρδιας υµων κραζον αββα ο πατηρ
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7

ωστε ουκετι ει δουλος αλλ υιος ει δε υιος και κληρονοµος θεου δια χριστου

8

αλλα τοτε µεν ουκ ειδοτες θεον εδουλευσατε τοις µη φυσει ουσιν θεοις

9

νυν δε γνοντες θεον µαλλον δε γνωσθεντες υπο θεου πως επιστρεφετε παλιν επι τα ασθενη και πτωχα στοιχεια οις παλιν ανωθεν δουλευειν θελετε

10

ηµερας παρατηρεισθε και µηνας και καιρους και ενιαυτους

11

φοβουµαι υµας µηπως εικη κεκοπιακα εις υµας

12

γινεσθε ως εγω οτι καγω ως υµεις αδελφοι δεοµαι υµων ουδεν µε ηδικησατε

13

οιδατε δε οτι δι ασθενειαν της σαρκος ευηγγελισαµην υµιν το προτερον

14

και τον πειρασµον µου τον εν τη σαρκι µου ουκ εξουθενησατε ουδε εξεπτυσατε αλλ ως αγγελον θεου εδεξασθε µε ως χριστον ιησουν

15

τις ουν ην ο µακαρισµος υµων µαρτυρω γαρ υµιν οτι ει δυνατον τους οφθαλµους υµων εξορυξαντες αν εδωκατε µοι

16

ωστε εχθρος υµων γεγονα αληθευων υµιν

17

ζηλουσιν υµας ου καλως αλλα εκκλεισαι υµας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε

18

καλον δε το ζηλουσθαι εν καλω παντοτε και µη µονον εν τω παρειναι µε προς υµας

19

τεκνια µου ους παλιν ωδινω αχρις ου µορφωθη χριστος εν υµιν

20

ηθελον δε παρειναι προς υµας αρτι και αλλαξαι την φωνην µου οτι απορουµαι εν υµιν

21

λεγετε µοι οι υπο νοµον θελοντες ειναι τον νοµον ουκ ακουετε

22

γεγραπται γαρ οτι αβρααµ δυο υιους εσχεν ενα εκ της παιδισκης και ενα εκ της ελευθερας

23

αλλ ο µεν εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται ο δε εκ της ελευθερας δια της επαγγελιας

24

ατινα εστιν αλληγορουµενα αυται γαρ εισιν αι δυο διαθηκαι µια µεν απο ορους σινα εις δουλειαν γεννωσα ητις εστιν αγαρ

25

το γαρ αγαρ σινα ορος εστιν εν τη αραβια συστοιχει δε τη νυν ιερουσαληµ δουλευει δε µετα των τεκνων αυτης

26

η δε ανω ιερουσαληµ ελευθερα εστιν ητις εστιν µητηρ παντων ηµων

27

γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερηµου µαλλον η της εχουσης τον ανδρα

28

ηµεις δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εσµεν

29

αλλ ωσπερ τοτε ο κατα σαρκα γεννηθεις εδιωκεν τον κατα πνευµα ουτως και νυν

30

αλλα τι λεγει η γραφη εκβαλε την παιδισκην και τον υιον αυτης ου γαρ µη κληρονοµηση ο υιος της παιδισκης µετα του υιου της ελευθερας

31

αρα αδελφοι ουκ εσµεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας

1

τη ελευθερια ουν η χριστος ηµας ηλευθερωσεν στηκετε και µη παλιν ζυγω δουλειας ενεχεσθε

2

ιδε εγω παυλος λεγω υµιν οτι εαν περιτεµνησθε χριστος υµας ουδεν ωφελησει

3

µαρτυροµαι δε παλιν παντι ανθρωπω περιτεµνοµενω οτι οφειλετης εστιν ολον τον νοµον ποιησαι

4

κατηργηθητε απο του χριστου οιτινες εν νοµω δικαιουσθε της χαριτος εξεπεσατε

5

ηµεις γαρ πνευµατι εκ πιστεως ελπιδα δικαιοσυνης απεκδεχοµεθα

6

εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτοµη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα πιστις δι αγαπης ενεργουµενη

7

ετρεχετε καλως τις υµας ανεκοψεν τη αληθεια µη πειθεσθαι

8

η πεισµονη ουκ εκ του καλουντος υµας
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9

µικρα ζυµη ολον το φυραµα ζυµοι

10

εγω πεποιθα εις υµας εν κυριω οτι ουδεν αλλο φρονησετε ο δε ταρασσων υµας βαστασει το κριµα οστις αν η

11

εγω δε αδελφοι ει περιτοµην ετι κηρυσσω τι ετι διωκοµαι αρα κατηργηται το σκανδαλον του σταυρου

12

οφελον και αποκοψονται οι αναστατουντες υµας

13

υµεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε αδελφοι µονον µη την ελευθεριαν εις αφορµην τη σαρκι αλλα δια της αγαπης δουλευετε αλληλοις

14

ο γαρ πας νοµος εν ενι λογω πληρουται εν τω αγαπησεις τον πλησιον σου ως εαυτον

15

ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε βλεπετε µη υπο αλληλων αναλωθητε

16

λεγω δε πνευµατι περιπατειτε και επιθυµιαν σαρκος ου µη τελεσητε

17

η γαρ σαρξ επιθυµει κατα του πνευµατος το δε πνευµα κατα της σαρκος ταυτα δε αντικειται αλληλοις ινα µη α αν θελητε ταυτα ποιητε

18

ει δε πνευµατι αγεσθε ουκ εστε υπο νοµον

19

φανερα δε εστιν τα εργα της σαρκος ατινα εστιν µοιχεια πορνεια ακαθαρσια ασελγεια

20

ειδωλολατρεια φαρµακεια εχθραι ερεις ζηλοι θυµοι εριθειαι διχοστασιαι αιρεσεις

21

φθονοι φονοι µεθαι κωµοι και τα οµοια τουτοις α προλεγω υµιν καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες βασιλειαν θεου ου κληρονοµησουσιν

22

ο δε καρπος του πνευµατος εστιν αγαπη χαρα ειρηνη µακροθυµια χρηστοτης αγαθωσυνη πιστις

23

πραοτης εγκρατεια κατα των τοιουτων ουκ εστιν νοµος

24

οι δε του χριστου την σαρκα εσταυρωσαν συν τοις παθηµασιν και ταις επιθυµιαις

25

ει ζωµεν πνευµατι πνευµατι και στοιχωµεν

26

µη γινωµεθα κενοδοξοι αλληλους προκαλουµενοι αλληλοις φθονουντες

1

αδελφοι εαν και προληφθη ανθρωπος εν τινι παραπτωµατι υµεις οι πνευµατικοι καταρτιζετε τον τοιουτον εν πνευµατι πραοτητος σκοπων σεαυτον µη και συ πειρασθης

2

αλληλων τα βαρη βασταζετε και ουτως αναπληρωσατε τον νοµον του χριστου

3

ει γαρ δοκει τις ειναι τι µηδεν ων εαυτον φρεναπατα

4

το δε εργον εαυτου δοκιµαζετω εκαστος και τοτε εις εαυτον µονον το καυχηµα εξει και ουκ εις τον ετερον

5

εκαστος γαρ το ιδιον φορτιον βαστασει

6

κοινωνειτω δε ο κατηχουµενος τον λογον τω κατηχουντι εν πασιν αγαθοις

7

µη πλανασθε θεος ου µυκτηριζεται ο γαρ εαν σπειρη ανθρωπος τουτο και θερισει

8

οτι ο σπειρων εις την σαρκα εαυτου εκ της σαρκος θερισει φθοραν ο δε σπειρων εις το πνευµα εκ του πνευµατος θερισει ζωην αιωνιον

9

το δε καλον ποιουντες µη εκκακωµεν καιρω γαρ ιδιω θερισοµεν µη εκλυοµενοι

10

αρα ουν ως καιρον εχοµεν εργαζωµεθα το αγαθον προς παντας µαλιστα δε προς τους οικειους της πιστεως

11

ιδετε πηλικοις υµιν γραµµασιν εγραψα τη εµη χειρι

12

οσοι θελουσιν ευπροσωπησαι εν σαρκι ουτοι αναγκαζουσιν υµας περιτεµνεσθαι µονον ινα µη τω σταυρω του χριστου διωκωνται

13

ουδε γαρ οι περιτεµνοµενοι αυτοι νοµον φυλασσουσιν αλλα θελουσιν υµας περιτεµνεσθαι ινα εν τη υµετερα σαρκι καυχησωνται

14

εµοι δε µη γενοιτο καυχασθαι ει µη εν τω σταυρω του κυριου ηµων ιησου χριστου δι ου εµοι κοσµος εσταυρωται καγω τω κοσµω

15

εν γαρ χριστω ιησου ουτε περιτοµη τι ισχυει ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις
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16

και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου

17

του λοιπου κοπους µοι µηδεις παρεχετω εγω γαρ τα στιγµατα του κυριου ιησου εν τω σωµατι µου βασταζω

18

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα του πνευµατος υµων αδελφοι αµην [προς γαλατας εγραφη απο ρωµης]

1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληµατος θεου τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω και πιστοις εν χριστω ιησου

2

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

3

ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ηµων ιησου χριστου ο ευλογησας ηµας εν παση ευλογια πνευµατικη εν τοις επουρανιοις χριστω

4

καθως εξελεξατο ηµας εν αυτω προ καταβολης κοσµου ειναι ηµας αγιους και αµωµους κατενωπιον αυτου εν αγαπη

5

προορισας ηµας εις υιοθεσιαν δια ιησου χριστου εις αυτον κατα την ευδοκιαν του θεληµατος αυτου

6

εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου εν η εχαριτωσεν ηµας εν τω ηγαπηµενω

7

εν ω εχοµεν την απολυτρωσιν δια του αιµατος αυτου την αφεσιν των παραπτωµατων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου

8

ης επερισσευσεν εις ηµας εν παση σοφια και φρονησει

9

γνωρισας ηµιν το µυστηριον του θεληµατος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω

10

εις οικονοµιαν του πληρωµατος των καιρων ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χριστω τα τε εν τοις ουρανοις και τα επι της γης

11

εν αυτω εν ω και εκληρωθηµεν προορισθεντες κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληµατος αυτου

12

εις το ειναι ηµας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω

13

εν ω και υµεις ακουσαντες τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υµων εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευµατι της επαγγελιας τω αγιω

14

ος εστιν αρραβων της κληρονοµιας ηµων εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις επαινον της δοξης αυτου

15

δια τουτο καγω ακουσας την καθ υµας πιστιν εν τω κυριω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους

16

ου παυοµαι ευχαριστων υπερ υµων µνειαν υµων ποιουµενος επι των προσευχων µου

17

ινα ο θεος του κυριου ηµων ιησου χριστου ο πατηρ της δοξης δωη υµιν πνευµα σοφιας και αποκαλυψεως εν επιγνωσει αυτου

18

πεφωτισµενους τους οφθαλµους της διανοιας υµων εις το ειδεναι υµας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου και τις ο πλουτος της δοξης της κληρονοµιας αυτου εν τοις αγιοις

19

και τι το υπερβαλλον µεγεθος της δυναµεως αυτου εις ηµας τους πιστευοντας κατα την ενεργειαν του κρατους της ισχυος αυτου

20

ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις

21

υπερανω πασης αρχης και εξουσιας και δυναµεως και κυριοτητος και παντος ονοµατος ονοµαζοµενου ου µονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω µελλοντι

22

και παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια

23

ητις εστιν το σωµα αυτου το πληρωµα του παντα εν πασιν πληρουµενου

1

και υµας οντας νεκρους τοις παραπτωµασιν και ταις αµαρτιαις

2

εν αις ποτε περιεπατησατε κατα τον αιωνα του κοσµου τουτου κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος του πνευµατος του νυν ενεργουντος εν τοις υιοις της απειθειας

3

εν οις και ηµεις παντες ανεστραφηµεν ποτε εν ταις επιθυµιαις της σαρκος ηµων ποιουντες τα θεληµατα της σαρκος και των διανοιων και ηµεν τεκνα φυσει οργης ως και οι λ
οιποι

4

ο δε θεος πλουσιος ων εν ελεει δια την πολλην αγαπην αυτου ην ηγαπησεν ηµας

5

και οντας ηµας νεκρους τοις παραπτωµασιν συνεζωοποιησεν τω χριστω χαριτι εστε σεσωσµενοι

6

και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου

7

ινα ενδειξηται εν τοις αιωσιν τοις επερχοµενοις τον υπερβαλλοντα πλουτον της χαριτος αυτου εν χρηστοτητι εφ ηµας εν χριστω ιησου
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8

τη γαρ χαριτι εστε σεσωσµενοι δια της πιστεως και τουτο ουκ εξ υµων θεου το δωρον

9

ουκ εξ εργων ινα µη τις καυχησηται

10

αυτου γαρ εσµεν ποιηµα κτισθεντες εν χριστω ιησου επι εργοις αγαθοις οις προητοιµασεν ο θεος ινα εν αυτοις περιπατησωµεν

11

διο µνηµονευετε οτι υµεις ποτε τα εθνη εν σαρκι οι λεγοµενοι ακροβυστια υπο της λεγοµενης περιτοµης εν σαρκι χειροποιητου

12

οτι ητε εν τω καιρω εκεινω χωρις χριστου απηλλοτριωµενοι της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα µη εχοντες και αθεοι εν τω κοσµω

13

νυνι δε εν χριστω ιησου υµεις οι ποτε οντες µακραν εγγυς εγενηθητε εν τω αιµατι του χριστου

14

αυτος γαρ εστιν η ειρηνη ηµων ο ποιησας τα αµφοτερα εν και το µεσοτοιχον του φραγµου λυσας

15

την εχθραν εν τη σαρκι αυτου τον νοµον των εντολων εν δογµασιν καταργησας ινα τους δυο κτιση εν εαυτω εις ενα καινον ανθρωπον ποιων ειρηνην

16

και αποκαταλλαξη τους αµφοτερους εν ενι σωµατι τω θεω δια του σταυρου αποκτεινας την εχθραν εν αυτω

17

και ελθων ευηγγελισατο ειρηνην υµιν τοις µακραν και τοις εγγυς

18

οτι δι αυτου εχοµεν την προσαγωγην οι αµφοτεροι εν ενι πνευµατι προς τον πατερα

19

αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι αλλα συµπολιται των αγιων και οικειοι του θεου

20

εποικοδοµηθεντες επι τω θεµελιω των αποστολων και προφητων οντος ακρογωνιαιου αυτου ιησου χριστου

21

εν ω πασα η οικοδοµη συναρµολογουµενη αυξει εις ναον αγιον εν κυριω

22

εν ω και υµεις συνοικοδοµεισθε εις κατοικητηριον του θεου εν πνευµατι

1

τουτου χαριν εγω παυλος ο δεσµιος του χριστου ιησου υπερ υµων των εθνων

2

ειγε ηκουσατε την οικονοµιαν της χαριτος του θεου της δοθεισης µοι εις υµας

3

οτι κατα αποκαλυψιν εγνωρισεν µοι το µυστηριον καθως προεγραψα εν ολιγω

4

προς ο δυνασθε αναγινωσκοντες νοησαι την συνεσιν µου εν τω µυστηριω του χριστου

5

ο εν ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων ως νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευµατι

6

ειναι τα εθνη συγκληρονοµα και συσσωµα και συµµετοχα της επαγγελιας αυτου εν τω χριστω δια του ευαγγελιου

7

ου εγενοµην διακονος κατα την δωρεαν της χαριτος του θεου την δοθεισαν µοι κατα την ενεργειαν της δυναµεως αυτου

8

εµοι τω ελαχιστοτερω παντων των αγιων εδοθη η χαρις αυτη εν τοις εθνεσιν ευαγγελισασθαι τον ανεξιχνιαστον πλουτον του χριστου

9

και φωτισαι παντας τις η κοινωνια του µυστηριου του αποκεκρυµµενου απο των αιωνων εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι δια ιησου χριστου

10

ινα γνωρισθη νυν ταις αρχαις και ταις εξουσιαις εν τοις επουρανιοις δια της εκκλησιας η πολυποικιλος σοφια του θεου

11

κατα προθεσιν των αιωνων ην εποιησεν εν χριστω ιησου τω κυριω ηµων

12

εν ω εχοµεν την παρρησιαν και την προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου

13

διο αιτουµαι µη εκκακειν εν ταις θλιψεσιν µου υπερ υµων ητις εστιν δοξα υµων

14

τουτου χαριν καµπτω τα γονατα µου προς τον πατερα του κυριου ηµων ιησου χριστου

15

εξ ου πασα πατρια εν ουρανοις και επι γης ονοµαζεται

16

ινα δωη υµιν κατα τον πλουτον της δοξης αυτου δυναµει κραταιωθηναι δια του πνευµατος αυτου εις τον εσω ανθρωπον

17

κατοικησαι τον χριστον δια της πιστεως εν ταις καρδιαις υµων

18

εν αγαπη ερριζωµενοι και τεθεµελιωµενοι ινα εξισχυσητε καταλαβεσθαι συν πασιν τοις αγιοις τι το πλατος και µηκος και βαθος και υψος
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19

γνωναι τε την υπερβαλλουσαν της γνωσεως αγαπην του χριστου ινα πληρωθητε εις παν το πληρωµα του θεου

20

τω δε δυναµενω υπερ παντα ποιησαι υπερ εκ περισσου ων αιτουµεθα η νοουµεν κατα την δυναµιν την ενεργουµενην εν ηµιν

21

αυτω η δοξα εν τη εκκλησια εν χριστω ιησου εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων αµην

1

παρακαλω ουν υµας εγω ο δεσµιος εν κυριω αξιως περιπατησαι της κλησεως ης εκληθητε

2

µετα πασης ταπεινοφροσυνης και πραοτητος µετα µακροθυµιας ανεχοµενοι αλληλων εν αγαπη

3

σπουδαζοντες τηρειν την ενοτητα του πνευµατος εν τω συνδεσµω της ειρηνης

4

εν σωµα και εν πνευµα καθως και εκληθητε εν µια ελπιδι της κλησεως υµων

5

εις κυριος µια πιστις εν βαπτισµα

6

εις θεος και πατηρ παντων ο επι παντων και δια παντων και εν πασιν υµιν

7

ενι δε εκαστω ηµων εδοθη η χαρις κατα το µετρον της δωρεας του χριστου

8

διο λεγει αναβας εις υψος ηχµαλωτευσεν αιχµαλωσιαν και εδωκεν δοµατα τοις ανθρωποις

9

το δε ανεβη τι εστιν ει µη οτι και κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα µερη της γης

10

ο καταβας αυτος εστιν και ο αναβας υπερανω παντων των ουρανων ινα πληρωση τα παντα

11

και αυτος εδωκεν τους µεν αποστολους τους δε προφητας τους δε ευαγγελιστας τους δε ποιµενας και διδασκαλους

12

προς τον καταρτισµον των αγιων εις εργον διακονιας εις οικοδοµην του σωµατος του χριστου

13

µεχρι καταντησωµεν οι παντες εις την ενοτητα της πιστεως και της επιγνωσεως του υιου του θεου εις ανδρα τελειον εις µετρον ηλικιας του πληρωµατος του χριστου

14

ινα µηκετι ωµεν νηπιοι κλυδωνιζοµενοι και περιφεροµενοι παντι ανεµω της διδασκαλιας εν τη κυβεια των ανθρωπων εν πανουργια προς την µεθοδειαν της πλανης

15

αληθευοντες δε εν αγαπη αυξησωµεν εις αυτον τα παντα ος εστιν η κεφαλη ο χριστος

16

εξ ου παν το σωµα συναρµολογουµενον και συµβιβαζοµενον δια πασης αφης της επιχορηγιας κατ ενεργειαν εν µετρω ενος εκαστου µερους την αυξησιν του σωµατος ποιειται
εις οικοδοµην εαυτου εν αγαπη

17

τουτο ουν λεγω και µαρτυροµαι εν κυριω µηκετι υµας περιπατειν καθως και τα λοιπα εθνη περιπατει εν µαταιοτητι του νοος αυτων

18

εσκοτισµενοι τη διανοια οντες απηλλοτριωµενοι της ζωης του θεου δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις δια την πωρωσιν της καρδιας αυτων

19

οιτινες απηλγηκοτες εαυτους παρεδωκαν τη ασελγεια εις εργασιαν ακαθαρσιας πασης εν πλεονεξια

20

υµεις δε ουχ ουτως εµαθετε τον χριστον

21

ειγε αυτον ηκουσατε και εν αυτω εδιδαχθητε καθως εστιν αληθεια εν τω ιησου

22

αποθεσθαι υµας κατα την προτεραν αναστροφην τον παλαιον ανθρωπον τον φθειροµενον κατα τας επιθυµιας της απατης

23

ανανεουσθαι δε τω πνευµατι του νοος υµων

24

και ενδυσασθαι τον καινον ανθρωπον τον κατα θεον κτισθεντα εν δικαιοσυνη και οσιοτητι της αληθειας

25

διο αποθεµενοι το ψευδος λαλειτε αληθειαν εκαστος µετα του πλησιον αυτου οτι εσµεν αλληλων µελη

26

οργιζεσθε και µη αµαρτανετε ο ηλιος µη επιδυετω επι τω παροργισµω υµων

27

µητε διδοτε τοπον τω διαβολω

28

ο κλεπτων µηκετι κλεπτετω µαλλον δε κοπιατω εργαζοµενος το αγαθον ταις χερσιν ινα εχη µεταδιδοναι τω χρειαν εχοντι

29

πας λογος σαπρος εκ του στοµατος υµων µη εκπορευεσθω αλλ ει τις αγαθος προς οικοδοµην της χρειας ινα δω χαριν τοις ακουουσιν

30

και µη λυπειτε το πνευµα το αγιον του θεου εν ω εσφραγισθητε εις ηµεραν απολυτρωσεως
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31

πασα πικρια και θυµος και οργη και κραυγη και βλασφηµια αρθητω αφ υµων συν παση κακια

32

γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι χαριζοµενοι εαυτοις καθως και ο θεος εν χριστω εχαρισατο υµιν

1

γινεσθε ουν µιµηται του θεου ως τεκνα αγαπητα

2

και περιπατειτε εν αγαπη καθως και ο χριστος ηγαπησεν ηµας και παρεδωκεν εαυτον υπερ ηµων προσφοραν και θυσιαν τω θεω εις οσµην ευωδιας

3

πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια µηδε ονοµαζεσθω εν υµιν καθως πρεπει αγιοις

4

και αισχροτης και µωρολογια η ευτραπελια τα ουκ ανηκοντα αλλα µαλλον ευχαριστια

5

τουτο γαρ εστε γινωσκοντες οτι πας πορνος η ακαθαρτος η πλεονεκτης ος εστιν ειδωλολατρης ουκ εχει κληρονοµιαν εν τη βασιλεια του χριστου και θεου

6

µηδεις υµας απατατω κενοις λογοις δια ταυτα γαρ ερχεται η οργη του θεου επι τους υιους της απειθειας

7

µη ουν γινεσθε συµµετοχοι αυτων

8

ητε γαρ ποτε σκοτος νυν δε φως εν κυριω ως τεκνα φωτος περιπατειτε

9

ο γαρ καρπος του πνευµατος εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια

10

δοκιµαζοντες τι εστιν ευαρεστον τω κυριω

11

και µη συγκοινωνειτε τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους µαλλον δε και ελεγχετε

12

τα γαρ κρυφη γινοµενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν

13

τα δε παντα ελεγχοµενα υπο του φωτος φανερουται παν γαρ το φανερουµενον φως εστιν

14

διο λεγει εγειραι ο καθευδων και αναστα εκ των νεκρων και επιφαυσει σοι ο χριστος

15

βλεπετε ουν πως ακριβως περιπατειτε µη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι

16

εξαγοραζοµενοι τον καιρον οτι αι ηµεραι πονηραι εισιν

17

δια τουτο µη γινεσθε αφρονες αλλα συνιεντες τι το θεληµα του κυριου

18

και µη µεθυσκεσθε οινω εν ω εστιν ασωτια αλλα πληρουσθε εν πνευµατι

19

λαλουντες εαυτοις ψαλµοις και υµνοις και ωδαις πνευµατικαις αδοντες και ψαλλοντες εν τη καρδια υµων τω κυριω

20

ευχαριστουντες παντοτε υπερ παντων εν ονοµατι του κυριου ηµων ιησου χριστου τω θεω και πατρι

21

υποτασσοµενοι αλληλοις εν φοβω θεου

22

αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε ως τω κυριω

23

οτι ο ανηρ εστιν κεφαλη της γυναικος ως και ο χριστος κεφαλη της εκκλησιας και αυτος εστιν σωτηρ του σωµατος

24

αλλ ωσπερ η εκκλησια υποτασσεται τω χριστω ουτως και αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν εν παντι

25

οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας εαυτων καθως και ο χριστος ηγαπησεν την εκκλησιαν και εαυτον παρεδωκεν υπερ αυτης

26

ινα αυτην αγιαση καθαρισας τω λουτρω του υδατος εν ρηµατι

27

ινα παραστηση αυτην εαυτω ενδοξον την εκκλησιαν µη εχουσαν σπιλον η ρυτιδα η τι των τοιουτων αλλ ινα η αγια και αµωµος

28

ουτως οφειλουσιν οι ανδρες αγαπαν τας εαυτων γυναικας ως τα εαυτων σωµατα ο αγαπων την εαυτου γυναικα εαυτον αγαπα

29

ουδεις γαρ ποτε την εαυτου σαρκα εµισησεν αλλ εκτρεφει και θαλπει αυτην καθως και ο κυριος την εκκλησιαν

30

οτι µελη εσµεν του σωµατος αυτου εκ της σαρκος αυτου και εκ των οστεων αυτου

31

αντι τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την µητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα µιαν
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32

το µυστηριον τουτο µεγα εστιν εγω δε λεγω εις χριστον και εις την εκκλησιαν

33

πλην και υµεις οι καθ ενα εκαστος την εαυτου γυναικα ουτως αγαπατω ως εαυτον η δε γυνη ινα φοβηται τον ανδρα

1

τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν υµων εν κυριω τουτο γαρ εστιν δικαιον

2

τιµα τον πατερα σου και την µητερα ητις εστιν εντολη πρωτη εν επαγγελια

3

ινα ευ σοι γενηται και εση µακροχρονιος επι της γης

4

και οι πατερες µη παροργιζετε τα τεκνα υµων αλλ εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουθεσια κυριου

5

οι δουλοι υπακουετε τοις κυριοις κατα σαρκα µετα φοβου και τροµου εν απλοτητι της καρδιας υµων ως τω χριστω

6

µη κατ οφθαλµοδουλειαν ως ανθρωπαρεσκοι αλλ ως δουλοι του χριστου ποιουντες το θεληµα του θεου εκ ψυχης

7

µετ ευνοιας δουλευοντες τω κυριω και ουκ ανθρωποις

8

ειδοτες οτι ο εαν τι εκαστος ποιηση αγαθον τουτο κοµιειται παρα του κυριου ειτε δουλος ειτε ελευθερος

9

και οι κυριοι τα αυτα ποιειτε προς αυτους ανιεντες την απειλην ειδοτες οτι και υµων αυτων ο κυριος εστιν εν ουρανοις και προσωποληψια ουκ εστιν παρ αυτω

10

το λοιπον αδελφοι µου ενδυναµουσθε εν κυριω και εν τω κρατει της ισχυος αυτου

11

ενδυσασθε την πανοπλιαν του θεου προς το δυνασθαι υµας στηναι προς τας µεθοδειας του διαβολου

12

οτι ουκ εστιν ηµιν η παλη προς αιµα και σαρκα αλλα προς τας αρχας προς τας εξουσιας προς τους κοσµοκρατορας του σκοτους του αιωνος τουτου προς τα πνευµατικα της π
ονηριας εν τοις επουρανιοις

13

δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ηµερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαµενοι στηναι

14

στητε ουν περιζωσαµενοι την οσφυν υµων εν αληθεια και ενδυσαµενοι τον θωρακα της δικαιοσυνης

15

και υποδησαµενοι τους ποδας εν ετοιµασια του ευαγγελιου της ειρηνης

16

επι πασιν αναλαβοντες τον θυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε παντα τα βελη του πονηρου τα πεπυρωµενα σβεσαι

17

και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασθε και την µαχαιραν του πνευµατος ο εστιν ρηµα θεου

18

δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχοµενοι εν παντι καιρω εν πνευµατι και εις αυτο τουτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων

19

και υπερ εµου ινα µοι δοθειη λογος εν ανοιξει του στοµατος µου εν παρρησια γνωρισαι το µυστηριον του ευαγγελιου

20

υπερ ου πρεσβευω εν αλυσει ινα εν αυτω παρρησιασωµαι ως δει µε λαλησαι

21

ινα δε ειδητε και υµεις τα κατ εµε τι πρασσω παντα υµιν γνωρισει τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος εν κυριω

22

ον επεµψα προς υµας εις αυτο τουτο ινα γνωτε τα περι ηµων και παρακαλεση τας καρδιας υµων

23

ειρηνη τοις αδελφοις και αγαπη µετα πιστεως απο θεου πατρος και κυριου ιησου χριστου

24

η χαρις µετα παντων των αγαπωντων τον κυριον ηµων ιησουν χριστον εν αφθαρσια αµην [προς εφεσιους εγραφη απο ρωµης δια τυχικου]

1

παυλος και τιµοθεος δουλοι ιησου χριστου πασιν τοις αγιοις εν χριστω ιησου τοις ουσιν εν φιλιπποις συν επισκοποις και διακονοις

2

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

3

ευχαριστω τω θεω µου επι παση τη µνεια υµων

4

παντοτε εν παση δεησει µου υπερ παντων υµων µετα χαρας την δεησιν ποιουµενος

5

επι τη κοινωνια υµων εις το ευαγγελιον απο πρωτης ηµερας αχρι του νυν

6

πεποιθως αυτο τουτο οτι ο εναρξαµενος εν υµιν εργον αγαθον επιτελεσει αχρις ηµερας ιησου χριστου
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7

καθως εστιν δικαιον εµοι τουτο φρονειν υπερ παντων υµων δια το εχειν µε εν τη καρδια υµας εν τε τοις δεσµοις µου και τη απολογια και βεβαιωσει του ευαγγελιου συγκοινω
νους µου της χαριτος παντας υµας οντας

8

µαρτυς γαρ µου εστιν ο θεος ως επιποθω παντας υµας εν σπλαγχνοις ιησου χριστου

9

και τουτο προσευχοµαι ινα η αγαπη υµων ετι µαλλον και µαλλον περισσευη εν επιγνωσει και παση αισθησει

10

εις το δοκιµαζειν υµας τα διαφεροντα ινα ητε ειλικρινεις και απροσκοποι εις ηµεραν χριστου

11

πεπληρωµενοι καρπων δικαιοσυνης των δια ιησου χριστου εις δοξαν και επαινον θεου

12

γινωσκειν δε υµας βουλοµαι αδελφοι οτι τα κατ εµε µαλλον εις προκοπην του ευαγγελιου εληλυθεν

13

ωστε τους δεσµους µου φανερους εν χριστω γενεσθαι εν ολω τω πραιτωριω και τοις λοιποις πασιν

14

και τους πλειονας των αδελφων εν κυριω πεποιθοτας τοις δεσµοις µου περισσοτερως τολµαν αφοβως τον λογον λαλειν

15

τινες µεν και δια φθονον και εριν τινες δε και δι ευδοκιαν τον χριστον κηρυσσουσιν

16

οι µεν εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιοµενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσµοις µου

17

οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειµαι

18

τι γαρ πλην παντι τροπω ειτε προφασει ειτε αληθεια χριστος καταγγελλεται και εν τουτω χαιρω αλλα και χαρησοµαι

19

οιδα γαρ οτι τουτο µοι αποβησεται εις σωτηριαν δια της υµων δεησεως και επιχορηγιας του πνευµατος ιησου χριστου

20

κατα την αποκαραδοκιαν και ελπιδα µου οτι εν ουδενι αισχυνθησοµαι αλλ εν παση παρρησια ως παντοτε και νυν µεγαλυνθησεται χριστος εν τω σωµατι µου ειτε δια ζωης ειτ
ε δια θανατου

21

εµοι γαρ το ζην χριστος και το αποθανειν κερδος

22

ει δε το ζην εν σαρκι τουτο µοι καρπος εργου και τι αιρησοµαι ου γνωριζω

23

συνεχοµαι γαρ εκ των δυο την επιθυµιαν εχων εις το αναλυσαι και συν χριστω ειναι πολλω µαλλον κρεισσον

24

το δε επιµενειν εν τη σαρκι αναγκαιοτερον δι υµας

25

και τουτο πεποιθως οιδα οτι µενω και συµπαραµενω πασιν υµιν εις την υµων προκοπην και χαραν της πιστεως

26

ινα το καυχηµα υµων περισσευη εν χριστω ιησου εν εµοι δια της εµης παρουσιας παλιν προς υµας

27

µονον αξιως του ευαγγελιου του χριστου πολιτευεσθε ινα ειτε ελθων και ιδων υµας ειτε απων ακουσω τα περι υµων οτι στηκετε εν ενι πνευµατι µια ψυχη συναθλουντες τη πι
στει του ευαγγελιου

28

και µη πτυροµενοι εν µηδενι υπο των αντικειµενων ητις αυτοις µεν εστιν ενδειξις απωλειας υµιν δε σωτηριας και τουτο απο θεου

29

οτι υµιν εχαρισθη το υπερ χριστου ου µονον το εις αυτον πιστευειν αλλα και το υπερ αυτου πασχειν

30

τον αυτον αγωνα εχοντες οιον ιδετε εν εµοι και νυν ακουετε εν εµοι

1

ει τις ουν παρακλησις εν χριστω ει τι παραµυθιον αγαπης ει τις κοινωνια πνευµατος ει τινα σπλαγχνα και οικτιρµοι

2

πληρωσατε µου την χαραν ινα το αυτο φρονητε την αυτην αγαπην εχοντες συµψυχοι το εν φρονουντες

3

µηδεν κατα εριθειαν η κενοδοξιαν αλλα τη ταπεινοφροσυνη αλληλους ηγουµενοι υπερεχοντας εαυτων

4

µη τα εαυτων εκαστος σκοπειτε αλλα και τα ετερων εκαστος

5

τουτο γαρ φρονεισθω εν υµιν ο και εν χριστω ιησου

6

ος εν µορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγµον ηγησατο το ειναι ισα θεω

7

αλλ εαυτον εκενωσεν µορφην δουλου λαβων εν οµοιωµατι ανθρωπων γενοµενος
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8

και σχηµατι ευρεθεις ως ανθρωπος εταπεινωσεν εαυτον γενοµενος υπηκοος µεχρι θανατου θανατου δε σταυρου

9

διο και ο θεος αυτον υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω ονοµα το υπερ παν ονοµα

10

ινα εν τω ονοµατι ιησου παν γονυ καµψη επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων

11

και πασα γλωσσα εξοµολογησηται οτι κυριος ιησους χριστος εις δοξαν θεου πατρος

12

ωστε αγαπητοι µου καθως παντοτε υπηκουσατε µη ως εν τη παρουσια µου µονον αλλα νυν πολλω µαλλον εν τη απουσια µου µετα φοβου και τροµου την εαυτων σωτηριαν κ
ατεργαζεσθε

13

ο θεος γαρ εστιν ο ενεργων εν υµιν και το θελειν και το ενεργειν υπερ της ευδοκιας

14

παντα ποιειτε χωρις γογγυσµων και διαλογισµων

15

ινα γενησθε αµεµπτοι και ακεραιοι τεκνα θεου αµωµητα εν µεσω γενεας σκολιας και διεστραµµενης εν οις φαινεσθε ως φωστηρες εν κοσµω

16

λογον ζωης επεχοντες εις καυχηµα εµοι εις ηµεραν χριστου οτι ουκ εις κενον εδραµον ουδε εις κενον εκοπιασα

17

αλλ ει και σπενδοµαι επι τη θυσια και λειτουργια της πιστεως υµων χαιρω και συγχαιρω πασιν υµιν

18

το δ αυτο και υµεις χαιρετε και συγχαιρετε µοι

19

ελπιζω δε εν κυριω ιησου τιµοθεον ταχεως πεµψαι υµιν ινα καγω ευψυχω γνους τα περι υµων

20

ουδενα γαρ εχω ισοψυχον οστις γνησιως τα περι υµων µεριµνησει

21

οι παντες γαρ τα εαυτων ζητουσιν ου τα του χριστου ιησου

22

την δε δοκιµην αυτου γινωσκετε οτι ως πατρι τεκνον συν εµοι εδουλευσεν εις το ευαγγελιον

23

τουτον µεν ουν ελπιζω πεµψαι ως αν απιδω τα περι εµε εξαυτης

24

πεποιθα δε εν κυριω οτι και αυτος ταχεως ελευσοµαι

25

αναγκαιον δε ηγησαµην επαφροδιτον τον αδελφον και συνεργον και συστρατιωτην µου υµων δε αποστολον και λειτουργον της χρειας µου πεµψαι προς υµας

26

επειδη επιποθων ην παντας υµας και αδηµονων διοτι ηκουσατε οτι ησθενησεν

27

και γαρ ησθενησεν παραπλησιον θανατω αλλ ο θεος αυτον ηλεησεν ουκ αυτον δε µονον αλλα και εµε ινα µη λυπην επι λυπη σχω

28

σπουδαιοτερως ουν επεµψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

29

προσδεχεσθε ουν αυτον εν κυριω µετα πασης χαρας και τους τοιουτους εντιµους εχετε

30

οτι δια το εργον του χριστου µεχρι θανατου ηγγισεν παραβουλευσαµενος τη ψυχη ινα αναπληρωση το υµων υστερηµα της προς µε λειτουργιας

1

το λοιπον αδελφοι µου χαιρετε εν κυριω τα αυτα γραφειν υµιν εµοι µεν ουκ οκνηρον υµιν δε ασφαλες

2

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατοµην

3

ηµεις γαρ εσµεν η περιτοµη οι πνευµατι θεω λατρευοντες και καυχωµενοι εν χριστω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοτες

4

καιπερ εγω εχων πεποιθησιν και εν σαρκι ει τις δοκει αλλος πεποιθεναι εν σαρκι εγω µαλλον

5

περιτοµη οκταηµερος εκ γενους ισραηλ φυλης βενιαµιν εβραιος εξ εβραιων κατα νοµον φαρισαιος

6

κατα ζηλον διωκων την εκκλησιαν κατα δικαιοσυνην την εν νοµω γενοµενος αµεµπτος

7

αλλ ατινα ην µοι κερδη ταυτα ηγηµαι δια τον χριστον ζηµιαν

8

αλλα µενουνγε και ηγουµαι παντα ζηµιαν ειναι δια το υπερεχον της γνωσεως χριστου ιησου του κυριου µου δι ον τα παντα εζηµιωθην και ηγουµαι σκυβαλα ειναι ινα χριστον
κερδησω

9

και ευρεθω εν αυτω µη εχων εµην δικαιοσυνην την εκ νοµου αλλα την δια πιστεως χριστου την εκ θεου δικαιοσυνην επι τη πιστει
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10

του γνωναι αυτον και την δυναµιν της αναστασεως αυτου και την κοινωνιαν των παθηµατων αυτου συµµορφουµενος τω θανατω αυτου

11

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων

12

ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωµαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατεληφθην υπο του χριστου ιησου

13

αδελφοι εγω εµαυτον ου λογιζοµαι κατειληφεναι εν δε τα µεν οπισω επιλανθανοµενος τοις δε εµπροσθεν επεκτεινοµενος

14

κατα σκοπον διωκω επι το βραβειον της ανω κλησεως του θεου εν χριστω ιησου

15

οσοι ουν τελειοι τουτο φρονωµεν και ει τι ετερως φρονειτε και τουτο ο θεος υµιν αποκαλυψει

16

πλην εις ο εφθασαµεν τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν

17

συµµιµηται µου γινεσθε αδελφοι και σκοπειτε τους ουτως περιπατουντας καθως εχετε τυπον ηµας

18

πολλοι γαρ περιπατουσιν ους πολλακις ελεγον υµιν νυν δε και κλαιων λεγω τους εχθρους του σταυρου του χριστου

19

ων το τελος απωλεια ων ο θεος η κοιλια και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων οι τα επιγεια φρονουντες

20

ηµων γαρ το πολιτευµα εν ουρανοις υπαρχει εξ ου και σωτηρα απεκδεχοµεθα κυριον ιησουν χριστον

21

ος µετασχηµατισει το σωµα της ταπεινωσεως ηµων εις το γενεσθαι αυτο συµµορφον τω σωµατι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον και υποταξαι εαυτ
ω τα παντα

1

ωστε αδελφοι µου αγαπητοι και επιποθητοι χαρα και στεφανος µου ουτως στηκετε εν κυριω αγαπητοι

2

ευωδιαν παρακαλω και συντυχην παρακαλω το αυτο φρονειν εν κυριω

3

και ερωτω και σε συζυγε γνησιε συλλαµβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν µοι µετα και κληµεντος και των λοιπων συνεργων µου ων τα ονοµατα εν βιβλω ζ
ωης

4

χαιρετε εν κυριω παντοτε παλιν ερω χαιρετε

5

το επιεικες υµων γνωσθητω πασιν ανθρωποις ο κυριος εγγυς

6

µηδεν µεριµνατε αλλ εν παντι τη προσευχη και τη δεησει µετα ευχαριστιας τα αιτηµατα υµων γνωριζεσθω προς τον θεον

7

και η ειρηνη του θεου η υπερεχουσα παντα νουν φρουρησει τας καρδιας υµων και τα νοηµατα υµων εν χριστω ιησου

8

το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεµνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφηµα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

9

α και εµαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εµοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται µεθ υµων

10

εχαρην δε εν κυριω µεγαλως οτι ηδη ποτε ανεθαλετε το υπερ εµου φρονειν εφ ω και εφρονειτε ηκαιρεισθε δε

11

ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω εγω γαρ εµαθον εν οις ειµι αυταρκης ειναι

12

οιδα δε ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν µεµυηµαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι

13

παντα ισχυω εν τω ενδυναµουντι µε χριστω

14

πλην καλως εποιησατε συγκοινωνησαντες µου τη θλιψει

15

οιδατε δε και υµεις φιλιππησιοι οτι εν αρχη του ευαγγελιου οτε εξηλθον απο µακεδονιας ουδεµια µοι εκκλησια εκοινωνησεν εις λογον δοσεως και ληψεως ει µη υµεις µονοι

16

οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν µοι επεµψατε

17

ουχ οτι επιζητω το δοµα αλλ επιζητω τον καρπον τον πλεοναζοντα εις λογον υµων

18

απεχω δε παντα και περισσευω πεπληρωµαι δεξαµενος παρα επαφροδιτου τα παρ υµων οσµην ευωδιας θυσιαν δεκτην ευαρεστον τω θεω

19

ο δε θεος µου πληρωσει πασαν χρειαν υµων κατα τον πλουτον αυτου εν δοξη εν χριστω ιησου

20

τω δε θεω και πατρι ηµων η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην
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21

ασπασασθε παντα αγιον εν χριστω ιησου ασπαζονται υµας οι συν εµοι αδελφοι

22

ασπαζονται υµας παντες οι αγιοι µαλιστα δε οι εκ της καισαρος οικιας

23

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα παντων υµων αµην [προς φιλιππησιους εγραφη απο ρωµης δι επαφροδιτου]

1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληµατος θεου και τιµοθεος ο αδελφος

2

τοις εν κολασσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

3

ευχαριστουµεν τω θεω και πατρι του κυριου ηµων ιησου χριστου παντοτε περι υµων προσευχοµενοι

4

ακουσαντες την πιστιν υµων εν χριστω ιησου και την αγαπην την εις παντας τους αγιους

5

δια την ελπιδα την αποκειµενην υµιν εν τοις ουρανοις ην προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου

6

του παροντος εις υµας καθως και εν παντι τω κοσµω και εστιν καρποφορουµενον καθως και εν υµιν αφ ης ηµερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του θεου εν αληθεια

7

καθως και εµαθετε απο επαφρα του αγαπητου συνδουλου ηµων ος εστιν πιστος υπερ υµων διακονος του χριστου

8

ο και δηλωσας ηµιν την υµων αγαπην εν πνευµατι

9

δια τουτο και ηµεις αφ ης ηµερας ηκουσαµεν ου παυοµεθα υπερ υµων προσευχοµενοι και αιτουµενοι ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληµατος αυτου εν παση σοφια και
συνεσει πνευµατικη

10

περιπατησαι υµας αξιως του κυριου εις πασαν αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανοµενοι εις την επιγνωσιν του θεου

11

εν παση δυναµει δυναµουµενοι κατα το κρατος της δοξης αυτου εις πασαν υποµονην και µακροθυµιαν µετα χαρας

12

ευχαριστουντες τω πατρι τω ικανωσαντι ηµας εις την µεριδα του κληρου των αγιων εν τω φωτι

13

ος ερρυσατο ηµας εκ της εξουσιας του σκοτους και µετεστησεν εις την βασιλειαν του υιου της αγαπης αυτου

14

εν ω εχοµεν την απολυτρωσιν δια του αιµατος αυτου την αφεσιν των αµαρτιων

15

ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως

16

οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις α
υτον εκτισται

17

και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν

18

και αυτος εστιν η κεφαλη του σωµατος της εκκλησιας ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων

19

οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωµα κατοικησαι

20

και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιµατος του σταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις

21

και υµας ποτε οντας απηλλοτριωµενους και εχθρους τη διανοια εν τοις εργοις τοις πονηροις νυνι δε αποκατηλλαξεν

22

εν τω σωµατι της σαρκος αυτου δια του θανατου παραστησαι υµας αγιους και αµωµους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου

23

ειγε επιµενετε τη πιστει τεθεµελιωµενοι και εδραιοι και µη µετακινουµενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη κτισει τη υπο τον ουρα
νον ου εγενοµην εγω παυλος διακονος

24

νυν χαιρω εν τοις παθηµασιν µου υπερ υµων και ανταναπληρω τα υστερηµατα των θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι µου υπερ του σωµατος αυτου ο εστιν η εκκλησια

25

ης εγενοµην εγω διακονος κατα την οικονοµιαν του θεου την δοθεισαν µοι εις υµας πληρωσαι τον λογον του θεου

26

το µυστηριον το αποκεκρυµµενον απο των αιωνων και απο των γενεων νυνι δε εφανερωθη τοις αγιοις αυτου

27

οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι τις ο πλουτος της δοξης του µυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν ος εστιν χριστος εν υµιν η ελπις της δοξης

28

ον ηµεις καταγγελλοµεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωµεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω ιησου
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29

εις ο και κοπιω αγωνιζοµενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουµενην εν εµοι εν δυναµει

1

θελω γαρ υµας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω περι υµων και των εν λαοδικεια και οσοι ουχ εωρακασιν το προσωπον µου εν σαρκι

2

ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συµβιβασθεντων εν αγαπη και εις παντα πλουτον της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του µυστηριου του θεου και πατρος και
του χριστου

3

εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι

4

τουτο δε λεγω ινα µη τις υµας παραλογιζηται εν πιθανολογια

5

ει γαρ και τη σαρκι απειµι αλλα τω πνευµατι συν υµιν ειµι χαιρων και βλεπων υµων την ταξιν και το στερεωµα της εις χριστον πιστεως υµων

6

ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε

7

ερριζωµενοι και εποικοδοµουµενοι εν αυτω και βεβαιουµενοι εν τη πιστει καθως εδιδαχθητε περισσευοντες εν αυτη εν ευχαριστια

8

βλεπετε µη τις υµας εσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφιας και κενης απατης κατα την παραδοσιν των ανθρωπων κατα τα στοιχεια του κοσµου και ου κατα χριστον

9

οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωµα της θεοτητος σωµατικως

10

και εστε εν αυτω πεπληρωµενοι ος εστιν η κεφαλη πασης αρχης και εξουσιας

11

εν ω και περιετµηθητε περιτοµη αχειροποιητω εν τη απεκδυσει του σωµατος των αµαρτιων της σαρκος εν τη περιτοµη του χριστου

12

συνταφεντες αυτω εν τω βαπτισµατι εν ω και συνηγερθητε δια της πιστεως της ενεργειας του θεου του εγειραντος αυτον εκ των νεκρων

13

και υµας νεκρους οντας εν τοις παραπτωµασιν και τη ακροβυστια της σαρκος υµων συνεζωποιησεν συν αυτω χαρισαµενος ηµιν παντα τα παραπτωµατα

14

εξαλειψας το καθ ηµων χειρογραφον τοις δογµασιν ο ην υπεναντιον ηµιν και αυτο ηρκεν εκ του µεσου προσηλωσας αυτο τω σταυρω

15

απεκδυσαµενος τας αρχας και τας εξουσιας εδειγµατισεν εν παρρησια θριαµβευσας αυτους εν αυτω

16

µη ουν τις υµας κρινετω εν βρωσει η εν ποσει η εν µερει εορτης η νουµηνιας η σαββατων

17

α εστιν σκια των µελλοντων το δε σωµα του χριστου

18

µηδεις υµας καταβραβευετω θελων εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α µη εωρακεν εµβατευων εικη φυσιουµενος υπο του νοος της σαρκος αυτου

19

και ου κρατων την κεφαλην εξ ου παν το σωµα δια των αφων και συνδεσµων επιχορηγουµενον και συµβιβαζοµενον αυξει την αυξησιν του θεου

20

ει ουν απεθανετε συν τω χριστω απο των στοιχειων του κοσµου τι ως ζωντες εν κοσµω δογµατιζεσθε

21

µη αψη µηδε γευση µηδε θιγης

22

α εστιν παντα εις φθοραν τη αποχρησει κατα τα ενταλµατα και διδασκαλιας των ανθρωπων

23

ατινα εστιν λογον µεν εχοντα σοφιας εν εθελοθρησκεια και ταπεινοφροσυνη και αφειδια σωµατος ουκ εν τιµη τινι προς πλησµονην της σαρκος

1

ει ουν συνηγερθητε τω χριστω τα ανω ζητειτε ου ο χριστος εστιν εν δεξια του θεου καθηµενος

2

τα ανω φρονειτε µη τα επι της γης

3

απεθανετε γαρ και η ζωη υµων κεκρυπται συν τω χριστω εν τω θεω

4

οταν ο χριστος φανερωθη η ζωη ηµων τοτε και υµεις συν αυτω φανερωθησεσθε εν δοξη

5

νεκρωσατε ουν τα µελη υµων τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυµιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις εστιν ειδωλολατρεια

6

δι α ερχεται η οργη του θεου επι τους υιους της απειθειας

7

εν οις και υµεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν αυτοις

8

νυνι δε αποθεσθε και υµεις τα παντα οργην θυµον κακιαν βλασφηµιαν αισχρολογιαν εκ του στοµατος υµων

9

µη ψευδεσθε εις αλληλους απεκδυσαµενοι τον παλαιον ανθρωπον συν ταις πραξεσιν αυτου
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10

και ενδυσαµενοι τον νεον τον ανακαινουµενον εις επιγνωσιν κατ εικονα του κτισαντος αυτον

11

οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτοµη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα τα παντα και εν πασιν χριστος

12

ενδυσασθε ουν ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και ηγαπηµενοι σπλαγχνα οικτιρµων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην πραοτητα µακροθυµιαν

13

ανεχοµενοι αλληλων και χαριζοµενοι εαυτοις εαν τις προς τινα εχη µοµφην καθως και ο χριστος εχαρισατο υµιν ουτως και υµεις

14

επι πασιν δε τουτοις την αγαπην ητις εστιν συνδεσµος της τελειοτητος

15

και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υµων εις ην και εκληθητε εν ενι σωµατι και ευχαριστοι γινεσθε

16

ο λογος του χριστου ενοικειτω εν υµιν πλουσιως εν παση σοφια διδασκοντες και νουθετουντες εαυτους ψαλµοις και υµνοις και ωδαις πνευµατικαις εν χαριτι αδοντες εν τη κα
ρδια υµων τω κυριω

17

και παν ο τι αν ποιητε εν λογω η εν εργω παντα εν ονοµατι κυριου ιησου ευχαριστουντες τω θεω και πατρι δι αυτου

18

αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ιδιοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω

19

οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας και µη πικραινεσθε προς αυτας

20

τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν κατα παντα τουτο γαρ εστιν ευαρεστον τω κυριω

21

οι πατερες µη ερεθιζετε τα τεκνα υµων ινα µη αθυµωσιν

22

οι δουλοι υπακουετε κατα παντα τοις κατα σαρκα κυριοις µη εν οφθαλµοδουλειαις ως ανθρωπαρεσκοι αλλ εν απλοτητι καρδιας φοβουµενοι τον θεον

23

και παν ο τι εαν ποιητε εκ ψυχης εργαζεσθε ως τω κυριω και ουκ ανθρωποις

24

ειδοτες οτι απο κυριου αποληψεσθε την ανταποδοσιν της κληρονοµιας τω γαρ κυριω χριστω δουλευετε

25

ο δε αδικων κοµιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν προσωποληψια

1

οι κυριοι το δικαιον και την ισοτητα τοις δουλοις παρεχεσθε ειδοτες οτι και υµεις εχετε κυριον εν ουρανοις

2

τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια

3

προσευχοµενοι αµα και περι ηµων ινα ο θεος ανοιξη ηµιν θυραν του λογου λαλησαι το µυστηριον του χριστου δι ο και δεδεµαι

4

ινα φανερωσω αυτο ως δει µε λαλησαι

5

εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζοµενοι

6

ο λογος υµων παντοτε εν χαριτι αλατι ηρτυµενος ειδεναι πως δει υµας ενι εκαστω αποκρινεσθαι

7

τα κατ εµε παντα γνωρισει υµιν τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω

8

ον επεµψα προς υµας εις αυτο τουτο ινα γνω τα περι υµων και παρακαλεση τας καρδιας υµων

9

συν ονησιµω τω πιστω και αγαπητω αδελφω ος εστιν εξ υµων παντα υµιν γνωριουσιν τα ωδε

10

ασπαζεται υµας αρισταρχος ο συναιχµαλωτος µου και µαρκος ο ανεψιος βαρναβα περι ου ελαβετε εντολας εαν ελθη προς υµας δεξασθε αυτον

11

και ιησους ο λεγοµενος ιουστος οι οντες εκ περιτοµης ουτοι µονοι συνεργοι εις την βασιλειαν του θεου οιτινες εγενηθησαν µοι παρηγορια

12

ασπαζεται υµας επαφρας ο εξ υµων δουλος χριστου παντοτε αγωνιζοµενος υπερ υµων εν ταις προσευχαις ινα στητε τελειοι και πεπληρωµενοι εν παντι θεληµατι του θεου

13

µαρτυρω γαρ αυτω οτι εχει ζηλον πολυν υπερ υµων και των εν λαοδικεια και των εν ιεραπολει

14

ασπαζεται υµας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δηµας

15

ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυµφαν και την κατ οικον αυτου εκκλησιαν

16

και οταν αναγνωσθη παρ υµιν η επιστολη ποιησατε ινα και εν τη λαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη και την εκ λαοδικειας ινα και υµεις αναγνωτε

17

και ειπατε αρχιππω βλεπε την διακονιαν ην παρελαβες εν κυριω ινα αυτην πληροις
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ο ασπασµος τη εµη χειρι παυλου µνηµονευετε µου των δεσµων η χαρις µεθ υµων αµην [προς κολασσαεις εγραφη απο ρωµης δια τυχικου και ονησιµου]

1

παυλος και σιλουανος και τιµοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστο
υ

2

ευχαριστουµεν τω θεω παντοτε περι παντων υµων µνειαν υµων ποιουµενοι επι των προσευχων ηµων

3

αδιαλειπτως µνηµονευοντες υµων του εργου της πιστεως και του κοπου της αγαπης και της υποµονης της ελπιδος του κυριου ηµων ιησου χριστου εµπροσθεν του θεου και π
ατρος ηµων

4

ειδοτες αδελφοι ηγαπηµενοι υπο θεου την εκλογην υµων

5

οτι το ευαγγελιον ηµων ουκ εγενηθη εις υµας εν λογω µονον αλλα και εν δυναµει και εν πνευµατι αγιω και εν πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθηµεν εν υµιν δι υµα
ς

6

και υµεις µιµηται ηµων εγενηθητε και του κυριου δεξαµενοι τον λογον εν θλιψει πολλη µετα χαρας πνευµατος αγιου

7

ωστε γενεσθαι υµας τυπους πασιν τοις πιστευουσιν εν τη µακεδονια και τη αχαια

8

αφ υµων γαρ εξηχηται ο λογος του κυριου ου µονον εν τη µακεδονια και αχαια αλλα και εν παντι τοπω η πιστις υµων η προς τον θεον εξεληλυθεν ωστε µη χρειαν ηµας εχειν
λαλειν τι

9

αυτοι γαρ περι ηµων απαγγελλουσιν οποιαν εισοδον εχοµεν προς υµας και πως επεστρεψατε προς τον θεον απο των ειδωλων δουλευειν θεω ζωντι και αληθινω

10

και αναµενειν τον υιον αυτου εκ των ουρανων ον ηγειρεν εκ νεκρων ιησουν τον ρυοµενον ηµας απο της οργης της ερχοµενης

1

αυτοι γαρ οιδατε αδελφοι την εισοδον ηµων την προς υµας οτι ου κενη γεγονεν

2

αλλα και προπαθοντες και υβρισθεντες καθως οιδατε εν φιλιπποις επαρρησιασαµεθα εν τω θεω ηµων λαλησαι προς υµας το ευαγγελιον του θεου εν πολλω αγωνι

3

η γαρ παρακλησις ηµων ουκ εκ πλανης ουδε εξ ακαθαρσιας ουτε εν δολω

4

αλλα καθως δεδοκιµασµεθα υπο του θεου πιστευθηναι το ευαγγελιον ουτως λαλουµεν ουχ ως ανθρωποις αρεσκοντες αλλα τω θεω τω δοκιµαζοντι τας καρδιας ηµων

5

ουτε γαρ ποτε εν λογω κολακειας εγενηθηµεν καθως οιδατε ουτε εν προφασει πλεονεξιας θεος µαρτυς

6

ουτε ζητουντες εξ ανθρωπων δοξαν ουτε αφ υµων ουτε απ αλλων δυναµενοι εν βαρει ειναι ως χριστου αποστολοι

7

αλλ εγενηθηµεν ηπιοι εν µεσω υµων ως αν τροφος θαλπη τα εαυτης τεκνα

8

ουτως ιµειροµενοι υµων ευδοκουµεν µεταδουναι υµιν ου µονον το ευαγγελιον του θεου αλλα και τας εαυτων ψυχας διοτι αγαπητοι ηµιν γεγενησθε

9

µνηµονευετε γαρ αδελφοι τον κοπον ηµων και τον µοχθον νυκτος γαρ και ηµερας εργαζοµενοι προς το µη επιβαρησαι τινα υµων εκηρυξαµεν εις υµας το ευαγγελιον του θεου

10

υµεις µαρτυρες και ο θεος ως οσιως και δικαιως και αµεµπτως υµιν τοις πιστευουσιν εγενηθηµεν

11

καθαπερ οιδατε ως ενα εκαστον υµων ως πατηρ τεκνα εαυτου παρακαλουντες υµας και παραµυθουµενοι

12

και µαρτυρουµενοι εις το περιπατησαι υµας αξιως του θεου του καλουντος υµας εις την εαυτου βασιλειαν και δοξαν

13

δια τουτο και ηµεις ευχαριστουµεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ηµων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θε
ου ος και ενεργειται εν υµιν τοις πιστευουσιν

14

υµεις γαρ µιµηται εγενηθητε αδελφοι των εκκλησιων του θεου των ουσων εν τη ιουδαια εν χριστω ιησου οτι ταυτα επαθετε και υµεις υπο των ιδιων συµφυλετων καθως και
αυτοι υπο των ιουδαιων

15

των και τον κυριον αποκτειναντων ιησουν και τους ιδιους προφητας και υµας εκδιωξαντων και θεω µη αρεσκοντων και πασιν ανθρωποις εναντιων

16

κωλυοντων ηµας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εις το αναπληρωσαι αυτων τας αµαρτιας παντοτε εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος

17

ηµεις δε αδελφοι απορφανισθεντες αφ υµων προς καιρον ωρας προσωπω ου καρδια περισσοτερως εσπουδασαµεν το προσωπον υµων ιδειν εν πολλη επιθυµια

18

διο ηθελησαµεν ελθειν προς υµας εγω µεν παυλος και απαξ και δις και ενεκοψεν ηµας ο σατανας
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τις γαρ ηµων ελπις η χαρα η στεφανος καυχησεως η ουχι και υµεις εµπροσθεν του κυριου ηµων ιησου χριστου εν τη αυτου παρουσια

20

υµεις γαρ εστε η δοξα ηµων και η χαρα

1

διο µηκετι στεγοντες ευδοκησαµεν καταλειφθηναι εν αθηναις µονοι

2

και επεµψαµεν τιµοθεον τον αδελφον ηµων και διακονον του θεου και συνεργον ηµων εν τω ευαγγελιω του χριστου εις το στηριξαι υµας και παρακαλεσαι υµας περι της πιστ
εως υµων

3

τω µηδενα σαινεσθαι εν ταις θλιψεσιν ταυταις αυτοι γαρ οιδατε οτι εις τουτο κειµεθα

4

και γαρ οτε προς υµας ηµεν προελεγοµεν υµιν οτι µελλοµεν θλιβεσθαι καθως και εγενετο και οιδατε

5

δια τουτο καγω µηκετι στεγων επεµψα εις το γνωναι την πιστιν υµων µηπως επειρασεν υµας ο πειραζων και εις κενον γενηται ο κοπος ηµων

6

αρτι δε ελθοντος τιµοθεου προς ηµας αφ υµων και ευαγγελισαµενου ηµιν την πιστιν και την αγαπην υµων και οτι εχετε µνειαν ηµων αγαθην παντοτε επιποθουντες ηµας ιδειν
καθαπερ και ηµεις υµας

7

δια τουτο παρεκληθηµεν αδελφοι εφ υµιν επι παση τη θλιψει και αναγκη ηµων δια της υµων πιστεως

8

οτι νυν ζωµεν εαν υµεις στηκητε εν κυριω

9

τινα γαρ ευχαριστιαν δυναµεθα τω θεω ανταποδουναι περι υµων επι παση τη χαρα η χαιροµεν δι υµας εµπροσθεν του θεου ηµων

10

νυκτος και ηµερας υπερ εκπερισσου δεοµενοι εις το ιδειν υµων το προσωπον και καταρτισαι τα υστερηµατα της πιστεως υµων

11

αυτος δε ο θεος και πατηρ ηµων και ο κυριος ηµων ιησους χριστος κατευθυναι την οδον ηµων προς υµας

12

υµας δε ο κυριος πλεονασαι και περισσευσαι τη αγαπη εις αλληλους και εις παντας καθαπερ και ηµεις εις υµας

13

εις το στηριξαι υµων τας καρδιας αµεµπτους εν αγιωσυνη εµπροσθεν του θεου και πατρος ηµων εν τη παρουσια του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα παντων των αγιων αυτ
ου

1

το λοιπον ουν αδελφοι ερωτωµεν υµας και παρακαλουµεν εν κυριω ιησου καθως παρελαβετε παρ ηµων το πως δει υµας περιπατειν και αρεσκειν θεω ινα περισσευητε µαλλον

2

οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαµεν υµιν δια του κυριου ιησου

3

τουτο γαρ εστιν θεληµα του θεου ο αγιασµος υµων απεχεσθαι υµας απο της πορνειας

4

ειδεναι εκαστον υµων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασµω και τιµη

5

µη εν παθει επιθυµιας καθαπερ και τα εθνη τα µη ειδοτα τον θεον

6

το µη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγµατι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος ο κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαµεν υµιν και διεµαρτυραµεθα

7

ου γαρ εκαλεσεν ηµας ο θεος επι ακαθαρσια αλλ εν αγιασµω

8

τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον και δοντα το πνευµα αυτου το αγιον εις ηµας

9

περι δε της φιλαδελφιας ου χρειαν εχετε γραφειν υµιν αυτοι γαρ υµεις θεοδιδακτοι εστε εις το αγαπαν αλληλους

10

και γαρ ποιειτε αυτο εις παντας τους αδελφους τους εν ολη τη µακεδονια παρακαλουµεν δε υµας αδελφοι περισσευειν µαλλον

11

και φιλοτιµεισθαι ησυχαζειν και πρασσειν τα ιδια και εργαζεσθαι ταις ιδιαις χερσιν υµων καθως υµιν παρηγγειλαµεν

12

ινα περιπατητε ευσχηµονως προς τους εξω και µηδενος χρειαν εχητε

13

ου θελω δε υµας αγνοειν αδελφοι περι των κεκοιµηµενων ινα µη λυπησθε καθως και οι λοιποι οι µη εχοντες ελπιδα

14

ει γαρ πιστευοµεν οτι ιησους απεθανεν και ανεστη ουτως και ο θεος τους κοιµηθεντας δια του ιησου αξει συν αυτω

15

τουτο γαρ υµιν λεγοµεν εν λογω κυριου οτι ηµεις οι ζωντες οι περιλειποµενοι εις την παρουσιαν του κυριου ου µη φθασωµεν τους κοιµηθεντας

16

οτι αυτος ο κυριος εν κελευσµατι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον
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επειτα ηµεις οι ζωντες οι περιλειποµενοι αµα συν αυτοις αρπαγησοµεθα εν νεφελαις εις απαντησιν του κυριου εις αερα και ουτως παντοτε συν κυριω εσοµεθα

18

ωστε παρακαλειτε αλληλους εν τοις λογοις τουτοις

1

περι δε των χρονων και των καιρων αδελφοι ου χρειαν εχετε υµιν γραφεσθαι

2

αυτοι γαρ ακριβως οιδατε οτι η ηµερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι ουτως ερχεται

3

οταν γαρ λεγωσιν ειρηνη και ασφαλεια τοτε αιφνιδιος αυτοις εφισταται ολεθρος ωσπερ η ωδιν τη εν γαστρι εχουση και ου µη εκφυγωσιν

4

υµεις δε αδελφοι ουκ εστε εν σκοτει ινα η ηµερα υµας ως κλεπτης καταλαβη

5

παντες υµεις υιοι φωτος εστε και υιοι ηµερας ουκ εσµεν νυκτος ουδε σκοτους

6

αρα ουν µη καθευδωµεν ως και οι λοιποι αλλα γρηγορωµεν και νηφωµεν

7

οι γαρ καθευδοντες νυκτος καθευδουσιν και οι µεθυσκοµενοι νυκτος µεθυουσιν

8

ηµεις δε ηµερας οντες νηφωµεν ενδυσαµενοι θωρακα πιστεως και αγαπης και περικεφαλαιαν ελπιδα σωτηριας

9

οτι ουκ εθετο ηµας ο θεος εις οργην αλλ εις περιποιησιν σωτηριας δια του κυριου ηµων ιησου χριστου

10

του αποθανοντος υπερ ηµων ινα ειτε γρηγορωµεν ειτε καθευδωµεν αµα συν αυτω ζησωµεν

11

διο παρακαλειτε αλληλους και οικοδοµειτε εις τον ενα καθως και ποιειτε

12

ερωτωµεν δε υµας αδελφοι ειδεναι τους κοπιωντας εν υµιν και προισταµενους υµων εν κυριω και νουθετουντας υµας

13

και ηγεισθαι αυτους υπερ εκπερισσου εν αγαπη δια το εργον αυτων ειρηνευετε εν εαυτοις

14

παρακαλουµεν δε υµας αδελφοι νουθετειτε τους ατακτους παραµυθεισθε τους ολιγοψυχους αντεχεσθε των ασθενων µακροθυµειτε προς παντας

15

ορατε µη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε και εις αλληλους και εις παντας

16

παντοτε χαιρετε

17

αδιαλειπτως προσευχεσθε

18

εν παντι ευχαριστειτε τουτο γαρ θεληµα θεου εν χριστω ιησου εις υµας

19

το πνευµα µη σβεννυτε

20

προφητειας µη εξουθενειτε

21

παντα δοκιµαζετε το καλον κατεχετε

22

απο παντος ειδους πονηρου απεχεσθε

23

αυτος δε ο θεος της ειρηνης αγιασαι υµας ολοτελεις και ολοκληρον υµων το πνευµα και η ψυχη και το σωµα αµεµπτως εν τη παρουσια του κυριου ηµων ιησου χριστου τηρη
θειη

24

πιστος ο καλων υµας ος και ποιησει

25

αδελφοι προσευχεσθε περι ηµων

26

ασπασασθε τους αδελφους παντας εν φιληµατι αγιω

27

ορκιζω υµας τον κυριον αναγνωσθηναι την επιστολην πασιν τοις αγιοις αδελφοις

28

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µεθ υµων αµην [προς θεσσαλονικεις πρωτη εγραφη απο αθηνων]

1

παυλος και σιλουανος και τιµοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ηµων και κυριω ιησου χριστω

2

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

3

ευχαριστειν οφειλοµεν τω θεω παντοτε περι υµων αδελφοι καθως αξιον εστιν οτι υπεραυξανει η πιστις υµων και πλεοναζει η αγαπη ενος εκαστου παντων υµων εις αλληλους
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4

ωστε ηµας αυτους εν υµιν καυχασθαι εν ταις εκκλησιαις του θεου υπερ της υποµονης υµων και πιστεως εν πασιν τοις διωγµοις υµων και ταις θλιψεσιν αις ανεχεσθε

5

ενδειγµα της δικαιας κρισεως του θεου εις το καταξιωθηναι υµας της βασιλειας του θεου υπερ ης και πασχετε

6

ειπερ δικαιον παρα θεω ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υµας θλιψιν

7

και υµιν τοις θλιβοµενοις ανεσιν µεθ ηµων εν τη αποκαλυψει του κυριου ιησου απ ουρανου µετ αγγελων δυναµεως αυτου

8

εν πυρι φλογος διδοντος εκδικησιν τοις µη ειδοσιν θεον και τοις µη υπακουουσιν τω ευαγγελιω του κυριου ηµων ιησου χριστου

9

οιτινες δικην τισουσιν ολεθρον αιωνιον απο προσωπου του κυριου και απο της δοξης της ισχυος αυτου

10

οταν ελθη ενδοξασθηναι εν τοις αγιοις αυτου και θαυµασθηναι εν πασιν τοις πιστευουσιν οτι επιστευθη το µαρτυριον ηµων εφ υµας εν τη ηµερα εκεινη

11

εις ο και προσευχοµεθα παντοτε περι υµων ινα υµας αξιωση της κλησεως ο θεος ηµων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναµει

12

οπως ενδοξασθη το ονοµα του κυριου ηµων ιησου χριστου εν υµιν και υµεις εν αυτω κατα την χαριν του θεου ηµων και κυριου ιησου χριστου

1

ερωτωµεν δε υµας αδελφοι υπερ της παρουσιας του κυριου ηµων ιησου χριστου και ηµων επισυναγωγης επ αυτον

2

εις το µη ταχεως σαλευθηναι υµας απο του νοος µητε θροεισθαι µητε δια πνευµατος µητε δια λογου µητε δι επιστολης ως δι ηµων ως οτι ενεστηκεν η ηµερα του χριστου

3

µη τις υµας εξαπατηση κατα µηδενα τροπον οτι εαν µη ελθη η αποστασια πρωτον και αποκαλυφθη ο ανθρωπος της αµαρτιας ο υιος της απωλειας

4

ο αντικειµενος και υπεραιροµενος επι παντα λεγοµενον θεον η σεβασµα ωστε αυτον εις τον ναον του θεου ως θεον καθισαι αποδεικνυντα εαυτον οτι εστιν θεος

5

ου µνηµονευετε οτι ετι ων προς υµας ταυτα ελεγον υµιν

6

και νυν το κατεχον οιδατε εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω

7

το γαρ µυστηριον ηδη ενεργειται της ανοµιας µονον ο κατεχων αρτι εως εκ µεσου γενηται

8

και τοτε αποκαλυφθησεται ο ανοµος ον ο κυριος αναλωσει τω πνευµατι του στοµατος αυτου και καταργησει τη επιφανεια της παρουσιας αυτου

9

ου εστιν η παρουσια κατ ενεργειαν του σατανα εν παση δυναµει και σηµειοις και τερασιν ψευδους

10

και εν παση απατη της αδικιας εν τοις απολλυµενοις ανθ ων την αγαπην της αληθειας ουκ εδεξαντο εις το σωθηναι αυτους

11

και δια τουτο πεµψει αυτοις ο θεος ενεργειαν πλανης εις το πιστευσαι αυτους τω ψευδει

12

ινα κριθωσιν παντες οι µη πιστευσαντες τη αληθεια αλλ ευδοκησαντες εν τη αδικια

13

ηµεις δε οφειλοµεν ευχαριστειν τω θεω παντοτε περι υµων αδελφοι ηγαπηµενοι υπο κυριου οτι ειλετο υµας ο θεος απ αρχης εις σωτηριαν εν αγιασµω πνευµατος και πιστει α
ληθειας

14

εις ο εκαλεσεν υµας δια του ευαγγελιου ηµων εις περιποιησιν δοξης του κυριου ηµων ιησου χριστου

15

αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ηµων

16

αυτος δε ο κυριος ηµων ιησους χριστος και ο θεος και πατηρ ηµων ο αγαπησας ηµας και δους παρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαθην εν χαριτι

17

παρακαλεσαι υµων τας καρδιας και στηριξαι υµας εν παντι λογω και εργω αγαθω

1

το λοιπον προσευχεσθε αδελφοι περι ηµων ινα ο λογος του κυριου τρεχη και δοξαζηται καθως και προς υµας

2

και ινα ρυσθωµεν απο των ατοπων και πονηρων ανθρωπων ου γαρ παντων η πιστις

3

πιστος δε εστιν ο κυριος ος στηριξει υµας και φυλαξει απο του πονηρου

4

πεποιθαµεν δε εν κυριω εφ υµας οτι α παραγγελλοµεν υµιν και ποιειτε και ποιησετε

5

ο δε κυριος κατευθυναι υµων τας καρδιας εις την αγαπην του θεου και εις υποµονην του χριστου

6

παραγγελλοµεν δε υµιν αδελφοι εν ονοµατι του κυριου ηµων ιησου χριστου στελλεσθαι υµας απο παντος αδελφου ατακτως περιπατουντος και µη κατα την παραδοσιν ην παρ
ελαβεν παρ ηµων
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7

αυτοι γαρ οιδατε πως δει µιµεισθαι ηµας οτι ουκ ητακτησαµεν εν υµιν

8

ουδε δωρεαν αρτον εφαγοµεν παρα τινος αλλ εν κοπω και µοχθω νυκτα και ηµεραν εργαζοµενοι προς το µη επιβαρησαι τινα υµων

9

ουχ οτι ουκ εχοµεν εξουσιαν αλλ ινα εαυτους τυπον δωµεν υµιν εις το µιµεισθαι ηµας

10

και γαρ οτε ηµεν προς υµας τουτο παρηγγελλοµεν υµιν οτι ει τις ου θελει εργαζεσθαι µηδε εσθιετω

11

ακουοµεν γαρ τινας περιπατουντας εν υµιν ατακτως µηδεν εργαζοµενους αλλα περιεργαζοµενους

12

τοις δε τοιουτοις παραγγελλοµεν και παρακαλουµεν δια του κυριου ηµων ιησου χριστου ινα µετα ησυχιας εργαζοµενοι τον εαυτων αρτον εσθιωσιν

13

υµεις δε αδελφοι µη εκκακησητε καλοποιουντες

14

ει δε τις ουχ υπακουει τω λογω ηµων δια της επιστολης τουτον σηµειουσθε και µη συναναµιγνυσθε αυτω ινα εντραπη

15

και µη ως εχθρον ηγεισθε αλλα νουθετειτε ως αδελφον

16

αυτος δε ο κυριος της ειρηνης δωη υµιν την ειρηνην δια παντος εν παντι τροπω ο κυριος µετα παντων υµων

17

ο ασπασµος τη εµη χειρι παυλου ο εστιν σηµειον εν παση επιστολη ουτως γραφω

18

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα παντων υµων αµην [προς θεσσαλονικεις δευτερα εγραφη απο αθηνων]

1

παυλος αποστολος ιησου χριστου κατ επιταγην θεου σωτηρος ηµων και κυριου ιησου χριστου της ελπιδος ηµων

2

τιµοθεω γνησιω τεκνω εν πιστει χαρις ελεος ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και χριστου ιησου του κυριου ηµων

3

καθως παρεκαλεσα σε προσµειναι εν εφεσω πορευοµενος εις µακεδονιαν ινα παραγγειλης τισιν µη ετεροδιδασκαλειν

4

µηδε προσεχειν µυθοις και γενεαλογιαις απεραντοις αιτινες ζητησεις παρεχουσιν µαλλον η οικονοµιαν θεου την εν πιστει

5

το δε τελος της παραγγελιας εστιν αγαπη εκ καθαρας καρδιας και συνειδησεως αγαθης και πιστεως ανυποκριτου

6

ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις µαταιολογιαν

7

θελοντες ειναι νοµοδιδασκαλοι µη νοουντες µητε α λεγουσιν µητε περι τινων διαβεβαιουνται

8

οιδαµεν δε οτι καλος ο νοµος εαν τις αυτω νοµιµως χρηται

9

ειδως τουτο οτι δικαιω νοµος ου κειται ανοµοις δε και ανυποτακτοις ασεβεσιν και αµαρτωλοις ανοσιοις και βεβηλοις πατραλωαις και µητραλωαις ανδροφονοις

10

πορνοις αρσενοκοιταις ανδραποδισταις ψευσταις επιορκοις και ει τι ετερον τη υγιαινουση διδασκαλια αντικειται

11

κατα το ευαγγελιον της δοξης του µακαριου θεου ο επιστευθην εγω

12

και χαριν εχω τω ενδυναµωσαντι µε χριστω ιησου τω κυριω ηµων οτι πιστον µε ηγησατο θεµενος εις διακονιαν

13

τον προτερον οντα βλασφηµον και διωκτην και υβριστην αλλ ηλεηθην οτι αγνοων εποιησα εν απιστια

14

υπερεπλεονασεν δε η χαρις του κυριου ηµων µετα πιστεως και αγαπης της εν χριστω ιησου

15

πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος οτι χριστος ιησους ηλθεν εις τον κοσµον αµαρτωλους σωσαι ων πρωτος ειµι εγω

16

αλλα δια τουτο ηλεηθην ινα εν εµοι πρωτω ενδειξηται ιησους χριστος την πασαν µακροθυµιαν προς υποτυπωσιν των µελλοντων πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον

17

τω δε βασιλει των αιωνων αφθαρτω αορατω µονω σοφω θεω τιµη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην

18

ταυτην την παραγγελιαν παρατιθεµαι σοι τεκνον τιµοθεε κατα τας προαγουσας επι σε προφητειας ινα στρατευη εν αυταις την καλην στρατειαν

19

εχων πιστιν και αγαθην συνειδησιν ην τινες απωσαµενοι περι την πιστιν εναυαγησαν

20

ων εστιν υµεναιος και αλεξανδρος ους παρεδωκα τω σατανα ινα παιδευθωσιν µη βλασφηµειν

1

παρακαλω ουν πρωτον παντων ποιεισθαι δεησεις προσευχας εντευξεις ευχαριστιας υπερ παντων ανθρωπων
1 Timothy

Chapter

2

LXX / 1550 Stephanos

Page 1014 of 1057

2

υπερ βασιλεων και παντων των εν υπεροχη οντων ινα ηρεµον και ησυχιον βιον διαγωµεν εν παση ευσεβεια και σεµνοτητι

3

τουτο γαρ καλον και αποδεκτον ενωπιον του σωτηρος ηµων θεου

4

ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν

5

εις γαρ θεος εις και µεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους

6

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το µαρτυριον καιροις ιδιοις

7

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδοµαι διδασκαλος εθνων εν πιστει και αληθεια

8

βουλοµαι ουν προσευχεσθαι τους ανδρας εν παντι τοπω επαιροντας οσιους χειρας χωρις οργης και διαλογισµου

9

ωσαυτως και τας γυναικας εν καταστολη κοσµιω µετα αιδους και σωφροσυνης κοσµειν εαυτας µη εν πλεγµασιν η χρυσω η µαργαριταις η ιµατισµω πολυτελει

10

αλλ ο πρεπει γυναιξιν επαγγελλοµεναις θεοσεβειαν δι εργων αγαθων

11

γυνη εν ησυχια µανθανετω εν παση υποταγη

12

γυναικι δε διδασκειν ουκ επιτρεπω ουδε αυθεντειν ανδρος αλλ ειναι εν ησυχια

13

αδαµ γαρ πρωτος επλασθη ειτα ευα

14

και αδαµ ουκ ηπατηθη η δε γυνη απατηθεισα εν παραβασει γεγονεν

15

σωθησεται δε δια της τεκνογονιας εαν µεινωσιν εν πιστει και αγαπη και αγιασµω µετα σωφροσυνης

1

πιστος ο λογος ει τις επισκοπης ορεγεται καλου εργου επιθυµει

2

δει ουν τον επισκοπον ανεπιληπτον ειναι µιας γυναικος ανδρα νηφαλεον σωφρονα κοσµιον φιλοξενον διδακτικον

3

µη παροινον µη πληκτην µη αισχροκερδη αλλ επιεικη αµαχον αφιλαργυρον

4

του ιδιου οικου καλως προισταµενον τεκνα εχοντα εν υποταγη µετα πασης σεµνοτητος

5

ει δε τις του ιδιου οικου προστηναι ουκ οιδεν πως εκκλησιας θεου επιµελησεται

6

µη νεοφυτον ινα µη τυφωθεις εις κριµα εµπεση του διαβολου

7

δει δε αυτον και µαρτυριαν καλην εχειν απο των εξωθεν ινα µη εις ονειδισµον εµπεση και παγιδα του διαβολου

8

διακονους ωσαυτως σεµνους µη διλογους µη οινω πολλω προσεχοντας µη αισχροκερδεις

9

εχοντας το µυστηριον της πιστεως εν καθαρα συνειδησει

10

και ουτοι δε δοκιµαζεσθωσαν πρωτον ειτα διακονειτωσαν ανεγκλητοι οντες

11

γυναικας ωσαυτως σεµνας µη διαβολους νηφαλεους πιστας εν πασιν

12

διακονοι εστωσαν µιας γυναικος ανδρες τεκνων καλως προισταµενοι και των ιδιων οικων

13

οι γαρ καλως διακονησαντες βαθµον εαυτοις καλον περιποιουνται και πολλην παρρησιαν εν πιστει τη εν χριστω ιησου

14

ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελθειν προς σε ταχιον

15

εαν δε βραδυνω ινα ειδης πως δει εν οικω θεου αναστρεφεσθαι ητις εστιν εκκλησια θεου ζωντος στυλος και εδραιωµα της αληθειας

16

και οµολογουµενως µεγα εστιν το της ευσεβειας µυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευµατι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσµω ανεληφ
θη εν δοξη

1

το δε πνευµα ρητως λεγει οτι εν υστεροις καιροις αποστησονται τινες της πιστεως προσεχοντες πνευµασιν πλανοις και διδασκαλιαις δαιµονιων

2

εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυτηριασµενων την ιδιαν συνειδησιν

3

κωλυοντων γαµειν απεχεσθαι βρωµατων α ο θεος εκτισεν εις µεταληψιν µετα ευχαριστιας τοις πιστοις και επεγνωκοσιν την αληθειαν
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4

οτι παν κτισµα θεου καλον και ουδεν αποβλητον µετα ευχαριστιας λαµβανοµενον

5

αγιαζεται γαρ δια λογου θεου και εντευξεως

6

ταυτα υποτιθεµενος τοις αδελφοις καλος εση διακονος ιησου χριστου εντρεφοµενος τοις λογοις της πιστεως και της καλης διδασκαλιας η παρηκολουθηκας

7

τους δε βεβηλους και γραωδεις µυθους παραιτου γυµναζε δε σεαυτον προς ευσεβειαν

8

η γαρ σωµατικη γυµνασια προς ολιγον εστιν ωφελιµος η δε ευσεβεια προς παντα ωφελιµος εστιν επαγγελιαν εχουσα ζωης της νυν και της µελλουσης

9

πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος

10

εις τουτο γαρ και κοπιωµεν και ονειδιζοµεθα οτι ηλπικαµεν επι θεω ζωντι ος εστιν σωτηρ παντων ανθρωπων µαλιστα πιστων

11

παραγγελλε ταυτα και διδασκε

12

µηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω αλλα τυπος γινου των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πνευµατι εν πιστει εν αγνεια

13

εως ερχοµαι προσεχε τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια

14

µη αµελει του εν σοι χαρισµατος ο εδοθη σοι δια προφητειας µετα επιθεσεως των χειρων του πρεσβυτεριου

15

ταυτα µελετα εν τουτοις ισθι ινα σου η προκοπη φανερα η εν πασιν

16

επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιµενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου

1

πρεσβυτερω µη επιπληξης αλλα παρακαλει ως πατερα νεωτερους ως αδελφους

2

πρεσβυτερας ως µητερας νεωτερας ως αδελφας εν παση αγνεια

3

χηρας τιµα τας οντως χηρας

4

ει δε τις χηρα τεκνα η εκγονα εχει µανθανετωσαν πρωτον τον ιδιον οικον ευσεβειν και αµοιβας αποδιδοναι τοις προγονοις τουτο γαρ εστιν καλον και αποδεκτον ενωπιον του
θεου

5

η δε οντως χηρα και µεµονωµενη ηλπικεν επι τον θεον και προσµενει ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ηµερας

6

η δε σπαταλωσα ζωσα τεθνηκεν

7

και ταυτα παραγγελλε ινα ανεπιληπτοι ωσιν

8

ει δε τις των ιδιων και µαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων

9

χηρα καταλεγεσθω µη ελαττον ετων εξηκοντα γεγονυια ενος ανδρος γυνη

10

εν εργοις καλοις µαρτυρουµενη ει ετεκνοτροφησεν ει εξενοδοχησεν ει αγιων ποδας ενιψεν ει θλιβοµενοις επηρκεσεν ει παντι εργω αγαθω επηκολουθησεν

11

νεωτερας δε χηρας παραιτου οταν γαρ καταστρηνιασωσιν του χριστου γαµειν θελουσιν

12

εχουσαι κριµα οτι την πρωτην πιστιν ηθετησαν

13

αµα δε και αργαι µανθανουσιν περιερχοµεναι τας οικιας ου µονον δε αργαι αλλα και φλυαροι και περιεργοι λαλουσαι τα µη δεοντα

14

βουλοµαι ουν νεωτερας γαµειν τεκνογονειν οικοδεσποτειν µηδεµιαν αφορµην διδοναι τω αντικειµενω λοιδοριας χαριν

15

ηδη γαρ τινες εξετραπησαν οπισω του σατανα

16

ει τις πιστος η πιστη εχει χηρας επαρκειτω αυταις και µη βαρεισθω η εκκλησια ινα ταις οντως χηραις επαρκεση

17

οι καλως προεστωτες πρεσβυτεροι διπλης τιµης αξιουσθωσαν µαλιστα οι κοπιωντες εν λογω και διδασκαλια

18

λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιµωσεις και αξιος ο εργατης του µισθου αυτου

19

κατα πρεσβυτερου κατηγοριαν µη παραδεχου εκτος ει µη επι δυο η τριων µαρτυρων

20

τους αµαρτανοντας ενωπιον παντων ελεγχε ινα και οι λοιποι φοβον εχωσιν
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21

διαµαρτυροµαι ενωπιον του θεου και κυριου ιησου χριστου και των εκλεκτων αγγελων ινα ταυτα φυλαξης χωρις προκριµατος µηδεν ποιων κατα προσκλισιν

22

χειρας ταχεως µηδενι επιτιθει µηδε κοινωνει αµαρτιαις αλλοτριαις σεαυτον αγνον τηρει

23

µηκετι υδροποτει αλλ οινω ολιγω χρω δια τον στοµαχον σου και τας πυκνας σου ασθενειας

24

τινων ανθρωπων αι αµαρτιαι προδηλοι εισιν προαγουσαι εις κρισιν τισιν δε και επακολουθουσιν

25

ωσαυτως και τα καλα εργα προδηλα εστιν και τα αλλως εχοντα κρυβηναι ου δυναται

1

οσοι εισιν υπο ζυγον δουλοι τους ιδιους δεσποτας πασης τιµης αξιους ηγεισθωσαν ινα µη το ονοµα του θεου και η διδασκαλια βλασφηµηται

2

οι δε πιστους εχοντες δεσποτας µη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα µαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαµβανοµενοι ταυτα δ
ιδασκε και παρακαλει

3

ει τις ετεροδιδασκαλει και µη προσερχεται υγιαινουσιν λογοις τοις του κυριου ηµων ιησου χριστου και τη κατ ευσεβειαν διδασκαλια

4

τετυφωται µηδεν επισταµενος αλλα νοσων περι ζητησεις και λογοµαχιας εξ ων γινεται φθονος ερις βλασφηµιαι υπονοιαι πονηραι

5

παραδιατριβαι διεφθαρµενων ανθρωπων τον νουν και απεστερηµενων της αληθειας νοµιζοντων πορισµον ειναι την ευσεβειαν αφιστασο απο των τοιουτων

6

εστιν δε πορισµος µεγας η ευσεβεια µετα αυταρκειας

7

ουδεν γαρ εισηνεγκαµεν εις τον κοσµον δηλον οτι ουδε εξενεγκειν τι δυναµεθα

8

εχοντες δε διατροφας και σκεπασµατα τουτοις αρκεσθησοµεθα

9

οι δε βουλοµενοι πλουτειν εµπιπτουσιν εις πειρασµον και παγιδα και επιθυµιας πολλας ανοητους και βλαβερας αιτινες βυθιζουσιν τους ανθρωπους εις ολεθρον και απωλειαν

10

ριζα γαρ παντων των κακων εστιν η φιλαργυρια ης τινες ορεγοµενοι απεπλανηθησαν απο της πιστεως και εαυτους περιεπειραν οδυναις πολλαις

11

συ δε ω ανθρωπε του θεου ταυτα φευγε διωκε δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην υποµονην πραοτητα

12

αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου της αιωνιου ζωης εις ην και εκληθης και ωµολογησας την καλην οµολογιαν ενωπιον πολλων µαρτυρων

13

παραγγελλω σοι ενωπιον του θεου του ζωοποιουντος τα παντα και χριστου ιησου του µαρτυρησαντος επι ποντιου πιλατου την καλην οµολογιαν

14

τηρησαι σε την εντολην ασπιλον ανεπιληπτον µεχρι της επιφανειας του κυριου ηµων ιησου χριστου

15

ην καιροις ιδιοις δειξει ο µακαριος και µονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων και κυριος των κυριευοντων

16

ο µονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιµη και κρατος αιωνιον αµην

17

τοις πλουσιοις εν τω νυν αιωνι παραγγελλε µη υψηλοφρονειν µηδε ηλπικεναι επι πλουτου αδηλοτητι αλλ εν τω θεω τω ζωντι τω παρεχοντι ηµιν πλουσιως παντα εις απολαυσ
ιν

18

αγαθοεργειν πλουτειν εν εργοις καλοις ευµεταδοτους ειναι κοινωνικους

19

αποθησαυριζοντας εαυτοις θεµελιον καλον εις το µελλον ινα επιλαβωνται της αιωνιου ζωης

20

ω τιµοθεε την παρακαταθηκην φυλαξον εκτρεποµενος τας βεβηλους κενοφωνιας και αντιθεσεις της ψευδωνυµου γνωσεως

21

ην τινες επαγγελλοµενοι περι την πιστιν ηστοχησαν η χαρις µετα σου αµην [προς τιµοθεον πρωτη εγραφη απο λαοδικειας ητις εστιν µητροπολις φρυγιας της πακατιανης]

1

παυλος αποστολος ιησου χριστου δια θεληµατος θεου κατ επαγγελιαν ζωης της εν χριστω ιησου

2

τιµοθεω αγαπητω τεκνω χαρις ελεος ειρηνη απο θεου πατρος και χριστου ιησου του κυριου ηµων

3

χαριν εχω τω θεω ω λατρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ως αδιαλειπτον εχω την περι σου µνειαν εν ταις δεησεσιν µου νυκτος και ηµερας

4

επιποθων σε ιδειν µεµνηµενος σου των δακρυων ινα χαρας πληρωθω

5

υποµνησιν λαµβανων της εν σοι ανυποκριτου πιστεως ητις ενωκησεν πρωτον εν τη µαµµη σου λωιδι και τη µητρι σου ευνεικη πεπεισµαι δε οτι και εν σοι

6

δι ην αιτιαν αναµιµνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισµα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων µου
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7

ου γαρ εδωκεν ηµιν ο θεος πνευµα δειλιας αλλα δυναµεως και αγαπης και σωφρονισµου

8

µη ουν επαισχυνθης το µαρτυριον του κυριου ηµων µηδε εµε τον δεσµιον αυτου αλλα συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω κατα δυναµιν θεου

9

του σωσαντος ηµας και καλεσαντος κλησει αγια ου κατα τα εργα ηµων αλλα κατ ιδιαν προθεσιν και χαριν την δοθεισαν ηµιν εν χριστω ιησου προ χρονων αιωνιων

10

φανερωθεισαν δε νυν δια της επιφανειας του σωτηρος ηµων ιησου χριστου καταργησαντος µεν τον θανατον φωτισαντος δε ζωην και αφθαρσιαν δια του ευαγγελιου

11

εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος και διδασκαλος εθνων

12

δι ην αιτιαν και ταυτα πασχω αλλ ουκ επαισχυνοµαι οιδα γαρ ω πεπιστευκα και πεπεισµαι οτι δυνατος εστιν την παραθηκην µου φυλαξαι εις εκεινην την ηµεραν

13

υποτυπωσιν εχε υγιαινοντων λογων ων παρ εµου ηκουσας εν πιστει και αγαπη τη εν χριστω ιησου

14

την καλην παρακαταθηκην φυλαξον δια πνευµατος αγιου του ενοικουντος εν ηµιν

15

οιδας τουτο οτι απεστραφησαν µε παντες οι εν τη ασια ων εστιν φυγελλος και ερµογενης

16

δωη ελεος ο κυριος τω ονησιφορου οικω οτι πολλακις µε ανεψυξεν και την αλυσιν µου ουκ επησχυνθη

17

αλλα γενοµενος εν ρωµη σπουδαιοτερον εζητησεν µε και ευρεν

18

δωη αυτω ο κυριος ευρειν ελεος παρα κυριου εν εκεινη τη ηµερα και οσα εν εφεσω διηκονησεν βελτιον συ γινωσκεις

1

συ ουν τεκνον µου ενδυναµου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

2

και α ηκουσας παρ εµου δια πολλων µαρτυρων ταυτα παραθου πιστοις ανθρωποις οιτινες ικανοι εσονται και ετερους διδαξαι

3

συ ουν κακοπαθησον ως καλος στρατιωτης ιησου χριστου

4

ουδεις στρατευοµενος εµπλεκεται ταις του βιου πραγµατειαις ινα τω στρατολογησαντι αρεση

5

εαν δε και αθλη τις ου στεφανουται εαν µη νοµιµως αθληση

6

τον κοπιωντα γεωργον δει πρωτον των καρπων µεταλαµβανειν

7

νοει α λεγω δωη γαρ σοι ο κυριος συνεσιν εν πασιν

8

µνηµονευε ιησουν χριστον εγηγερµενον εκ νεκρων εκ σπερµατος δαβιδ κατα το ευαγγελιον µου

9

εν ω κακοπαθω µεχρι δεσµων ως κακουργος αλλ ο λογος του θεου ου δεδεται

10

δια τουτο παντα υποµενω δια τους εκλεκτους ινα και αυτοι σωτηριας τυχωσιν της εν χριστω ιησου µετα δοξης αιωνιου

11

πιστος ο λογος ει γαρ συναπεθανοµεν και συζησοµεν

12

ει υποµενοµεν και συµβασιλευσοµεν ει αρνουµεθα κακεινος αρνησεται ηµας

13

ει απιστουµεν εκεινος πιστος µενει αρνησασθαι εαυτον ου δυναται

14

ταυτα υποµιµνησκε διαµαρτυροµενος ενωπιον του κυριου µη λογοµαχειν εις ουδεν χρησιµον επι καταστροφη των ακουοντων

15

σπουδασον σεαυτον δοκιµον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτοµουντα τον λογον της αληθειας

16

τας δε βεβηλους κενοφωνιας περιιστασο επι πλειον γαρ προκοψουσιν ασεβειας

17

και ο λογος αυτων ως γαγγραινα νοµην εξει ων εστιν υµεναιος και φιλητος

18

οιτινες περι την αληθειαν ηστοχησαν λεγοντες την αναστασιν ηδη γεγονεναι και ανατρεπουσιν την τινων πιστιν

19

ο µεντοι στερεος θεµελιος του θεου εστηκεν εχων την σφραγιδα ταυτην εγνω κυριος τους οντας αυτου και αποστητω απο αδικιας πας ο ονοµαζων το ονοµα χριστου

20

εν µεγαλη δε οικια ουκ εστιν µονον σκευη χρυσα και αργυρα αλλα και ξυλινα και οστρακινα και α µεν εις τιµην α δε εις ατιµιαν

21

εαν ουν τις εκκαθαρη εαυτον απο τουτων εσται σκευος εις τιµην ηγιασµενον και ευχρηστον τω δεσποτη εις παν εργον αγαθον ητοιµασµενον
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22

τας δε νεωτερικας επιθυµιας φευγε διωκε δε δικαιοσυνην πιστιν αγαπην ειρηνην µετα των επικαλουµενων τον κυριον εκ καθαρας καρδιας

23

τας δε µωρας και απαιδευτους ζητησεις παραιτου ειδως οτι γεννωσιν µαχας

24

δουλον δε κυριου ου δει µαχεσθαι αλλ ηπιον ειναι προς παντας διδακτικον ανεξικακον

25

εν πραοτητι παιδευοντα τους αντιδιατιθεµενους µηποτε δω αυτοις ο θεος µετανοιαν εις επιγνωσιν αληθειας

26

και ανανηψωσιν εκ της του διαβολου παγιδος εζωγρηµενοι υπ αυτου εις το εκεινου θεληµα

1

τουτο δε γινωσκε οτι εν εσχαταις ηµεραις ενστησονται καιροι χαλεποι

2

εσονται γαρ οι ανθρωποι φιλαυτοι φιλαργυροι αλαζονες υπερηφανοι βλασφηµοι γονευσιν απειθεις αχαριστοι ανοσιοι

3

αστοργοι ασπονδοι διαβολοι ακρατεις ανηµεροι αφιλαγαθοι

4

προδοται προπετεις τετυφωµενοι φιληδονοι µαλλον η φιλοθεοι

5

εχοντες µορφωσιν ευσεβειας την δε δυναµιν αυτης ηρνηµενοι και τουτους αποτρεπου

6

εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας οικιας και αιχµαλωτευοντες τα γυναικαρια σεσωρευµενα αµαρτιαις αγοµενα επιθυµιαις ποικιλαις

7

παντοτε µανθανοντα και µηδεποτε εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν δυναµενα

8

ον τροπον δε ιαννης και ιαµβρης αντεστησαν µωυσει ουτως και ουτοι ανθιστανται τη αληθεια ανθρωποι κατεφθαρµενοι τον νουν αδοκιµοι περι την πιστιν

9

αλλ ου προκοψουσιν επι πλειον η γαρ ανοια αυτων εκδηλος εσται πασιν ως και η εκεινων εγενετο

10

συ δε παρηκολουθηκας µου τη διδασκαλια τη αγωγη τη προθεσει τη πιστει τη µακροθυµια τη αγαπη τη υποµονη

11

τοις διωγµοις τοις παθηµασιν οια µοι εγενετο εν αντιοχεια εν ικονιω εν λυστροις οιους διωγµους υπηνεγκα και εκ παντων µε ερρυσατο ο κυριος

12

και παντες δε οι θελοντες ευσεβως ζην εν χριστω ιησου διωχθησονται

13

πονηροι δε ανθρωποι και γοητες προκοψουσιν επι το χειρον πλανωντες και πλανωµενοι

14

συ δε µενε εν οις εµαθες και επιστωθης ειδως παρα τινος εµαθες

15

και οτι απο βρεφους τα ιερα γραµµατα οιδας τα δυναµενα σε σοφισαι εις σωτηριαν δια πιστεως της εν χριστω ιησου

16

πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιµος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη

17

ινα αρτιος η ο του θεου ανθρωπος προς παν εργον αγαθον εξηρτισµενος

1

διαµαρτυροµαι ουν εγω ενωπιον του θεου και του κυριου ιησου χριστου του µελλοντος κρινειν ζωντας και νεκρους κατα την επιφανειαν αυτου και την βασιλειαν αυτου

2

κηρυξον τον λογον επιστηθι ευκαιρως ακαιρως ελεγξον επιτιµησον παρακαλεσον εν παση µακροθυµια και διδαχη

3

εσται γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης διδασκαλιας ουκ ανεξονται αλλα κατα τας επιθυµιας τας ιδιας εαυτοις επισωρευσουσιν διδασκαλους κνηθοµενοι την ακοην

4

και απο µεν της αληθειας την ακοην αποστρεψουσιν επι δε τους µυθους εκτραπησονται

5

συ δε νηφε εν πασιν κακοπαθησον εργον ποιησον ευαγγελιστου την διακονιαν σου πληροφορησον

6

εγω γαρ ηδη σπενδοµαι και ο καιρος της εµης αναλυσεως εφεστηκεν

7

τον αγωνα τον καλον ηγωνισµαι τον δροµον τετελεκα την πιστιν τετηρηκα

8

λοιπον αποκειται µοι ο της δικαιοσυνης στεφανος ον αποδωσει µοι ο κυριος εν εκεινη τη ηµερα ο δικαιος κριτης ου µονον δε εµοι αλλα και πασιν τοις ηγαπηκοσιν την επιφαν
ειαν αυτου

9

σπουδασον ελθειν προς µε ταχεως

10

δηµας γαρ µε εγκατελιπεν αγαπησας τον νυν αιωνα και επορευθη εις θεσσαλονικην κρησκης εις γαλατιαν τιτος εις δαλµατιαν

11

λουκας εστιν µονος µετ εµου µαρκον αναλαβων αγε µετα σεαυτου εστιν γαρ µοι ευχρηστος εις διακονιαν
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12

τυχικον δε απεστειλα εις εφεσον

13

τον φαιλονην ον απελιπον εν τρωαδι παρα καρπω ερχοµενος φερε και τα βιβλια µαλιστα τας µεµβρανας

14

αλεξανδρος ο χαλκευς πολλα µοι κακα ενεδειξατο αποδωη αυτω ο κυριος κατα τα εργα αυτου

15

ον και συ φυλασσου λιαν γαρ ανθεστηκεν τοις ηµετεροις λογοις

16

εν τη πρωτη µου απολογια ουδεις µοι συµπαρεγενετο αλλα παντες µε εγκατελιπον µη αυτοις λογισθειη

17

ο δε κυριος µοι παρεστη και ενεδυναµωσεν µε ινα δι εµου το κηρυγµα πληροφορηθη και ακουση παντα τα εθνη και ερρυσθην εκ στοµατος λεοντος

18

και ρυσεται µε ο κυριος απο παντος εργου πονηρου και σωσει εις την βασιλειαν αυτου την επουρανιον ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αµην

19

ασπασαι πρισκαν και ακυλαν και τον ονησιφορου οικον

20

εραστος εµεινεν εν κορινθω τροφιµον δε απελιπον εν µιλητω ασθενουντα

21

σπουδασον προ χειµωνος ελθειν ασπαζεται σε ευβουλος και πουδης και λινος και κλαυδια και οι αδελφοι παντες

22

ο κυριος ιησους χριστος µετα του πνευµατος σου η χαρις µεθ υµων αµην [προς τιµοθεον δευτερα της εφεσιων εκκλησιας πρωτον επισκοπον χειροτονηθεντα εγραφη απο ρωµ
ης οτε εκ δευτερου παρεστη παυλος τω καισαρι νερωνι]

1

παυλος δουλος θεου αποστολος δε ιησου χριστου κατα πιστιν εκλεκτων θεου και επιγνωσιν αληθειας της κατ ευσεβειαν

2

επ ελπιδι ζωης αιωνιου ην επηγγειλατο ο αψευδης θεος προ χρονων αιωνιων

3

εφανερωσεν δε καιροις ιδιοις τον λογον αυτου εν κηρυγµατι ο επιστευθην εγω κατ επιταγην του σωτηρος ηµων θεου

4

τιτω γνησιω τεκνω κατα κοινην πιστιν χαρις ελεος ειρηνη απο θεου πατρος και κυριου ιησου χριστου του σωτηρος ηµων

5

τουτου χαριν κατελιπον σε εν κρητη ινα τα λειποντα επιδιορθωση και καταστησης κατα πολιν πρεσβυτερους ως εγω σοι διεταξαµην

6

ει τις εστιν ανεγκλητος µιας γυναικος ανηρ τεκνα εχων πιστα µη εν κατηγορια ασωτιας η ανυποτακτα

7

δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον ειναι ως θεου οικονοµον µη αυθαδη µη οργιλον µη παροινον µη πληκτην µη αισχροκερδη

8

αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη

9

αντεχοµενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

10

εισιν γαρ πολλοι και ανυποτακτοι µαταιολογοι και φρεναπαται µαλιστα οι εκ περιτοµης

11

ους δει επιστοµιζειν οιτινες ολους οικους ανατρεπουσιν διδασκοντες α µη δει αισχρου κερδους χαριν

12

ειπεν τις εξ αυτων ιδιος αυτων προφητης κρητες αει ψευσται κακα θηρια γαστερες αργαι

13

η µαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτοµως ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει

14

µη προσεχοντες ιουδαικοις µυθοις και εντολαις ανθρωπων αποστρεφοµενων την αληθειαν

15

παντα µεν καθαρα τοις καθαροις τοις δε µεµιασµενοις και απιστοις ουδεν καθαρον αλλα µεµιανται αυτων και ο νους και η συνειδησις

16

θεον οµολογουσιν ειδεναι τοις δε εργοις αρνουνται βδελυκτοι οντες και απειθεις και προς παν εργον αγαθον αδοκιµοι

1

συ δε λαλει α πρεπει τη υγιαινουση διδασκαλια

2

πρεσβυτας νηφαλιους ειναι σεµνους σωφρονας υγιαινοντας τη πιστει τη αγαπη τη υποµονη

3

πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηµατι ιεροπρεπεις µη διαβολους µη οινω πολλω δεδουλωµενας καλοδιδασκαλους

4

ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους

5

σωφρονας αγνας οικουρους αγαθας υποτασσοµενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα µη ο λογος του θεου βλασφηµηται

6

τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν
Titus
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7

περι παντα σεαυτον παρεχοµενος τυπον καλων εργων εν τη διδασκαλια αδιαφθοριαν σεµνοτητα αφθαρσιαν

8

λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη µηδεν εχων περι υµων λεγειν φαυλον

9

δουλους ιδιοις δεσποταις υποτασσεσθαι εν πασιν ευαρεστους ειναι µη αντιλεγοντας

10

µη νοσφιζοµενους αλλα πιστιν πασαν ενδεικνυµενους αγαθην ινα την διδασκαλιαν του σωτηρος υµων θεου κοσµωσιν εν πασιν

11

επεφανη γαρ η χαρις του θεου η σωτηριος πασιν ανθρωποις

12

παιδευουσα ηµας ινα αρνησαµενοι την ασεβειαν και τας κοσµικας επιθυµιας σωφρονως και δικαιως και ευσεβως ζησωµεν εν τω νυν αιωνι

13

προσδεχοµενοι την µακαριαν ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του µεγαλου θεου και σωτηρος ηµων ιησου χριστου

14

ος εδωκεν εαυτον υπερ ηµων ινα λυτρωσηται ηµας απο πασης ανοµιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

15

ταυτα λαλει και παρακαλει και ελεγχε µετα πασης επιταγης µηδεις σου περιφρονειτω

1

υποµιµνησκε αυτους αρχαις και εξουσιαις υποτασσεσθαι πειθαρχειν προς παν εργον αγαθον ετοιµους ειναι

2

µηδενα βλασφηµειν αµαχους ειναι επιεικεις πασαν ενδεικνυµενους πραοτητα προς παντας ανθρωπους

3

ηµεν γαρ ποτε και ηµεις ανοητοι απειθεις πλανωµενοι δουλευοντες επιθυµιαις και ηδοναις ποικιλαις εν κακια και φθονω διαγοντες στυγητοι µισουντες αλληλους

4

οτε δε η χρηστοτης και η φιλανθρωπια επεφανη του σωτηρος ηµων θεου

5

ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη ων εποιησαµεν ηµεις αλλα κατα τον αυτου ελεον εσωσεν ηµας δια λουτρου παλιγγενεσιας και ανακαινωσεως πνευµατος αγιου

6

ου εξεχεεν εφ ηµας πλουσιως δια ιησου χριστου του σωτηρος ηµων

7

ινα δικαιωθεντες τη εκεινου χαριτι κληρονοµοι γενωµεθα κατ ελπιδα ζωης αιωνιου

8

πιστος ο λογος και περι τουτων βουλοµαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες τω θεω ταυτα εστιν τα καλα και ωφελιµα τοις ανθ
ρωποις

9

µωρας δε ζητησεις και γενεαλογιας και ερεις και µαχας νοµικας περιιστασο εισιν γαρ ανωφελεις και µαταιοι

10

αιρετικον ανθρωπον µετα µιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου

11

ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αµαρτανει ων αυτοκατακριτος

12

οταν πεµψω αρτεµαν προς σε η τυχικον σπουδασον ελθειν προς µε εις νικοπολιν εκει γαρ κεκρικα παραχειµασαι

13

ζηναν τον νοµικον και απολλω σπουδαιως προπεµψον ινα µηδεν αυτοις λειπη

14

µανθανετωσαν δε και οι ηµετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα µη ωσιν ακαρποι

15

ασπαζονται σε οι µετ εµου παντες ασπασαι τους φιλουντας ηµας εν πιστει η χαρις µετα παντων υµων αµην [προς τιτον της κρητων εκκλησιας πρωτον επισκοπον χειροτονηθε
ντα εγραφη απο νικοπολεως της µακεδονιας]

1

παυλος δεσµιος χριστου ιησου και τιµοθεος ο αδελφος φιληµονι τω αγαπητω και συνεργω ηµων

2

και απφια τη αγαπητη και αρχιππω τω συστρατιωτη ηµων και τη κατ οικον σου εκκλησια

3

χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου πατρος ηµων και κυριου ιησου χριστου

4

ευχαριστω τω θεω µου παντοτε µνειαν σου ποιουµενος επι των προσευχων µου

5

ακουων σου την αγαπην και την πιστιν ην εχεις προς τον κυριον ιησουν και εις παντας τους αγιους

6

οπως η κοινωνια της πιστεως σου ενεργης γενηται εν επιγνωσει παντος αγαθου του εν υµιν εις χριστον ιησουν

7

χαριν γαρ εχοµεν πολλην και παρακλησιν επι τη αγαπη σου οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται δια σου αδελφε

8

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον
Philemon
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9

δια την αγαπην µαλλον παρακαλω τοιουτος ων ως παυλος πρεσβυτης νυνι δε και δεσµιος ιησου χριστου

10

παρακαλω σε περι του εµου τεκνου ον εγεννησα εν τοις δεσµοις µου ονησιµον

11

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εµοι ευχρηστον ον ανεπεµψα

12

συ δε αυτον τουτεστιν τα εµα σπλαγχνα προσλαβου

13

ον εγω εβουλοµην προς εµαυτον κατεχειν ινα υπερ σου διακονη µοι εν τοις δεσµοις του ευαγγελιου

14

χωρις δε της σης γνωµης ουδεν ηθελησα ποιησαι ινα µη ως κατα αναγκην το αγαθον σου η αλλα κατα εκουσιον

15

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης

16

ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον µαλιστα εµοι ποσω δε µαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

17

ει ουν εµε εχεις κοινωνον προσλαβου αυτον ως εµε

18

ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εµοι ελλογει

19

εγω παυλος εγραψα τη εµη χειρι εγω αποτισω ινα µη λεγω σοι οτι και σεαυτον µοι προσοφειλεις

20

ναι αδελφε εγω σου οναιµην εν κυριω αναπαυσον µου τα σπλαγχνα εν κυριω

21

πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι ειδως οτι και υπερ ο λεγω ποιησεις

22

αµα δε και ετοιµαζε µοι ξενιαν ελπιζω γαρ οτι δια των προσευχων υµων χαρισθησοµαι υµιν

23

ασπαζονται σε επαφρας ο συναιχµαλωτος µου εν χριστω ιησου

24

µαρκος αρισταρχος δηµας λουκας οι συνεργοι µου

25

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα του πνευµατος υµων αµην [προς φιληµονα εγραφη απο ρωµης δια ονησιµου οικετου]

1

πολυµερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ εσχατων των ηµερων τουτων ελαλησεν ηµιν εν υιω

2

ον εθηκεν κληρονοµον παντων δι ου και τους αιωνας εποιησεν

3

ος ων απαυγασµα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου φερων τε τα παντα τω ρηµατι της δυναµεως αυτου δι εαυτου καθαρισµον ποιησαµενος των αµαρτιων ηµω
ν εκαθισεν εν δεξια της µεγαλωσυνης εν υψηλοις

4

τοσουτω κρειττων γενοµενος των αγγελων οσω διαφορωτερον παρ αυτους κεκληρονοµηκεν ονοµα

5

τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω εσοµαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται µοι εις υιον

6

οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουµενην λεγει και προσκυνησατωσαν αυτω παντες αγγελοι θεου

7

και προς µεν τους αγγελους λεγει ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευµατα και τους λειτουργους αυτου πυρος φλογα

8

προς δε τον υιον ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα του αιωνος ραβδος ευθυτητος η ραβδος της βασιλειας σου

9

ηγαπησας δικαιοσυνην και εµισησας ανοµιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους µετοχους σου

10

και συ κατ αρχας κυριε την γην εθεµελιωσας και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι

11

αυτοι απολουνται συ δε διαµενεις και παντες ως ιµατιον παλαιωθησονται

12

και ωσει περιβολαιον ελιξεις αυτους και αλλαγησονται συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ εκλειψουσιν

13

προς τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε καθου εκ δεξιων µου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου

14

ουχι παντες εισιν λειτουργικα πνευµατα εις διακονιαν αποστελλοµενα δια τους µελλοντας κληρονοµειν σωτηριαν

1

δια τουτο δει περισσοτερως ηµας προσεχειν τοις ακουσθεισιν µηποτε παραρρυωµεν

2

ει γαρ ο δι αγγελων λαληθεις λογος εγενετο βεβαιος και πασα παραβασις και παρακοη ελαβεν ενδικον µισθαποδοσιαν
Hebrews
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3

πως ηµεις εκφευξοµεθα τηλικαυτης αµελησαντες σωτηριας ητις αρχην λαβουσα λαλεισθαι δια του κυριου υπο των ακουσαντων εις ηµας εβεβαιωθη

4

συνεπιµαρτυρουντος του θεου σηµειοις τε και τερασιν και ποικιλαις δυναµεσιν και πνευµατος αγιου µερισµοις κατα την αυτου θελησιν

5

ου γαρ αγγελοις υπεταξεν την οικουµενην την µελλουσαν περι ης λαλουµεν

6

διεµαρτυρατο δε που τις λεγων τι εστιν ανθρωπος οτι µιµνησκη αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον

7

ηλαττωσας αυτον βραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιµη εστεφανωσας αυτον και κατεστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου

8

παντα υπεταξας υποκατω των ποδων αυτου εν γαρ τω υποταξαι αυτω τα παντα ουδεν αφηκεν αυτω ανυποτακτον νυν δε ουπω ορωµεν αυτω τα παντα υποτεταγµενα

9

τον δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωµενον βλεποµεν ιησουν δια το παθηµα του θανατου δοξη και τιµη εστεφανωµενον οπως χαριτι θεου υπερ παντος γευσηται θανατου

10

επρεπεν γαρ αυτω δι ον τα παντα και δι ου τα παντα πολλους υιους εις δοξαν αγαγοντα τον αρχηγον της σωτηριας αυτων δια παθηµατων τελειωσαι

11

ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζοµενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

12

λεγων απαγγελω το ονοµα σου τοις αδελφοις µου εν µεσω εκκλησιας υµνησω σε

13

και παλιν εγω εσοµαι πεποιθως επ αυτω και παλιν ιδου εγω και τα παιδια α µοι εδωκεν ο θεος

14

επει ουν τα παιδια κεκοινωνηκεν σαρκος και αιµατος και αυτος παραπλησιως µετεσχεν των αυτων ινα δια του θανατου καταργηση τον το κρατος εχοντα του θανατου τουτε
στιν τον διαβολον

15

και απαλλαξη τουτους οσοι φοβω θανατου δια παντος του ζην ενοχοι ησαν δουλειας

16

ου γαρ δηπου αγγελων επιλαµβανεται αλλα σπερµατος αβρααµ επιλαµβανεται

17

οθεν ωφειλεν κατα παντα τοις αδελφοις οµοιωθηναι ινα ελεηµων γενηται και πιστος αρχιερευς τα προς τον θεον εις το ιλασκεσθαι τας αµαρτιας του λαου

18

εν ω γαρ πεπονθεν αυτος πειρασθεις δυναται τοις πειραζοµενοις βοηθησαι

1

οθεν αδελφοι αγιοι κλησεως επουρανιου µετοχοι κατανοησατε τον αποστολον και αρχιερεα της οµολογιας ηµων χριστον ιησουν

2

πιστον οντα τω ποιησαντι αυτον ως και µωσης εν ολω τω οικω αυτου

3

πλειονος γαρ δοξης ουτος παρα µωσην ηξιωται καθ οσον πλειονα τιµην εχει του οικου ο κατασκευασας αυτον

4

πας γαρ οικος κατασκευαζεται υπο τινος ο δε τα παντα κατασκευασας θεος

5

και µωσης µεν πιστος εν ολω τω οικω αυτου ως θεραπων εις µαρτυριον των λαληθησοµενων

6

χριστος δε ως υιος επι τον οικον αυτου ου οικος εσµεν ηµεις εανπερ την παρρησιαν και το καυχηµα της ελπιδος µεχρι τελους βεβαιαν κατασχωµεν

7

διο καθως λεγει το πνευµα το αγιον σηµερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε

8

µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων ως εν τω παραπικρασµω κατα την ηµεραν του πειρασµου εν τη ερηµω

9

ου επειρασαν µε οι πατερες υµων εδοκιµασαν µε και ειδον τα εργα µου τεσσαρακοντα ετη

10

διο προσωχθισα τη γενεα εκεινη και ειπον αει πλανωνται τη καρδια αυτοι δε ουκ εγνωσαν τας οδους µου

11

ως ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν µου

12

βλεπετε αδελφοι µηποτε εσται εν τινι υµων καρδια πονηρα απιστιας εν τω αποστηναι απο θεου ζωντος

13

αλλα παρακαλειτε εαυτους καθ εκαστην ηµεραν αχρις ου το σηµερον καλειται ινα µη σκληρυνθη τις εξ υµων απατη της αµαρτιας

14

µετοχοι γαρ γεγοναµεν του χριστου εανπερ την αρχην της υποστασεως µεχρι τελους βεβαιαν κατασχωµεν

15

εν τω λεγεσθαι σηµερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων ως εν τω παραπικρασµω

16

τινες γαρ ακουσαντες παρεπικραναν αλλ ου παντες οι εξελθοντες εξ αιγυπτου δια µωσεως

17

τισιν δε προσωχθισεν τεσσαρακοντα ετη ουχι τοις αµαρτησασιν ων τα κωλα επεσεν εν τη ερηµω
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18

τισιν δε ωµοσεν µη εισελευσεσθαι εις την καταπαυσιν αυτου ει µη τοις απειθησασιν

19

και βλεποµεν οτι ουκ ηδυνηθησαν εισελθειν δι απιστιαν

1

φοβηθωµεν ουν µηποτε καταλειποµενης επαγγελιας εισελθειν εις την καταπαυσιν αυτου δοκη τις εξ υµων υστερηκεναι

2

και γαρ εσµεν ευηγγελισµενοι καθαπερ κακεινοι αλλ ουκ ωφελησεν ο λογος της ακοης εκεινους µη συγκεκραµενος τη πιστει τοις ακουσασιν

3

εισερχοµεθα γαρ εις την καταπαυσιν οι πιστευσαντες καθως ειρηκεν ως ωµοσα εν τη οργη µου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν µου καιτοι των εργων απο καταβολης κο
σµου γενηθεντων

4

ειρηκεν γαρ που περι της εβδοµης ουτως και κατεπαυσεν ο θεος εν τη ηµερα τη εβδοµη απο παντων των εργων αυτου

5

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν µου

6

επει ουν απολειπεται τινας εισελθειν εις αυτην και οι προτερον ευαγγελισθεντες ουκ εισηλθον δι απειθειαν

7

παλιν τινα οριζει ηµεραν σηµερον εν δαβιδ λεγων µετα τοσουτον χρονον καθως ειρηται σηµερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε µη σκληρυνητε τας καρδιας υµων

8

ει γαρ αυτους ιησους κατεπαυσεν ουκ αν περι αλλης ελαλει µετα ταυτα ηµερας

9

αρα απολειπεται σαββατισµος τω λαω του θεου

10

ο γαρ εισελθων εις την καταπαυσιν αυτου και αυτος κατεπαυσεν απο των εργων αυτου ωσπερ απο των ιδιων ο θεος

11

σπουδασωµεν ουν εισελθειν εις εκεινην την καταπαυσιν ινα µη εν τω αυτω τις υποδειγµατι πεση της απειθειας

12

ζων γαρ ο λογος του θεου και ενεργης και τοµωτερος υπερ πασαν µαχαιραν διστοµον και διικνουµενος αχρι µερισµου ψυχης τε και πνευµατος αρµων τε και µυελων και κριτι
κος ενθυµησεων και εννοιων καρδιας

13

και ουκ εστιν κτισις αφανης ενωπιον αυτου παντα δε γυµνα και τετραχηλισµενα τοις οφθαλµοις αυτου προς ον ηµιν ο λογος

14

εχοντες ουν αρχιερεα µεγαν διεληλυθοτα τους ουρανους ιησουν τον υιον του θεου κρατωµεν της οµολογιας

15

ου γαρ εχοµεν αρχιερεα µη δυναµενον συµπαθησαι ταις ασθενειαις ηµων πεπειραµενον δε κατα παντα καθ οµοιοτητα χωρις αµαρτιας

16

προσερχωµεθα ουν µετα παρρησιας τω θρονω της χαριτος ινα λαβωµεν ελεον και χαριν ευρωµεν εις ευκαιρον βοηθειαν

1

πας γαρ αρχιερευς εξ ανθρωπων λαµβανοµενος υπερ ανθρωπων καθισταται τα προς τον θεον ινα προσφερη δωρα τε και θυσιας υπερ αµαρτιων

2

µετριοπαθειν δυναµενος τοις αγνοουσιν και πλανωµενοις επει και αυτος περικειται ασθενειαν

3

και δια ταυτην οφειλει καθως περι του λαου ουτως και περι εαυτου προσφερειν υπερ αµαρτιων

4

και ουχ εαυτω τις λαµβανει την τιµην αλλα ο καλουµενος υπο του θεου καθαπερ και ο ααρων

5

ουτως και ο χριστος ουχ εαυτον εδοξασεν γενηθηναι αρχιερεα αλλ ο λαλησας προς αυτον υιος µου ει συ εγω σηµερον γεγεννηκα σε

6

καθως και εν ετερω λεγει συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελχισεδεκ

7

ος εν ταις ηµεραις της σαρκος αυτου δεησεις τε και ικετηριας προς τον δυναµενον σωζειν αυτον εκ θανατου µετα κραυγης ισχυρας και δακρυων προσενεγκας και εισακουσθ
εις απο της ευλαβειας

8

καιπερ ων υιος εµαθεν αφ ων επαθεν την υπακοην

9

και τελειωθεις εγενετο τοις υπακουουσιν αυτω πασιν αιτιος σωτηριας αιωνιου

10

προσαγορευθεις υπο του θεου αρχιερευς κατα την ταξιν µελχισεδεκ

11

περι ου πολυς ηµιν ο λογος και δυσερµηνευτος λεγειν επει νωθροι γεγονατε ταις ακοαις

12

και γαρ οφειλοντες ειναι διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε του διδασκειν υµας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του θεου και γεγονατε χρειαν εχοντες γαλα
κτος και ου στερεας τροφης

13

πας γαρ ο µετεχων γαλακτος απειρος λογου δικαιοσυνης νηπιος γαρ εστιν
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14

τελειων δε εστιν η στερεα τροφη των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυµνασµενα εχοντων προς διακρισιν καλου τε και κακου

1

διο αφεντες τον της αρχης του χριστου λογον επι την τελειοτητα φερωµεθα µη παλιν θεµελιον καταβαλλοµενοι µετανοιας απο νεκρων εργων και πιστεως επι θεον

2

βαπτισµων διδαχης επιθεσεως τε χειρων αναστασεως τε νεκρων και κριµατος αιωνιου

3

και τουτο ποιησοµεν εανπερ επιτρεπη ο θεος

4

αδυνατον γαρ τους απαξ φωτισθεντας γευσαµενους τε της δωρεας της επουρανιου και µετοχους γενηθεντας πνευµατος αγιου

5

και καλον γευσαµενους θεου ρηµα δυναµεις τε µελλοντος αιωνος

6

και παραπεσοντας παλιν ανακαινιζειν εις µετανοιαν ανασταυρουντας εαυτοις τον υιον του θεου και παραδειγµατιζοντας

7

γη γαρ η πιουσα τον επ αυτης πολλακις ερχοµενον υετον και τικτουσα βοτανην ευθετον εκεινοις δι ους και γεωργειται µεταλαµβανει ευλογιας απο του θεου

8

εκφερουσα δε ακανθας και τριβολους αδοκιµος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν

9

πεπεισµεθα δε περι υµων αγαπητοι τα κρειττονα και εχοµενα σωτηριας ει και ουτως λαλουµεν

10

ου γαρ αδικος ο θεος επιλαθεσθαι του εργου υµων και του κοπου της αγαπης ης ενεδειξασθε εις το ονοµα αυτου διακονησαντες τοις αγιοις και διακονουντες

11

επιθυµουµεν δε εκαστον υµων την αυτην ενδεικνυσθαι σπουδην προς την πληροφοριαν της ελπιδος αχρι τελους

12

ινα µη νωθροι γενησθε µιµηται δε των δια πιστεως και µακροθυµιας κληρονοµουντων τας επαγγελιας

13

τω γαρ αβρααµ επαγγειλαµενος ο θεος επει κατ ουδενος ειχεν µειζονος οµοσαι ωµοσεν καθ εαυτου

14

λεγων η µην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

15

και ουτως µακροθυµησας επετυχεν της επαγγελιας

16

ανθρωποι µεν γαρ κατα του µειζονος οµνυουσιν και πασης αυτοις αντιλογιας περας εις βεβαιωσιν ο ορκος

17

εν ω περισσοτερον βουλοµενος ο θεος επιδειξαι τοις κληρονοµοις της επαγγελιας το αµεταθετον της βουλης αυτου εµεσιτευσεν ορκω

18

ινα δια δυο πραγµατων αµεταθετων εν οις αδυνατον ψευσασθαι θεον ισχυραν παρακλησιν εχωµεν οι καταφυγοντες κρατησαι της προκειµενης ελπιδος

19

ην ως αγκυραν εχοµεν της ψυχης ασφαλη τε και βεβαιαν και εισερχοµενην εις το εσωτερον του καταπετασµατος

20

οπου προδροµος υπερ ηµων εισηλθεν ιησους κατα την ταξιν µελχισεδεκ αρχιερευς γενοµενος εις τον αιωνα

1

ουτος γαρ ο µελχισεδεκ βασιλευς σαληµ ιερευς του θεου του υψιστου ο συναντησας αβρααµ υποστρεφοντι απο της κοπης των βασιλεων και ευλογησας αυτον

2

ω και δεκατην απο παντων εµερισεν αβρααµ πρωτον µεν ερµηνευοµενος βασιλευς δικαιοσυνης επειτα δε και βασιλευς σαληµ ο εστιν βασιλευς ειρηνης

3

απατωρ αµητωρ αγενεαλογητος µητε αρχην ηµερων µητε ζωης τελος εχων αφωµοιωµενος δε τω υιω του θεου µενει ιερευς εις το διηνεκες

4

θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααµ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης

5

και οι µεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαµβανοντες εντολην εχουσιν αποδεκατουν τον λαον κατα τον νοµον τουτεστιν τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας εκ της ο
σφυος αβρααµ

6

ο δε µη γενεαλογουµενος εξ αυτων δεδεκατωκεν τον αβρααµ και τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογηκεν

7

χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται

8

και ωδε µεν δεκατας αποθνησκοντες ανθρωποι λαµβανουσιν εκει δε µαρτυρουµενος οτι ζη

9

και ως επος ειπειν δια αβρααµ και λευι ο δεκατας λαµβανων δεδεκατωται

10

ετι γαρ εν τη οσφυι του πατρος ην οτε συνηντησεν αυτω ο µελχισεδεκ

11

ει µεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτη νενοµοθετητο τις ετι χρεια κατα την ταξιν µελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξι
ν ααρων λεγεσθαι
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12

µετατιθεµενης γαρ της ιερωσυνης εξ αναγκης και νοµου µεταθεσις γινεται

13

εφ ον γαρ λεγεται ταυτα φυλης ετερας µετεσχηκεν αφ ης ουδεις προσεσχηκεν τω θυσιαστηριω

14

προδηλον γαρ οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν ο κυριος ηµων εις ην φυλην ουδεν περι ιερωσυνης µωσης ελαλησεν

15

και περισσοτερον ετι καταδηλον εστιν ει κατα την οµοιοτητα µελχισεδεκ ανισταται ιερευς ετερος

16

ος ου κατα νοµον εντολης σαρκικης γεγονεν αλλα κατα δυναµιν ζωης ακαταλυτου

17

µαρτυρει γαρ οτι συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελχισεδεκ

18

αθετησις µεν γαρ γινεται προαγουσης εντολης δια το αυτης ασθενες και ανωφελες

19

ουδεν γαρ ετελειωσεν ο νοµος επεισαγωγη δε κρειττονος ελπιδος δι ης εγγιζοµεν τω θεω

20

και καθ οσον ου χωρις ορκωµοσιας οι µεν γαρ χωρις ορκωµοσιας εισιν ιερεις γεγονοτες

21

ο δε µετα ορκωµοσιας δια του λεγοντος προς αυτον ωµοσεν κυριος και ου µεταµεληθησεται συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν µελχισεδεκ

22

κατα τοσουτον κρειττονος διαθηκης γεγονεν εγγυος ιησους

23

και οι µεν πλειονες εισιν γεγονοτες ιερεις δια το θανατω κωλυεσθαι παραµενειν

24

ο δε δια το µενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην

25

οθεν και σωζειν εις το παντελες δυναται τους προσερχοµενους δι αυτου τω θεω παντοτε ζων εις το εντυγχανειν υπερ αυτων

26

τοιουτος γαρ ηµιν επρεπεν αρχιερευς οσιος ακακος αµιαντος κεχωρισµενος απο των αµαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενοµενος

27

ος ουκ εχει καθ ηµεραν αναγκην ωσπερ οι αρχιερεις προτερον υπερ των ιδιων αµαρτιων θυσιας αναφερειν επειτα των του λαου τουτο γαρ εποιησεν εφαπαξ εαυτον ανενεγκας

28

ο νοµος γαρ ανθρωπους καθιστησιν αρχιερεις εχοντας ασθενειαν ο λογος δε της ορκωµοσιας της µετα τον νοµον υιον εις τον αιωνα τετελειωµενον

1

κεφαλαιον δε επι τοις λεγοµενοις τοιουτον εχοµεν αρχιερεα ος εκαθισεν εν δεξια του θρονου της µεγαλωσυνης εν τοις ουρανοις

2

των αγιων λειτουργος και της σκηνης της αληθινης ην επηξεν ο κυριος και ουκ ανθρωπος

3

πας γαρ αρχιερευς εις το προσφερειν δωρα τε και θυσιας καθισταται οθεν αναγκαιον εχειν τι και τουτον ο προσενεγκη

4

ει µεν γαρ ην επι γης ουδ αν ην ιερευς οντων των ιερεων των προσφεροντων κατα τον νοµον τα δωρα

5

οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχ
θεντα σοι εν τω ορει

6

νυνι δε διαφορωτερας τετευχεν λειτουργιας οσω και κρειττονος εστιν διαθηκης µεσιτης ητις επι κρειττοσιν επαγγελιαις νενοµοθετηται

7

ει γαρ η πρωτη εκεινη ην αµεµπτος ουκ αν δευτερας εζητειτο τοπος

8

µεµφοµενος γαρ αυτοις λεγει ιδου ηµεραι ερχονται λεγει κυριος και συντελεσω επι τον οικον ισραηλ και επι τον οικον ιουδα διαθηκην καινην

9

ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ηµερα επιλαβοµενου µου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεµειναν εν τη διαθηκ
η µου καγω ηµελησα αυτων λεγει κυριος

10

οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι τω οικω ισραηλ µετα τας ηµερας εκεινας λεγει κυριος διδους νοµους µου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους
και εσοµαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται µοι εις λαον

11

και ου µη διδαξωσιν εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν µε απο µικρου αυτων εως µεγαλου αυτων

12

οτι ιλεως εσοµαι ταις αδικιαις αυτων και των αµαρτιων αυτων και των ανοµιων αυτων ου µη µνησθω ετι

13

εν τω λεγειν καινην πεπαλαιωκεν την πρωτην το δε παλαιουµενον και γηρασκον εγγυς αφανισµου

1

ειχεν µεν ουν και η πρωτη σκηνη δικαιωµατα λατρειας το τε αγιον κοσµικον
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2

σκηνη γαρ κατεσκευασθη η πρωτη εν η η τε λυχνια και η τραπεζα και η προθεσις των αρτων ητις λεγεται αγια

3

µετα δε το δευτερον καταπετασµα σκηνη η λεγοµενη αγια αγιων

4

χρυσουν εχουσα θυµιατηριον και την κιβωτον της διαθηκης περικεκαλυµµενην παντοθεν χρυσιω εν η σταµνος χρυση εχουσα το µαννα και η ραβδος ααρων η βλαστησασα κ
αι αι πλακες της διαθηκης

5

υπερανω δε αυτης χερουβιµ δοξης κατασκιαζοντα το ιλαστηριον περι ων ουκ εστιν νυν λεγειν κατα µερος

6

τουτων δε ουτως κατεσκευασµενων εις µεν την πρωτην σκηνην διαπαντος εισιασιν οι ιερεις τας λατρειας επιτελουντες

7

εις δε την δευτεραν απαξ του ενιαυτου µονος ο αρχιερευς ου χωρις αιµατος ο προσφερει υπερ εαυτου και των του λαου αγνοηµατων

8

τουτο δηλουντος του πνευµατος του αγιου µηπω πεφανερωσθαι την των αγιων οδον ετι της πρωτης σκηνης εχουσης στασιν

9

ητις παραβολη εις τον καιρον τον ενεστηκοτα καθ ον δωρα τε και θυσιαι προσφερονται µη δυναµεναι κατα συνειδησιν τελειωσαι τον λατρευοντα

10

µονον επι βρωµασιν και ποµασιν και διαφοροις βαπτισµοις και δικαιωµασιν σαρκος µεχρι καιρου διορθωσεως επικειµενα

11

χριστος δε παραγενοµενος αρχιερευς των µελλοντων αγαθων δια της µειζονος και τελειοτερας σκηνης ου χειροποιητου τουτεστιν ου ταυτης της κτισεως

12

ουδε δι αιµατος τραγων και µοσχων δια δε του ιδιου αιµατος εισηλθεν εφαπαξ εις τα αγια αιωνιαν λυτρωσιν ευραµενος

13

ει γαρ το αιµα ταυρων και τραγων και σποδος δαµαλεως ραντιζουσα τους κεκοινωµενους αγιαζει προς την της σαρκος καθαροτητα

14

ποσω µαλλον το αιµα του χριστου ος δια πνευµατος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αµωµον τω θεω καθαριει την συνειδησιν υµων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζων
τι

15

και δια τουτο διαθηκης καινης µεσιτης εστιν οπως θανατου γενοµενου εις απολυτρωσιν των επι τη πρωτη διαθηκη παραβασεων την επαγγελιαν λαβωσιν οι κεκληµενοι της
αιωνιου κληρονοµιας

16

οπου γαρ διαθηκη θανατον αναγκη φερεσθαι του διαθεµενου

17

διαθηκη γαρ επι νεκροις βεβαια επει µηποτε ισχυει οτε ζη ο διαθεµενος

18

οθεν ουδ η πρωτη χωρις αιµατος εγκεκαινισται

19

λαληθεισης γαρ πασης εντολης κατα νοµον υπο µωυσεως παντι τω λαω λαβων το αιµα των µοσχων και τραγων µετα υδατος και εριου κοκκινου και υσσωπου αυτο τε το βιβ
λιον και παντα τον λαον ερραντισεν

20

λεγων τουτο το αιµα της διαθηκης ης ενετειλατο προς υµας ο θεος

21

και την σκηνην δε και παντα τα σκευη της λειτουργιας τω αιµατι οµοιως ερραντισεν

22

και σχεδον εν αιµατι παντα καθαριζεται κατα τον νοµον και χωρις αιµατεκχυσιας ου γινεται αφεσις

23

αναγκη ουν τα µεν υποδειγµατα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας

24

ου γαρ εις χειροποιητα αγια εισηλθεν ο χριστος αντιτυπα των αληθινων αλλ εις αυτον τον ουρανον νυν εµφανισθηναι τω προσωπω του θεου υπερ ηµων

25

ουδ ινα πολλακις προσφερη εαυτον ωσπερ ο αρχιερευς εισερχεται εις τα αγια κατ ενιαυτον εν αιµατι αλλοτριω

26

επει εδει αυτον πολλακις παθειν απο καταβολης κοσµου νυν δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν αµαρτιας δια της θυσιας αυτου πεφανερωται

27

και καθ οσον αποκειται τοις ανθρωποις απαξ αποθανειν µετα δε τουτο κρισις

28

ουτως ο χριστος απαξ προσενεχθεις εις το πολλων ανενεγκειν αµαρτιας εκ δευτερου χωρις αµαρτιας οφθησεται τοις αυτον απεκδεχοµενοις εις σωτηριαν

1

σκιαν γαρ εχων ο νοµος των µελλοντων αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγµατων κατ ενιαυτον ταις αυταις θυσιαις ας προσφερουσιν εις το διηνεκες ουδεποτε δυναται τ
ους προσερχοµενους τελειωσαι

2

επει ουκ αν επαυσαντο προσφεροµεναι δια το µηδεµιαν εχειν ετι συνειδησιν αµαρτιων τους λατρευοντας απαξ κεκαθαρµενους

3

αλλ εν αυταις αναµνησις αµαρτιων κατ ενιαυτον
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4

αδυνατον γαρ αιµα ταυρων και τραγων αφαιρειν αµαρτιας

5

διο εισερχοµενος εις τον κοσµον λεγει θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησας σωµα δε κατηρτισω µοι

6

ολοκαυτωµατα και περι αµαρτιας ουκ ευδοκησας

7

τοτε ειπον ιδου ηκω εν κεφαλιδι βιβλιου γεγραπται περι εµου του ποιησαι ο θεος το θεληµα σου

8

ανωτερον λεγων οτι θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωµατα και περι αµαρτιας ουκ ηθελησας ουδε ευδοκησας αιτινες κατα τον νοµον προσφερονται

9

τοτε ειρηκεν ιδου ηκω του ποιησαι ο θεος το θεληµα σου αναιρει το πρωτον ινα το δευτερον στηση

10

εν ω θεληµατι ηγιασµενοι εσµεν οι δια της προσφορας του σωµατος του ιησου χριστου εφαπαξ

11

και πας µεν ιερευς εστηκεν καθ ηµεραν λειτουργων και τας αυτας πολλακις προσφερων θυσιας αιτινες ουδεποτε δυνανται περιελειν αµαρτιας

12

αυτος δε µιαν υπερ αµαρτιων προσενεγκας θυσιαν εις το διηνεκες εκαθισεν εν δεξια του θεου

13

το λοιπον εκδεχοµενος εως τεθωσιν οι εχθροι αυτου υποποδιον των ποδων αυτου

14

µια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζοµενους

15

µαρτυρει δε ηµιν και το πνευµα το αγιον µετα γαρ το προειρηκεναι

16

αυτη η διαθηκη ην διαθησοµαι προς αυτους µετα τας ηµερας εκεινας λεγει κυριος διδους νοµους µου επι καρδιας αυτων και επι των διανοιων αυτων επιγραψω αυτους

17

και των αµαρτιων αυτων και των ανοµιων αυτων ου µη µνησθω ετι

18

οπου δε αφεσις τουτων ουκετι προσφορα περι αµαρτιας

19

εχοντες ουν αδελφοι παρρησιαν εις την εισοδον των αγιων εν τω αιµατι ιησου

20

ην ενεκαινισεν ηµιν οδον προσφατον και ζωσαν δια του καταπετασµατος τουτεστιν της σαρκος αυτου

21

και ιερεα µεγαν επι τον οικον του θεου

22

προσερχωµεθα µετα αληθινης καρδιας εν πληροφορια πιστεως ερραντισµενοι τας καρδιας απο συνειδησεως πονηρας και λελουµενοι το σωµα υδατι καθαρω

23

κατεχωµεν την οµολογιαν της ελπιδος ακλινη πιστος γαρ ο επαγγειλαµενος

24

και κατανοωµεν αλληλους εις παροξυσµον αγαπης και καλων εργων

25

µη εγκαταλειποντες την επισυναγωγην εαυτων καθως εθος τισιν αλλα παρακαλουντες και τοσουτω µαλλον οσω βλεπετε εγγιζουσαν την ηµεραν

26

εκουσιως γαρ αµαρτανοντων ηµων µετα το λαβειν την επιγνωσιν της αληθειας ουκετι περι αµαρτιων απολειπεται θυσια

27

φοβερα δε τις εκδοχη κρισεως και πυρος ζηλος εσθιειν µελλοντος τους υπεναντιους

28

αθετησας τις νοµον µωσεως χωρις οικτιρµων επι δυσιν η τρισιν µαρτυσιν αποθνησκει

29

ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιµωριας ο τον υιον του θεου καταπατησας και το αιµα της διαθηκης κοινον ηγησαµενος εν ω ηγιασθη και το πνευµα της χαριτος ενυβρι
σας

30

οιδαµεν γαρ τον ειποντα εµοι εκδικησις εγω ανταποδωσω λεγει κυριος και παλιν κυριος κρινει τον λαον αυτου

31

φοβερον το εµπεσειν εις χειρας θεου ζωντος

32

αναµιµνησκεσθε δε τας προτερον ηµερας εν αις φωτισθεντες πολλην αθλησιν υπεµεινατε παθηµατων

33

τουτο µεν ονειδισµοις τε και θλιψεσιν θεατριζοµενοι τουτο δε κοινωνοι των ουτως αναστρεφοµενων γενηθεντες

34

και γαρ τοις δεσµοις µου συνεπαθησατε και την αρπαγην των υπαρχοντων υµων µετα χαρας προσεδεξασθε γινωσκοντες εχειν εν εαυτοις κρειττονα υπαρξιν εν ουρανοις και µ
ενουσαν

35

µη αποβαλητε ουν την παρρησιαν υµων ητις εχει µισθαποδοσιαν µεγαλην
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36

υποµονης γαρ εχετε χρειαν ινα το θεληµα του θεου ποιησαντες κοµισησθε την επαγγελιαν

37

ετι γαρ µικρον οσον οσον ο ερχοµενος ηξει και ου χρονιει

38

ο δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται και εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυχη µου εν αυτω

39

ηµεις δε ουκ εσµεν υποστολης εις απωλειαν αλλα πιστεως εις περιποιησιν ψυχης

1

εστιν δε πιστις ελπιζοµενων υποστασις πραγµατων ελεγχος ου βλεποµενων

2

εν ταυτη γαρ εµαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι

3

πιστει νοουµεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηµατι θεου εις το µη εκ φαινοµενων τα βλεποµενα γεγονεναι

4

πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω θεω δι ης εµαρτυρηθη ειναι δικαιος µαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του θεου και δι αυτης αποθανων ετι λαλειτα
ι

5

πιστει ενωχ µετετεθη του µη ιδειν θανατον και ουχ ευρισκετο διοτι µετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της µεταθεσεως αυτου µεµαρτυρηται ευηρεστηκεναι τω θεω

6

χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι πιστευσαι γαρ δει τον προσερχοµενον τω θεω οτι εστιν και τοις εκζητουσιν αυτον µισθαποδοτης γινεται

7

πιστει χρηµατισθεις νωε περι των µηδεπω βλεποµενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσµον και της κατα πιστιν δι
καιοσυνης εγενετο κληρονοµος

8

πιστει καλουµενος αβρααµ υπηκουσεν εξελθειν εις τον τοπον ον ηµελλεν λαµβανειν εις κληρονοµιαν και εξηλθεν µη επισταµενος που ερχεται

9

πιστει παρωκησεν εις την γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας µετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονοµων της επαγγελιας της αυτης

10

εξεδεχετο γαρ την τους θεµελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δηµιουργος ο θεος

11

πιστει και αυτη σαρρα δυναµιν εις καταβολην σπερµατος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας ετεκεν επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαµενον

12

διο και αφ ενος εγεννηθησαν και ταυτα νενεκρωµενου καθως τα αστρα του ουρανου τω πληθει και ωσει αµµος η παρα το χειλος της θαλασσης η αναριθµητος

13

κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες µη λαβοντες τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες και πεισθεντες και ασπασαµενοι και οµολογησαντες οτι ξενοι και παρεπιδηµοι
εισιν επι της γης

14

οι γαρ τοιαυτα λεγοντες εµφανιζουσιν οτι πατριδα επιζητουσιν

15

και ει µεν εκεινης εµνηµονευον αφ ης εξηλθον ειχον αν καιρον ανακαµψαι

16

νυνι δε κρειττονος ορεγονται τουτεστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιµασεν γαρ αυτοις πολιν

17

πιστει προσενηνοχεν αβρααµ τον ισαακ πειραζοµενος και τον µονογενη προσεφερεν ο τας επαγγελιας αναδεξαµενος

18

προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερµα

19

λογισαµενος οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατος ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη εκοµισατο

20

πιστει περι µελλοντων ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ

21

πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το ακρον της ραβδου αυτου

22

πιστει ιωσηφ τελευτων περι της εξοδου των υιων ισραηλ εµνηµονευσεν και περι των οστεων αυτου ενετειλατο

23

πιστει µωσης γεννηθεις εκρυβη τριµηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το παιδιον και ουκ εφοβηθησαν το διαταγµα του βασιλεως

24

πιστει µωσης µεγας γενοµενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω

25

µαλλον ελοµενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αµαρτιας απολαυσιν

26

µειζονα πλουτον ηγησαµενος των εν αιγυπτω θησαυρων τον ονειδισµον του χριστου απεβλεπεν γαρ εις την µισθαποδοσιαν

27

πιστει κατελιπεν αιγυπτον µη φοβηθεις τον θυµον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων εκαρτερησεν
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28

πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιµατος ινα µη ο ολοθρευων τα πρωτοτοκα θιγη αυτων

29

πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι κατεποθησαν

30

πιστει τα τειχη ιεριχω επεσεν κυκλωθεντα επι επτα ηµερας

31

πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο τοις απειθησασιν δεξαµενη τους κατασκοπους µετ ειρηνης

32

και τι ετι λεγω επιλειψει γαρ µε διηγουµενον ο χρονος περι γεδεων βαρακ τε και σαµψων και ιεφθαε δαβιδ τε και σαµουηλ και των προφητων

33

οι δια πιστεως κατηγωνισαντο βασιλειας ειργασαντο δικαιοσυνην επετυχον επαγγελιων εφραξαν στοµατα λεοντων

34

εσβεσαν δυναµιν πυρος εφυγον στοµατα µαχαιρας ενεδυναµωθησαν απο ασθενειας εγενηθησαν ισχυροι εν πολεµω παρεµβολας εκλιναν αλλοτριων

35

ελαβον γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυµπανισθησαν ου προσδεξαµενοι την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν

36

ετεροι δε εµπαιγµων και µαστιγων πειραν ελαβον ετι δε δεσµων και φυλακης

37

ελιθασθησαν επρισθησαν επειρασθησαν εν φονω µαχαιρας απεθανον περιηλθον εν µηλωταις εν αιγειοις δερµασιν υστερουµενοι θλιβοµενοι κακουχουµενοι

38

ων ουκ ην αξιος ο κοσµος εν ερηµιαις πλανωµενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης

39

και ουτοι παντες µαρτυρηθεντες δια της πιστεως ουκ εκοµισαντο την επαγγελιαν

40

του θεου περι ηµων κρειττον τι προβλεψαµενου ινα µη χωρις ηµων τελειωθωσιν

1

τοιγαρουν και ηµεις τοσουτον εχοντες περικειµενον ηµιν νεφος µαρτυρων ογκον αποθεµενοι παντα και την ευπεριστατον αµαρτιαν δι υποµονης τρεχωµεν τον προκειµενον ηµ
ιν αγωνα

2

αφορωντες εις τον της πιστεως αρχηγον και τελειωτην ιησουν ος αντι της προκειµενης αυτω χαρας υπεµεινεν σταυρον αισχυνης καταφρονησας εν δεξια τε του θρονου του θε
ου εκαθισεν

3

αναλογισασθε γαρ τον τοιαυτην υποµεµενηκοτα υπο των αµαρτωλων εις αυτον αντιλογιαν ινα µη καµητε ταις ψυχαις υµων εκλυοµενοι

4

ουπω µεχρις αιµατος αντικατεστητε προς την αµαρτιαν ανταγωνιζοµενοι

5

και εκλελησθε της παρακλησεως ητις υµιν ως υιοις διαλεγεται υιε µου µη ολιγωρει παιδειας κυριου µηδε εκλυου υπ αυτου ελεγχοµενος

6

ον γαρ αγαπα κυριος παιδευει µαστιγοι δε παντα υιον ον παραδεχεται

7

ει παιδειαν υποµενετε ως υιοις υµιν προσφερεται ο θεος τις γαρ εστιν υιος ον ου παιδευει πατηρ

8

ει δε χωρις εστε παιδειας ης µετοχοι γεγονασιν παντες αρα νοθοι εστε και ουχ υιοι

9

ειτα τους µεν της σαρκος ηµων πατερας ειχοµεν παιδευτας και ενετρεποµεθα ου πολλω µαλλον υποταγησοµεθα τω πατρι των πνευµατων και ζησοµεν

10

οι µεν γαρ προς ολιγας ηµερας κατα το δοκουν αυτοις επαιδευον ο δε επι το συµφερον εις το µεταλαβειν της αγιοτητος αυτου

11

πασα δε παιδεια προς µεν το παρον ου δοκει χαρας ειναι αλλα λυπης υστερον δε καρπον ειρηνικον τοις δι αυτης γεγυµνασµενοις αποδιδωσιν δικαιοσυνης

12

διο τας παρειµενας χειρας και τα παραλελυµενα γονατα ανορθωσατε

13

και τροχιας ορθας ποιησατε τοις ποσιν υµων ινα µη το χωλον εκτραπη ιαθη δε µαλλον

14

ειρηνην διωκετε µετα παντων και τον αγιασµον ου χωρις ουδεις οψεται τον κυριον

15

επισκοπουντες µη τις υστερων απο της χαριτος του θεου µη τις ριζα πικριας ανω φυουσα ενοχλη και δια ταυτης µιανθωσιν πολλοι

16

µη τις πορνος η βεβηλος ως ησαυ ος αντι βρωσεως µιας απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου

17

ιστε γαρ οτι και µετεπειτα θελων κληρονοµησαι την ευλογιαν απεδοκιµασθη µετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν καιπερ µετα δακρυων εκζητησας αυτην

18

ου γαρ προσεληλυθατε ψηλαφωµενω ορει και κεκαυµενω πυρι και γνοφω και σκοτω και θυελλη

19

και σαλπιγγος ηχω και φωνη ρηµατων ης οι ακουσαντες παρητησαντο µη προστεθηναι αυτοις λογον
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20

ουκ εφερον γαρ το διαστελλοµενον καν θηριον θιγη του ορους λιθοβοληθησεται η βολιδι κατατοξευθησεται

21

και ουτως φοβερον ην το φανταζοµενον µωσης ειπεν εκφοβος ειµι και εντροµος

22

αλλα προσεληλυθατε σιων ορει και πολει θεου ζωντος ιερουσαληµ επουρανιω και µυριασιν αγγελων

23

πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων εν ουρανοις απογεγραµµενων και κριτη θεω παντων και πνευµασιν δικαιων τετελειωµενων

24

και διαθηκης νεας µεσιτη ιησου και αιµατι ραντισµου κρειττονα λαλουντι παρα τον αβελ

25

βλεπετε µη παραιτησησθε τον λαλουντα ει γαρ εκεινοι ουκ εφυγον τον επι της γης παραιτησαµενοι χρηµατιζοντα πολλω µαλλον ηµεις οι τον απ ουρανων αποστρεφοµενοι

26

ου η φωνη την γην εσαλευσεν τοτε νυν δε επηγγελται λεγων ετι απαξ εγω σειω ου µονον την γην αλλα και τον ουρανον

27

το δε ετι απαξ δηλοι των σαλευοµενων την µεταθεσιν ως πεποιηµενων ινα µεινη τα µη σαλευοµενα

28

διο βασιλειαν ασαλευτον παραλαµβανοντες εχωµεν χαριν δι ης λατρευωµεν ευαρεστως τω θεω µετα αιδους και ευλαβειας

29

και γαρ ο θεος ηµων πυρ καταναλισκον

1

η φιλαδελφια µενετω

2

της φιλοξενιας µη επιλανθανεσθε δια ταυτης γαρ ελαθον τινες ξενισαντες αγγελους

3

µιµνησκεσθε των δεσµιων ως συνδεδεµενοι των κακουχουµενων ως και αυτοι οντες εν σωµατι

4

τιµιος ο γαµος εν πασιν και η κοιτη αµιαντος πορνους δε και µοιχους κρινει ο θεος

5

αφιλαργυρος ο τροπος αρκουµενοι τοις παρουσιν αυτος γαρ ειρηκεν ου µη σε ανω ουδ ου µη σε εγκαταλιπω

6

ωστε θαρρουντας ηµας λεγειν κυριος εµοι βοηθος και ου φοβηθησοµαι τι ποιησει µοι ανθρωπος

7

µνηµονευετε των ηγουµενων υµων οιτινες ελαλησαν υµιν τον λογον του θεου ων αναθεωρουντες την εκβασιν της αναστροφης µιµεισθε την πιστιν

8

ιησους χριστος χθες και σηµερον ο αυτος και εις τους αιωνας

9

διδαχαις ποικιλαις και ξεναις µη περιφερεσθε καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι την καρδιαν ου βρωµασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν οι περιπατησαντες

10

εχοµεν θυσιαστηριον εξ ου φαγειν ουκ εχουσιν εξουσιαν οι τη σκηνη λατρευοντες

11

ων γαρ εισφερεται ζωων το αιµα περι αµαρτιας εις τα αγια δια του αρχιερεως τουτων τα σωµατα κατακαιεται εξω της παρεµβολης

12

διο και ιησους ινα αγιαση δια του ιδιου αιµατος τον λαον εξω της πυλης επαθεν

13

τοινυν εξερχωµεθα προς αυτον εξω της παρεµβολης τον ονειδισµον αυτου φεροντες

14

ου γαρ εχοµεν ωδε µενουσαν πολιν αλλα την µελλουσαν επιζητουµεν

15

δι αυτου ουν αναφερωµεν θυσιαν αινεσεως διαπαντος τω θεω τουτεστιν καρπον χειλεων οµολογουντων τω ονοµατι αυτου

16

της δε ευποιιας και κοινωνιας µη επιλανθανεσθε τοιαυταις γαρ θυσιαις ευαρεστειται ο θεος

17

πειθεσθε τοις ηγουµενοις υµων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υµων ως λογον αποδωσοντες ινα µετα χαρας τουτο ποιωσιν και µη στεναζοντες αλυσιτε
λες γαρ υµιν τουτο

18

προσευχεσθε περι ηµων πεποιθαµεν γαρ οτι καλην συνειδησιν εχοµεν εν πασιν καλως θελοντες αναστρεφεσθαι

19

περισσοτερως δε παρακαλω τουτο ποιησαι ινα ταχιον αποκατασταθω υµιν

20

ο δε θεος της ειρηνης ο αναγαγων εκ νεκρων τον ποιµενα των προβατων τον µεγαν εν αιµατι διαθηκης αιωνιου τον κυριον ηµων ιησουν

21

καταρτισαι υµας εν παντι εργω αγαθω εις το ποιησαι το θεληµα αυτου ποιων εν υµιν το ευαρεστον ενωπιον αυτου δια ιησου χριστου ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων α
µην

22

παρακαλω δε υµας αδελφοι ανεχεσθε του λογου της παρακλησεως και γαρ δια βραχεων επεστειλα υµιν
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23

γινωσκετε τον αδελφον τιµοθεον απολελυµενον µεθ ου εαν ταχιον ερχηται οψοµαι υµας

24

ασπασασθε παντας τους ηγουµενους υµων και παντας τους αγιους ασπαζονται υµας οι απο της ιταλιας

25

η χαρις µετα παντων υµων αµην [προς εβραιους εγραφη απο της ιταλιας δια τιµοθεου]

1

ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν

2

πασαν χαραν ηγησασθε αδελφοι µου οταν πειρασµοις περιπεσητε ποικιλοις

3

γινωσκοντες οτι το δοκιµιον υµων της πιστεως κατεργαζεται υποµονην

4

η δε υποµονη εργον τελειον εχετω ινα ητε τελειοι και ολοκληροι εν µηδενι λειποµενοι

5

ει δε τις υµων λειπεται σοφιας αιτειτω παρα του διδοντος θεου πασιν απλως και µη ονειδιζοντος και δοθησεται αυτω

6

αιτειτω δε εν πιστει µηδεν διακρινοµενος ο γαρ διακρινοµενος εοικεν κλυδωνι θαλασσης ανεµιζοµενω και ριπιζοµενω

7

µη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληψεται τι παρα του κυριου

8

ανηρ διψυχος ακαταστατος εν πασαις ταις οδοις αυτου

9

καυχασθω δε ο αδελφος ο ταπεινος εν τω υψει αυτου

10

ο δε πλουσιος εν τη ταπεινωσει αυτου οτι ως ανθος χορτου παρελευσεται

11

ανετειλεν γαρ ο ηλιος συν τω καυσωνι και εξηρανεν τον χορτον και το ανθος αυτου εξεπεσεν και η ευπρεπεια του προσωπου αυτου απωλετο ουτως και ο πλουσιος εν ταις πορ
ειαις αυτου µαρανθησεται

12

µακαριος ανηρ ος υποµενει πειρασµον οτι δοκιµος γενοµενος ληψεται τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο ο κυριος τοις αγαπωσιν αυτον

13

µηδεις πειραζοµενος λεγετω οτι απο του θεου πειραζοµαι ο γαρ θεος απειραστος εστιν κακων πειραζει δε αυτος ουδενα

14

εκαστος δε πειραζεται υπο της ιδιας επιθυµιας εξελκοµενος και δελεαζοµενος

15

ειτα η επιθυµια συλλαβουσα τικτει αµαρτιαν η δε αµαρτια αποτελεσθεισα αποκυει θανατον

16

µη πλανασθε αδελφοι µου αγαπητοι

17

πασα δοσις αγαθη και παν δωρηµα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασµα

18

βουληθεις απεκυησεν ηµας λογω αληθειας εις το ειναι ηµας απαρχην τινα των αυτου κτισµατων

19

ωστε αδελφοι µου αγαπητοι εστω πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι βραδυς εις το λαλησαι βραδυς εις οργην

20

οργη γαρ ανδρος δικαιοσυνην θεου ου κατεργαζεται

21

διο αποθεµενοι πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας εν πραυτητι δεξασθε τον εµφυτον λογον τον δυναµενον σωσαι τας ψυχας υµων

22

γινεσθε δε ποιηται λογου και µη µονον ακροαται παραλογιζοµενοι εαυτους

23

οτι ει τις ακροατης λογου εστιν και ου ποιητης ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω

24

κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

25

ο δε παρακυψας εις νοµον τελειον τον της ελευθεριας και παραµεινας ουτος ουκ ακροατης επιλησµονης γενοµενος αλλα ποιητης εργου ουτος µακαριος εν τη ποιησει αυτου ε
σται

26

ει τις δοκει θρησκος ειναι εν υµιν µη χαλιναγωγων γλωσσαν αυτου αλλ απατων καρδιαν αυτου τουτου µαταιος η θρησκεια

27

θρησκεια καθαρα και αµιαντος παρα τω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσµου

1

αδελφοι µου µη εν προσωποληψιαις εχετε την πιστιν του κυριου ηµων ιησου χριστου της δοξης

2

εαν γαρ εισελθη εις την συναγωγην υµων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαµπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι
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3

και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαµπραν και ειπητε αυτω συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου ωδε υπο το υποποδιον µου

4

και ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισµων πονηρων

5

ακουσατε αδελφοι µου αγαπητοι ουχ ο θεος εξελεξατο τους πτωχους του κοσµου τουτου πλουσιους εν πιστει και κληρονοµους της βασιλειας ης επηγγειλατο τοις αγαπωσιν α
υτον

6

υµεις δε ητιµασατε τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν υµων και αυτοι ελκουσιν υµας εις κριτηρια

7

ουκ αυτοι βλασφηµουσιν το καλον ονοµα το επικληθεν εφ υµας

8

ει µεντοι νοµον τελειτε βασιλικον κατα την γραφην αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον καλως ποιειτε

9

ει δε προσωποληπτειτε αµαρτιαν εργαζεσθε ελεγχοµενοι υπο του νοµου ως παραβαται

10

οστις γαρ ολον τον νοµον τηρησει πταισει δε εν ενι γεγονεν παντων ενοχος

11

ο γαρ ειπων µη µοιχευσης ειπεν και µη φονευσης ει δε ου µοιχευσεις φονευσεις δε γεγονας παραβατης νοµου

12

ουτως λαλειτε και ουτως ποιειτε ως δια νοµου ελευθεριας µελλοντες κρινεσθαι

13

η γαρ κρισις ανιλεως τω µη ποιησαντι ελεος και κατακαυχαται ελεος κρισεως

14

τι το οφελος αδελφοι µου εαν πιστιν λεγη τις εχειν εργα δε µη εχη µη δυναται η πιστις σωσαι αυτον

15

εαν δε αδελφος η αδελφη γυµνοι υπαρχωσιν και λειποµενοι ωσιν της εφηµερου τροφης

16

ειπη δε τις αυτοις εξ υµων υπαγετε εν ειρηνη θερµαινεσθε και χορταζεσθε µη δωτε δε αυτοις τα επιτηδεια του σωµατος τι το οφελος

17

ουτως και η πιστις εαν µη εργα εχη νεκρα εστιν καθ εαυτην

18

αλλ ερει τις συ πιστιν εχεις καγω εργα εχω δειξον µοι την πιστιν σου εκ των εργων σου καγω δειξω σοι εκ των εργων µου την πιστιν µου

19

συ πιστευεις οτι ο θεος εις εστιν καλως ποιεις και τα δαιµονια πιστευουσιν και φρισσουσιν

20

θελεις δε γνωναι ω ανθρωπε κενε οτι η πιστις χωρις των εργων νεκρα εστιν

21

αβρααµ ο πατηρ ηµων ουκ εξ εργων εδικαιωθη ανενεγκας ισαακ τον υιον αυτου επι το θυσιαστηριον

22

βλεπεις οτι η πιστις συνηργει τοις εργοις αυτου και εκ των εργων η πιστις ετελειωθη

23

και επληρωθη η γραφη η λεγουσα επιστευσεν δε αβρααµ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη

24

ορατε τοινυν οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως µονον

25

οµοιως δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη υποδεξαµενη τους αγγελους και ετερα οδω εκβαλουσα

26

ωσπερ γαρ το σωµα χωρις πνευµατος νεκρον εστιν ουτως και η πιστις χωρις των εργων νεκρα εστιν

1

µη πολλοι διδασκαλοι γινεσθε αδελφοι µου ειδοτες οτι µειζον κριµα ληψοµεθα

2

πολλα γαρ πταιοµεν απαντες ει τις εν λογω ου πταιει ουτος τελειος ανηρ δυνατος χαλιναγωγησαι και ολον το σωµα

3

ιδου των ιππων τους χαλινους εις τα στοµατα βαλλοµεν προς το πειθεσθαι αυτους ηµιν και ολον το σωµα αυτων µεταγοµεν

4

ιδου και τα πλοια τηλικαυτα οντα και υπο σκληρων ανεµων ελαυνοµενα µεταγεται υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου αν η ορµη του ευθυνοντος βουληται

5

ουτως και η γλωσσα µικρον µελος εστιν και µεγαλαυχει ιδου ολιγον πυρ ηλικην υλην αναπτει

6

και η γλωσσα πυρ ο κοσµος της αδικιας ουτως η γλωσσα καθισταται εν τοις µελεσιν ηµων η σπιλουσα ολον το σωµα και φλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και φλογιζοµεν
η υπο της γεεννης

7

πασα γαρ φυσις θηριων τε και πετεινων ερπετων τε και εναλιων δαµαζεται και δεδαµασται τη φυσει τη ανθρωπινη

8

την δε γλωσσαν ουδεις δυναται ανθρωπων δαµασαι ακατασχετον κακον µεστη ιου θανατηφορου
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9

εν αυτη ευλογουµεν τον θεον και πατερα και εν αυτη καταρωµεθα τους ανθρωπους τους καθ οµοιωσιν θεου γεγονοτας

10

εκ του αυτου στοµατος εξερχεται ευλογια και καταρα ου χρη αδελφοι µου ταυτα ουτως γινεσθαι

11

µητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον

12

µη δυναται αδελφοι µου συκη ελαιας ποιησαι η αµπελος συκα ουτως ουδεµια πηγη αλυκον και γλυκυ ποιησαι υδωρ

13

τις σοφος και επιστηµων εν υµιν δειξατω εκ της καλης αναστροφης τα εργα αυτου εν πραυτητι σοφιας

14

ει δε ζηλον πικρον εχετε και εριθειαν εν τη καρδια υµων µη κατακαυχασθε και ψευδεσθε κατα της αληθειας

15

ουκ εστιν αυτη η σοφια ανωθεν κατερχοµενη αλλ επιγειος ψυχικη δαιµονιωδης

16

οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγµα

17

η δε ανωθεν σοφια πρωτον µεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης µεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και ανυποκριτος

18

καρπος δε της δικαιοσυνης εν ειρηνη σπειρεται τοις ποιουσιν ειρηνην

1

ποθεν πολεµοι και µαχαι εν υµιν ουκ εντευθεν εκ των ηδονων υµων των στρατευοµενων εν τοις µελεσιν υµων

2

επιθυµειτε και ουκ εχετε φονευετε και ζηλουτε και ου δυνασθε επιτυχειν µαχεσθε και πολεµειτε ουκ εχετε δε δια το µη αιτεισθαι υµας

3

αιτειτε και ου λαµβανετε διοτι κακως αιτεισθε ινα εν ταις ηδοναις υµων δαπανησητε

4

µοιχοι και µοιχαλιδες ουκ οιδατε οτι η φιλια του κοσµου εχθρα του θεου εστιν ος αν ουν βουληθη φιλος ειναι του κοσµου εχθρος του θεου καθισταται

5

η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το πνευµα ο κατωκησεν εν ηµιν

6

µειζονα δε διδωσιν χαριν διο λεγει ο θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν

7

υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε τω διαβολω και φευξεται αφ υµων

8

εγγισατε τω θεω και εγγιει υµιν καθαρισατε χειρας αµαρτωλοι και αγνισατε καρδιας διψυχοι

9

ταλαιπωρησατε και πενθησατε και κλαυσατε ο γελως υµων εις πενθος µεταστραφητω και η χαρα εις κατηφειαν

10

ταπεινωθητε ενωπιον του κυριου και υψωσει υµας

11

µη καταλαλειτε αλληλων αδελφοι ο καταλαλων αδελφου και κρινων τον αδελφον αυτου καταλαλει νοµου και κρινει νοµον ει δε νοµον κρινεις ουκ ει ποιητης νοµου αλλα κρι
της

12

εις εστιν ο νοµοθετης ο δυναµενος σωσαι και απολεσαι συ τις ει ος κρινεις τον ετερον

13

αγε νυν οι λεγοντες σηµερον και αυριον πορευσωµεθα εις τηνδε την πολιν και ποιησωµεν εκει ενιαυτον ενα και εµπορευσωµεθα και κερδησωµεν

14

οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ η ζωη υµων ατµις γαρ εστιν η προς ολιγον φαινοµενη επειτα δε αφανιζοµενη

15

αντι του λεγειν υµας εαν ο κυριος θεληση και ζησωµεν και ποιησωµεν τουτο η εκεινο

16

νυν δε καυχασθε εν ταις αλαζονειαις υµων πασα καυχησις τοιαυτη πονηρα εστιν

17

ειδοτι ουν καλον ποιειν και µη ποιουντι αµαρτια αυτω εστιν

1

αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες επι ταις ταλαιπωριαις υµων ταις επερχοµεναις

2

ο πλουτος υµων σεσηπεν και τα ιµατια υµων σητοβρωτα γεγονεν

3

ο χρυσος υµων και ο αργυρος κατιωται και ο ιος αυτων εις µαρτυριον υµιν εσται και φαγεται τας σαρκας υµων ως πυρ εθησαυρισατε εν εσχαταις ηµεραις

4

ιδου ο µισθος των εργατων των αµησαντων τας χωρας υµων ο απεστερηµενος αφ υµων κραζει και αι βοαι των θερισαντων εις τα ωτα κυριου σαβαωθ εισεληλυθασιν

5

ετρυφησατε επι της γης και εσπαταλησατε εθρεψατε τας καρδιας υµων ως εν ηµερα σφαγης

6

κατεδικασατε εφονευσατε τον δικαιον ουκ αντιτασσεται υµιν
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7

µακροθυµησατε ουν αδελφοι εως της παρουσιας του κυριου ιδου ο γεωργος εκδεχεται τον τιµιον καρπον της γης µακροθυµων επ αυτω εως αν λαβη υετον πρωιµον και οψιµο
ν

8

µακροθυµησατε και υµεις στηριξατε τας καρδιας υµων οτι η παρουσια του κυριου ηγγικεν

9

µη στεναζετε κατ αλληλων αδελφοι ινα µη κατακριθητε ιδου κριτης προ των θυρων εστηκεν

10

υποδειγµα λαβετε της κακοπαθειας αδελφοι µου και της µακροθυµιας τους προφητας οι ελαλησαν τω ονοµατι κυριου

11

ιδου µακαριζοµεν τους υποµενοντας την υποµονην ιωβ ηκουσατε και το τελος κυριου ειδετε οτι πολυσπλαγχνος εστιν ο κυριος και οικτιρµων

12

προ παντων δε αδελφοι µου µη οµνυετε µητε τον ουρανον µητε την γην µητε αλλον τινα ορκον ητω δε υµων το ναι ναι και το ου ου ινα µη εις υποκρισιν πεσητε

13

κακοπαθει τις εν υµιν προσευχεσθω ευθυµει τις ψαλλετω

14

ασθενει τις εν υµιν προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν επ αυτον αλειψαντες αυτον ελαιω εν τω ονοµατι του κυριου

15

και η ευχη της πιστεως σωσει τον καµνοντα και εγερει αυτον ο κυριος καν αµαρτιας η πεποιηκως αφεθησεται αυτω

16

εξοµολογεισθε αλληλοις τα παραπτωµατα και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουµενη

17

ηλιας ανθρωπος ην οµοιοπαθης ηµιν και προσευχη προσηυξατο του µη βρεξαι και ουκ εβρεξεν επι της γης ενιαυτους τρεις και µηνας εξ

18

και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης

19

αδελφοι εαν τις εν υµιν πλανηθη απο της αληθειας και επιστρεψη τις αυτον

20

γινωσκετω οτι ο επιστρεψας αµαρτωλον εκ πλανης οδου αυτου σωσει ψυχην εκ θανατου και καλυψει πληθος αµαρτιων

1

πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδηµοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας

2

κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασµω πνευµατος εις υπακοην και ραντισµον αιµατος ιησου χριστου χαρις υµιν και ειρηνη πληθυνθειη

3

ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ηµων ιησου χριστου ο κατα το πολυ αυτου ελεος αναγεννησας ηµας εις ελπιδα ζωσαν δι αναστασεως ιησου χριστου εκ νεκρων

4

εις κληρονοµιαν αφθαρτον και αµιαντον και αµαραντον τετηρηµενην εν ουρανοις εις ηµας

5

τους εν δυναµει θεου φρουρουµενους δια πιστεως εις σωτηριαν ετοιµην αποκαλυφθηναι εν καιρω εσχατω

6

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασµοις

7

ινα το δοκιµιον υµων της πιστεως πολυ τιµιωτερον χρυσιου του απολλυµενου δια πυρος δε δοκιµαζοµενου ευρεθη εις επαινον και τιµην και δοξαν εν αποκαλυψει ιησου χριστ
ου

8

ον ουκ ειδοτες αγαπατε εις ον αρτι µη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασµενη

9

κοµιζοµενοι το τελος της πιστεως υµων σωτηριαν ψυχων

10

περι ης σωτηριας εξεζητησαν και εξηρευνησαν προφηται οι περι της εις υµας χαριτος προφητευσαντες

11

ερευνωντες εις τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοις πνευµα χριστου προµαρτυροµενον τα εις χριστον παθηµατα και τας µετα ταυτα δοξας

12

οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις ηµιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υµιν δια των ευαγγελισαµενων υµας εν πνευµατι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυµουσιν αγ
γελοι παρακυψαι

13

διο αναζωσαµενοι τας οσφυας της διανοιας υµων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φεροµενην υµιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου

14

ως τεκνα υπακοης µη συσχηµατιζοµενοι ταις προτερον εν τη αγνοια υµων επιθυµιαις

15

αλλα κατα τον καλεσαντα υµας αγιον και αυτοι αγιοι εν παση αναστροφη γενηθητε

16

διοτι γεγραπται αγιοι γενεσθε οτι εγω αγιος ειµι

17

και ει πατερα επικαλεισθε τον απροσωποληπτως κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υµων χρονον αναστραφητε
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18

ειδοτες οτι ου φθαρτοις αργυριω η χρυσιω ελυτρωθητε εκ της µαταιας υµων αναστροφης πατροπαραδοτου

19

αλλα τιµιω αιµατι ως αµνου αµωµου και ασπιλου χριστου

20

προεγνωσµενου µεν προ καταβολης κοσµου φανερωθεντος δε επ εσχατων των χρονων δι υµας

21

τους δι αυτου πιστευοντας εις θεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν υµων και ελπιδα ειναι εις θεον

22

τας ψυχας υµων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας δια πνευµατος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρας καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως

23

αναγεγεννηµενοι ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος θεου και µενοντος εις τον αιωνα

24

διοτι πασα σαρξ ως χορτος και πασα δοξα ανθρωπου ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος αυτου εξεπεσεν

25

το δε ρηµα κυριου µενει εις τον αιωνα τουτο δε εστιν το ρηµα το ευαγγελισθεν εις υµας

1

αποθεµενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας

2

ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε

3

ειπερ εγευσασθε οτι χρηστος ο κυριος

4

προς ον προσερχοµενοι λιθον ζωντα υπο ανθρωπων µεν αποδεδοκιµασµενον παρα δε θεω εκλεκτον εντιµον

5

και αυτοι ως λιθοι ζωντες οικοδοµεισθε οικος πνευµατικος ιερατευµα αγιον ανενεγκαι πνευµατικας θυσιας ευπροσδεκτους τω θεω δια ιησου χριστου

6

διο και περιεχει εν τη γραφη ιδου τιθηµι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκτον εντιµον και ο πιστευων επ αυτω ου µη καταισχυνθη

7

υµιν ουν η τιµη τοις πιστευουσιν απειθουσιν δε λιθον ον απεδοκιµασαν οι οικοδοµουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας

8

και λιθος προσκοµµατος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν

9

υµεις δε γενος εκλεκτον βασιλειον ιερατευµα εθνος αγιον λαος εις περιποιησιν οπως τας αρετας εξαγγειλητε του εκ σκοτους υµας καλεσαντος εις το θαυµαστον αυτου φως

10

οι ποτε ου λαος νυν δε λαος θεου οι ουκ ηλεηµενοι νυν δε ελεηθεντες

11

αγαπητοι παρακαλω ως παροικους και παρεπιδηµους απεχεσθαι των σαρκικων επιθυµιων αιτινες στρατευονται κατα της ψυχης

12

την αναστροφην υµων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υµων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ηµερα επισκοπη
ς

13

υποταγητε ουν παση ανθρωπινη κτισει δια τον κυριον ειτε βασιλει ως υπερεχοντι

14

ειτε ηγεµοσιν ως δι αυτου πεµποµενοις εις εκδικησιν µεν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων

15

οτι ουτως εστιν το θεληµα του θεου αγαθοποιουντας φιµουν την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν

16

ως ελευθεροι και µη ως επικαλυµµα εχοντες της κακιας την ελευθεριαν αλλ ως δουλοι θεου

17

παντας τιµησατε την αδελφοτητα αγαπατε τον θεον φοβεισθε τον βασιλεα τιµατε

18

οι οικεται υποτασσοµενοι εν παντι φοβω τοις δεσποταις ου µονον τοις αγαθοις και επιεικεσιν αλλα και τοις σκολιοις

19

τουτο γαρ χαρις ει δια συνειδησιν θεου υποφερει τις λυπας πασχων αδικως

20

ποιον γαρ κλεος ει αµαρτανοντες και κολαφιζοµενοι υποµενειτε αλλ ει αγαθοποιουντες και πασχοντες υποµενειτε τουτο χαρις παρα θεω

21

εις τουτο γαρ εκληθητε οτι και χριστος επαθεν υπερ ηµων ηµιν υπολιµπανων υπογραµµον ινα επακολουθησητε τοις ιχνεσιν αυτου

22

ος αµαρτιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολος εν τω στοµατι αυτου

23

ος λοιδορουµενος ουκ αντελοιδορει πασχων ουκ ηπειλει παρεδιδου δε τω κρινοντι δικαιως

24

ος τας αµαρτιας ηµων αυτος ανηνεγκεν εν τω σωµατι αυτου επι το ξυλον ινα ταις αµαρτιαις απογενοµενοι τη δικαιοσυνη ζησωµεν ου τω µωλωπι αυτου ιαθητε

25

ητε γαρ ως προβατα πλανωµενα αλλ επεστραφητε νυν επι τον ποιµενα και επισκοπον των ψυχων υµων
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1

οµοιως αι γυναικες υποτασσοµεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησωνται

2

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υµων

3

ων εστω ουχ ο εξωθεν εµπλοκης τριχων και περιθεσεως χρυσιων η ενδυσεως ιµατιων κοσµος

4

αλλ ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος εν τω αφθαρτω του πραεος και ησυχιου πνευµατος ο εστιν ενωπιον του θεου πολυτελες

5

ουτως γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι επι τον θεον εκοσµουν εαυτας υποτασσοµεναι τοις ιδιοις ανδρασιν

6

ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααµ κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι και µη φοβουµεναι µηδεµιαν πτοησιν

7

οι ανδρες οµοιως συνοικουντες κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεµοντες τιµην ως και συγκληρονοµοι χαριτος ζωης εις το µη εκκοπτεσθαι τας προσευ
χας υµων

8

το δε τελος παντες οµοφρονες συµπαθεις φιλαδελφοι ευσπλαγχνοι φιλοφρονες

9

µη αποδιδοντες κακον αντι κακου η λοιδοριαν αντι λοιδοριας τουναντιον δε ευλογουντες ειδοτες οτι εις τουτο εκληθητε ινα ευλογιαν κληρονοµησητε

10

ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ηµερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν αυτου απο κακου και χειλη αυτου του µη λαλησαι δολον

11

εκκλινατω απο κακου και ποιησατω αγαθον ζητησατω ειρηνην και διωξατω αυτην

12

οτι οι οφθαλµοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυτου εις δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα

13

και τις ο κακωσων υµας εαν του αγαθου µιµηται γενησθε

14

αλλ ει και πασχοιτε δια δικαιοσυνην µακαριοι τον δε φοβον αυτων µη φοβηθητε µηδε ταραχθητε

15

κυριον δε τον θεον αγιασατε εν ταις καρδιαις υµων ετοιµοι δε αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι υµας λογον περι της εν υµιν ελπιδος µετα πραυτητος και φοβου

16

συνειδησιν εχοντες αγαθην ινα εν ω καταλαλωσιν υµων ως κακοποιων καταισχυνθωσιν οι επηρεαζοντες υµων την αγαθην εν χριστω αναστροφην

17

κρειττον γαρ αγαθοποιουντας ει θελει το θεληµα του θεου πασχειν η κακοποιουντας

18

οτι και χριστος απαξ περι αµαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα ηµας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις µεν σαρκι ζωοποιηθεις δε τω πνευµατι

19

εν ω και τοις εν φυλακη πνευµασιν πορευθεις εκηρυξεν

20

απειθησασιν ποτε οτε απαξ εξεδεχετο η του θεου µακροθυµια εν ηµεραις νωε κατασκευαζοµενης κιβωτου εις ην ολιγαι τουτεστιν οκτω ψυχαι διεσωθησαν δι υδατος

21

ο και ηµας αντιτυπον νυν σωζει βαπτισµα ου σαρκος αποθεσις ρυπου αλλα συνειδησεως αγαθης επερωτηµα εις θεον δι αναστασεως ιησου χριστου

22

ος εστιν εν δεξια του θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναµεων

1

χριστου ουν παθοντος υπερ ηµων σαρκι και υµεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε οτι ο παθων εν σαρκι πεπαυται αµαρτιας

2

εις το µηκετι ανθρωπων επιθυµιαις αλλα θεληµατι θεου τον επιλοιπον εν σαρκι βιωσαι χρονον

3

αρκετος γαρ ηµιν ο παρεληλυθως χρονος του βιου το θεληµα των εθνων κατεργασασθαι πεπορευµενους εν ασελγειαις επιθυµιαις οινοφλυγιαις κωµοις ποτοις και αθεµιτοις ει
δωλολατρειαις

4

εν ω ξενιζονται µη συντρεχοντων υµων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφηµουντες

5

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιµως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

6

εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη ινα κριθωσιν µεν κατα ανθρωπους σαρκι ζωσιν δε κατα θεον πνευµατι

7

παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις τας προσευχας

8

προ παντων δε την εις εαυτους αγαπην εκτενη εχοντες οτι αγαπη καλυψει πληθος αµαρτιων

9

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσµων

10

εκαστος καθως ελαβεν χαρισµα εις εαυτους αυτο διακονουντες ως καλοι οικονοµοι ποικιλης χαριτος θεου
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11

ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αι
ωνων αµην

12

αγαπητοι µη ξενιζεσθε τη εν υµιν πυρωσει προς πειρασµον υµιν γινοµενη ως ξενου υµιν συµβαινοντος

13

αλλα καθο κοινωνειτε τοις του χριστου παθηµασιν χαιρετε ινα και εν τη αποκαλυψει της δοξης αυτου χαρητε αγαλλιωµενοι

14

ει ονειδιζεσθε εν ονοµατι χριστου µακαριοι οτι το της δοξης και το του θεου πνευµα εφ υµας αναπαυεται κατα µεν αυτους βλασφηµειται κατα δε υµας δοξαζεται

15

µη γαρ τις υµων πασχετω ως φονευς η κλεπτης η κακοποιος η ως αλλοτριοεπισκοπος

16

ει δε ως χριστιανος µη αισχυνεσθω δοξαζετω δε τον θεον εν τω µερει τουτω

17

οτι ο καιρος του αρξασθαι το κριµα απο του οικου του θεου ει δε πρωτον αφ ηµων τι το τελος των απειθουντων τω του θεου ευαγγελιω

18

και ει ο δικαιος µολις σωζεται ο ασεβης και αµαρτωλος που φανειται

19

ωστε και οι πασχοντες κατα το θεληµα του θεου ως πιστω κτιστη παρατιθεσθωσαν τας ψυχας εαυτων εν αγαθοποιια

1

πρεσβυτερους τους εν υµιν παρακαλω ο συµπρεσβυτερος και µαρτυς των του χριστου παθηµατων ο και της µελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος

2

ποιµανατε το εν υµιν ποιµνιον του θεου επισκοπουντες µη αναγκαστως αλλ εκουσιως µηδε αισχροκερδως αλλα προθυµως

3

µηδ ως κατακυριευοντες των κληρων αλλα τυποι γινοµενοι του ποιµνιου

4

και φανερωθεντος του αρχιποιµενος κοµιεισθε τον αµαραντινον της δοξης στεφανον

5

οµοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις παντες δε αλληλοις υποτασσοµενοι την ταπεινοφροσυνην εγκοµβωσασθε οτι ο θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσι
ν χαριν

6

ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υµας υψωση εν καιρω

7

πασαν την µεριµναν υµων επιρριψαντες επ αυτον οτι αυτω µελει περι υµων

8

νηψατε γρηγορησατε οτι ο αντιδικος υµων διαβολος ως λεων ωρυοµενος περιπατει ζητων τινα καταπιη

9

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηµατων τη εν κοσµω υµων αδελφοτητι επιτελεισθαι

10

ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας ηµας εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω ιησου ολιγον παθοντας αυτος καταρτισαι υµας στηριξαι σθενωσαι θεµελιωσαι

11

αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην

12

δια σιλουανου υµιν του πιστου αδελφου ως λογιζοµαι δι ολιγων εγραψα παρακαλων και επιµαρτυρων ταυτην ειναι αληθη χαριν του θεου εις ην εστηκατε

13

ασπαζεται υµας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και µαρκος ο υιος µου

14

ασπασασθε αλληλους εν φιληµατι αγαπης ειρηνη υµιν πασιν τοις εν χριστω ιησου αµην

1

συµεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιµον ηµιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου

2

χαρις υµιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει του θεου και ιησου του κυριου ηµων

3

ως παντα ηµιν της θειας δυναµεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρηµενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ηµας δια δοξης και αρετης

4

δι ων τα µεγιστα ηµιν και τιµια επαγγελµατα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν κοσµω εν επιθυµια φθορας

5

και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υµων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν

6

εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υποµονην εν δε τη υποµονη την ευσεβειαν

7

εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην

8

ταυτα γαρ υµιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν εις την του κυριου ηµων ιησου χριστου επιγνωσιν

9

ω γαρ µη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν µυωπαζων ληθην λαβων του καθαρισµου των παλαι αυτου αµαρτιων
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10

διο µαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υµων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου µη πταισητε ποτε

11

ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υµιν η εισοδος εις την αιωνιον βασιλειαν του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου

12

διο ουκ αµελησω υµας αει υποµιµνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγµενους εν τη παρουση αληθεια

13

δικαιον δε ηγουµαι εφ οσον ειµι εν τουτω τω σκηνωµατι διεγειρειν υµας εν υποµνησει

14

ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του σκηνωµατος µου καθως και ο κυριος ηµων ιησους χριστος εδηλωσεν µοι

15

σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υµας µετα την εµην εξοδον την τουτων µνηµην ποιεισθαι

16

ου γαρ σεσοφισµενοις µυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαµεν υµιν την του κυριου ηµων ιησου χριστου δυναµιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου µεγαλειοτ
ητος

17

λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιµην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της µεγαλοπρεπους δοξης ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος εις ον εγω ευδοκησα

18

και ταυτην την φωνην ηµεις ηκουσαµεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω ορει τω αγιω

19

και εχοµεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχµηρω τοπω εως ου ηµερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις κα
ρδιαις υµων

20

τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου γινεται

21

ου γαρ θεληµατι ανθρωπου ηνεχθη ποτε προφητεια αλλ υπο πνευµατος αγιου φεροµενοι ελαλησαν οι αγιοι θεου ανθρωποι

1

εγενοντο δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υµιν εσονται ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις απωλειας και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην αρνουµε
νοι επαγοντες εαυτοις ταχινην απωλειαν

2

και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις απωλειαις δι ους η οδος της αληθειας βλασφηµηθησεται

3

και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υµας εµπορευσονται οις το κριµα εκπαλαι ουκ αργει και η απωλεια αυτων ου νυσταζει

4

ει γαρ ο θεος αγγελων αµαρτησαντων ουκ εφεισατο αλλα σειραις ζοφου ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν τετηρηµενους

5

και αρχαιου κοσµου ουκ εφεισατο αλλ ογδοον νωε δικαιοσυνης κηρυκα εφυλαξεν κατακλυσµον κοσµω ασεβων επαξας

6

και πολεις σοδοµων και γοµορρας τεφρωσας καταστροφη κατεκρινεν υποδειγµα µελλοντων ασεβειν τεθεικως

7

και δικαιον λωτ καταπονουµενον υπο της των αθεσµων εν ασελγεια αναστροφης ερρυσατο

8

βλεµµατι γαρ και ακοη ο δικαιος εγκατοικων εν αυτοις ηµεραν εξ ηµερας ψυχην δικαιαν ανοµοις εργοις εβασανιζεν

9

οιδεν κυριος ευσεβεις εκ πειρασµου ρυεσθαι αδικους δε εις ηµεραν κρισεως κολαζοµενους τηρειν

10

µαλιστα δε τους οπισω σαρκος εν επιθυµια µιασµου πορευοµενους και κυριοτητος καταφρονουντας τολµηται αυθαδεις δοξας ου τρεµουσιν βλασφηµουντες

11

οπου αγγελοι ισχυι και δυναµει µειζονες οντες ου φερουσιν κατ αυτων παρα κυριω βλασφηµον κρισιν

12

ουτοι δε ως αλογα ζωα φυσικα γεγενηµενα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφηµουντες εν τη φθορα αυτων καταφθαρησονται

13

κοµιουµενοι µισθον αδικιας ηδονην ηγουµενοι την εν ηµερα τρυφην σπιλοι και µωµοι εντρυφωντες εν ταις απαταις αυτων συνευωχουµενοι υµιν

14

οφθαλµους εχοντες µεστους µοιχαλιδος και ακαταπαυστους αµαρτιας δελεαζοντες ψυχας αστηρικτους καρδιαν γεγυµνασµενην πλεονεξιαις εχοντες καταρας τεκνα

15

καταλιποντες την ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησαντες τη οδω του βαλααµ του βοσορ ος µισθον αδικιας ηγαπησεν

16

ελεγξιν δε εσχεν ιδιας παρανοµιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη φθεγξαµενον εκωλυσεν την του προφητου παραφρονιαν

17

ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι νεφελαι υπο λαιλαπος ελαυνοµεναι οις ο ζοφος του σκοτους εις αιωνα τετηρηται

18

υπερογκα γαρ µαταιοτητος φθεγγοµενοι δελεαζουσιν εν επιθυµιαις σαρκος ασελγειαις τους οντως αποφυγοντας τους εν πλανη αναστρεφοµενους

19

ελευθεριαν αυτοις επαγγελλοµενοι αυτοι δουλοι υπαρχοντες της φθορας ω γαρ τις ηττηται τουτω και δεδουλωται
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20

ει γαρ αποφυγοντες τα µιασµατα του κοσµου εν επιγνωσει του κυριου και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εµπλακεντες ηττωνται γεγονεν αυτοις τα εσχατα χειρονα τ
ων πρωτων

21

κρειττον γαρ ην αυτοις µη επεγνωκεναι την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν επιστρεψαι εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης

22

συµβεβηκεν δε αυτοις το της αληθους παροιµιας κυων επιστρεψας επι το ιδιον εξεραµα και υς λουσαµενη εις κυλισµα βορβορου

1

ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υµιν γραφω επιστολην εν αις διεγειρω υµων εν υποµνησει την ειλικρινη διανοιαν

2

µνησθηναι των προειρηµενων ρηµατων υπο των αγιων προφητων και της των αποστολων ηµων εντολης του κυριου και σωτηρος

3

τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ εσχατου των ηµερων εµπαικται κατα τας ιδιας αυτων επιθυµιας πορευοµενοι

4

και λεγοντες που εστιν η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιµηθησαν παντα ουτως διαµενει απ αρχης κτισεως

5

λανθανει γαρ αυτους τουτο θελοντας οτι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ υδατος και δι υδατος συνεστωσα τω του θεου λογω

6

δι ων ο τοτε κοσµος υδατι κατακλυσθεις απωλετο

7

οι δε νυν ουρανοι και η γη αυτου λογω τεθησαυρισµενοι εισιν πυρι τηρουµενοι εις ηµεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων

8

εν δε τουτο µη λανθανετω υµας αγαπητοι οτι µια ηµερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ηµερα µια

9

ου βραδυνει ο κυριος της επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται αλλα µακροθυµει εις ηµας µη βουλοµενος τινας απολεσθαι αλλα παντας εις µετανοιαν χωρησαι

10

ηξει δε η ηµερα κυριου ως κλεπτης εν νυκτι εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται στοιχεια δε καυσουµενα λυθησονται και γη και τα εν αυτη εργα κατακαησεται

11

τουτων ουν παντων λυοµενων ποταπους δει υπαρχειν υµας εν αγιαις αναστροφαις και ευσεβειαις

12

προσδοκωντας και σπευδοντας την παρουσιαν της του θεου ηµερας δι ην ουρανοι πυρουµενοι λυθησονται και στοιχεια καυσουµενα τηκεται

13

καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελµα αυτου προσδοκωµεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει

14

διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες σπουδασατε ασπιλοι και αµωµητοι αυτω ευρεθηναι εν ειρηνη

15

και την του κυριου ηµων µακροθυµιαν σωτηριαν ηγεισθε καθως και ο αγαπητος ηµων αδελφος παυλος κατα την αυτω δοθεισαν σοφιαν εγραψεν υµιν

16

ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οις εστιν δυσνοητα τινα α οι αµαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν
αυτων απωλειαν

17

υµεις ουν αγαπητοι προγινωσκοντες φυλασσεσθε ινα µη τη των αθεσµων πλανη συναπαχθεντες εκπεσητε του ιδιου στηριγµου

18

αυξανετε δε εν χαριτι και γνωσει του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ηµεραν αιωνος αµην

1

ο ην απ αρχης ο ακηκοαµεν ο εωρακαµεν τοις οφθαλµοις ηµων ο εθεασαµεθα και αι χειρες ηµων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης

2

και η ζωη εφανερωθη και εωρακαµεν και µαρτυρουµεν και απαγγελλοµεν υµιν την ζωην την αιωνιον ητις ην προς τον πατερα και εφανερωθη ηµιν

3

ο εωρακαµεν και ακηκοαµεν απαγγελλοµεν υµιν ινα και υµεις κοινωνιαν εχητε µεθ ηµων και η κοινωνια δε η ηµετερα µετα του πατρος και µετα του υιου αυτου ιησου χριστ
ου

4

και ταυτα γραφοµεν υµιν ινα η χαρα ηµων η πεπληρωµενη

5

και αυτη εστιν η επαγγελια ην ακηκοαµεν απ αυτου και αναγγελλοµεν υµιν οτι ο θεος φως εστιν και σκοτια εν αυτω ουκ εστιν ουδεµια

6

εαν ειπωµεν οτι κοινωνιαν εχοµεν µετ αυτου και εν τω σκοτει περιπατωµεν ψευδοµεθα και ου ποιουµεν την αληθειαν

7

εαν δε εν τω φωτι περιπατωµεν ως αυτος εστιν εν τω φωτι κοινωνιαν εχοµεν µετ αλληλων και το αιµα ιησου χριστου του υιου αυτου καθαριζει ηµας απο πασης αµαρτιας

8

εαν ειπωµεν οτι αµαρτιαν ουκ εχοµεν εαυτους πλανωµεν και η αληθεια ουκ εστιν εν ηµιν

9

εαν οµολογωµεν τας αµαρτιας ηµων πιστος εστιν και δικαιος ινα αφη ηµιν τας αµαρτιας και καθαριση ηµας απο πασης αδικιας

10

εαν ειπωµεν οτι ουχ ηµαρτηκαµεν ψευστην ποιουµεν αυτον και ο λογος αυτου ουκ εστιν εν ηµιν
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1

τεκνια µου ταυτα γραφω υµιν ινα µη αµαρτητε και εαν τις αµαρτη παρακλητον εχοµεν προς τον πατερα ιησουν χριστον δικαιον

2

και αυτος ιλασµος εστιν περι των αµαρτιων ηµων ου περι των ηµετερων δε µονον αλλα και περι ολου του κοσµου

3

και εν τουτω γινωσκοµεν οτι εγνωκαµεν αυτον εαν τας εντολας αυτου τηρωµεν

4

ο λεγων εγνωκα αυτον και τας εντολας αυτου µη τηρων ψευστης εστιν και εν τουτω η αληθεια ουκ εστιν

5

ος δ αν τηρη αυτου τον λογον αληθως εν τουτω η αγαπη του θεου τετελειωται εν τουτω γινωσκοµεν οτι εν αυτω εσµεν

6

ο λεγων εν αυτω µενειν οφειλει καθως εκεινος περιεπατησεν και αυτος ουτως περιπατειν

7

αδελφοι ουκ εντολην καινην γραφω υµιν αλλ εντολην παλαιαν ην ειχετε απ αρχης η εντολη η παλαια εστιν ο λογος ον ηκουσατε απ αρχης

8

παλιν εντολην καινην γραφω υµιν ο εστιν αληθες εν αυτω και εν υµιν οτι η σκοτια παραγεται και το φως το αληθινον ηδη φαινει

9

ο λεγων εν τω φωτι ειναι και τον αδελφον αυτου µισων εν τη σκοτια εστιν εως αρτι

10

ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι µενει και σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν

11

ο δε µισων τον αδελφον αυτου εν τη σκοτια εστιν και εν τη σκοτια περιπατει και ουκ οιδεν που υπαγει οτι η σκοτια ετυφλωσεν τους οφθαλµους αυτου

12

γραφω υµιν τεκνια οτι αφεωνται υµιν αι αµαρτιαι δια το ονοµα αυτου

13

γραφω υµιν πατερες οτι εγνωκατε τον απ αρχης γραφω υµιν νεανισκοι οτι νενικηκατε τον πονηρον γραφω υµιν παιδια οτι εγνωκατε τον πατερα

14

εγραψα υµιν πατερες οτι εγνωκατε τον απ αρχης εγραψα υµιν νεανισκοι οτι ισχυροι εστε και ο λογος του θεου εν υµιν µενει και νενικηκατε τον πονηρον

15

µη αγαπατε τον κοσµον µηδε τα εν τω κοσµω εαν τις αγαπα τον κοσµον ουκ εστιν η αγαπη του πατρος εν αυτω

16

οτι παν το εν τω κοσµω η επιθυµια της σαρκος και η επιθυµια των οφθαλµων και η αλαζονεια του βιου ουκ εστιν εκ του πατρος αλλ εκ του κοσµου εστιν

17

και ο κοσµος παραγεται και η επιθυµια αυτου ο δε ποιων το θεληµα του θεου µενει εις τον αιωνα

18

παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι ο αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκοµεν οτι εσχατη ωρα εστιν

19

εξ ηµων εξηλθον αλλ ουκ ησαν εξ ηµων ει γαρ ησαν εξ ηµων µεµενηκεισαν αν µεθ ηµων αλλ ινα φανερωθωσιν οτι ουκ εισιν παντες εξ ηµων

20

και υµεις χρισµα εχετε απο του αγιου και οιδατε παντα

21

ουκ εγραψα υµιν οτι ουκ οιδατε την αληθειαν αλλ οτι οιδατε αυτην και οτι παν ψευδος εκ της αληθειας ουκ εστιν

22

τις εστιν ο ψευστης ει µη ο αρνουµενος οτι ιησους ουκ εστιν ο χριστος ουτος εστιν ο αντιχριστος ο αρνουµενος τον πατερα και τον υιον

23

πας ο αρνουµενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει

24

υµεις ουν ο ηκουσατε απ αρχης εν υµιν µενετω εαν εν υµιν µεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υµεις εν τω υιω και εν τω πατρι µενειτε

25

και αυτη εστιν η επαγγελια ην αυτος επηγγειλατο ηµιν την ζωην την αιωνιον

26

ταυτα εγραψα υµιν περι των πλανωντων υµας

27

και υµεις το χρισµα ο ελαβετε απ αυτου εν υµιν µενει και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υµας αλλ ως το αυτο χρισµα διδασκει υµας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ ε
στιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υµας µενειτε εν αυτω

28

και νυν τεκνια µενετε εν αυτω ινα οταν φανερωθη εχωµεν παρρησιαν και µη αισχυνθωµεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου

29

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται

1

ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ηµιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωµεν δια τουτο ο κοσµος ου γινωσκει ηµας οτι ουκ εγνω αυτον

2

αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσµεν και ουπω εφανερωθη τι εσοµεθα οιδαµεν δε οτι εαν φανερωθη οµοιοι αυτω εσοµεθα οτι οψοµεθα αυτον καθως εστιν

3

και πας ο εχων την ελπιδα ταυτην επ αυτω αγνιζει εαυτον καθως εκεινος αγνος εστιν

4

πας ο ποιων την αµαρτιαν και την ανοµιαν ποιει και η αµαρτια εστιν η ανοµια
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5

και οιδατε οτι εκεινος εφανερωθη ινα τας αµαρτιας ηµων αρη και αµαρτια εν αυτω ουκ εστιν

6

πας ο εν αυτω µενων ουχ αµαρτανει πας ο αµαρτανων ουχ εωρακεν αυτον ουδε εγνωκεν αυτον

7

τεκνια µηδεις πλανατω υµας ο ποιων την δικαιοσυνην δικαιος εστιν καθως εκεινος δικαιος εστιν

8

ο ποιων την αµαρτιαν εκ του διαβολου εστιν οτι απ αρχης ο διαβολος αµαρτανει εις τουτο εφανερωθη ο υιος του θεου ινα λυση τα εργα του διαβολου

9

πας ο γεγεννηµενος εκ του θεου αµαρτιαν ου ποιει οτι σπερµα αυτου εν αυτω µενει και ου δυναται αµαρτανειν οτι εκ του θεου γεγεννηται

10

εν τουτω φανερα εστιν τα τεκνα του θεου και τα τεκνα του διαβολου πας ο µη ποιων δικαιοσυνην ουκ εστιν εκ του θεου και ο µη αγαπων τον αδελφον αυτου

11

οτι αυτη εστιν η αγγελια ην ηκουσατε απ αρχης ινα αγαπωµεν αλληλους

12

ου καθως καιν εκ του πονηρου ην και εσφαξεν τον αδελφον αυτου και χαριν τινος εσφαξεν αυτον οτι τα εργα αυτου πονηρα ην τα δε του αδελφου αυτου δικαια

13

µη θαυµαζετε αδελφοι µου ει µισει υµας ο κοσµος

14

ηµεις οιδαµεν οτι µεταβεβηκαµεν εκ του θανατου εις την ζωην οτι αγαπωµεν τους αδελφους ο µη αγαπων τον αδελφον µενει εν τω θανατω

15

πας ο µισων τον αδελφον αυτου ανθρωποκτονος εστιν και οιδατε οτι πας ανθρωποκτονος ουκ εχει ζωην αιωνιον εν αυτω µενουσαν

16

εν τουτω εγνωκαµεν την αγαπην οτι εκεινος υπερ ηµων την ψυχην αυτου εθηκεν και ηµεις οφειλοµεν υπερ των αδελφων τας ψυχας τιθεναι

17

ος δ αν εχη τον βιον του κοσµου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου µενει εν αυτω

18

τεκνια µου µη αγαπωµεν λογω µηδε γλωσση αλλ εργω και αληθεια

19

και εν τουτω γινωσκοµεν οτι εκ της αληθειας εσµεν και εµπροσθεν αυτου πεισοµεν τας καρδιας ηµων

20

οτι εαν καταγινωσκη ηµων η καρδια οτι µειζων εστιν ο θεος της καρδιας ηµων και γινωσκει παντα

21

αγαπητοι εαν η καρδια ηµων µη καταγινωσκη ηµων παρρησιαν εχοµεν προς τον θεον

22

και ο εαν αιτωµεν λαµβανοµεν παρ αυτου οτι τας εντολας αυτου τηρουµεν και τα αρεστα ενωπιον αυτου ποιουµεν

23

και αυτη εστιν η εντολη αυτου ινα πιστευσωµεν τω ονοµατι του υιου αυτου ιησου χριστου και αγαπωµεν αλληλους καθως εδωκεν εντολην ηµιν

24

και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω µενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκοµεν οτι µενει εν ηµιν εκ του πνευµατος ου ηµιν εδωκεν

1

αγαπητοι µη παντι πνευµατι πιστευετε αλλα δοκιµαζετε τα πνευµατα ει εκ του θεου εστιν οτι πολλοι ψευδοπροφηται εξεληλυθασιν εις τον κοσµον

2

εν τουτω γινωσκετε το πνευµα του θεου παν πνευµα ο οµολογει ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου εστιν

3

και παν πνευµα ο µη οµολογει τον ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου ουκ εστιν και τουτο εστιν το του αντιχριστου ο ακηκοατε οτι ερχεται και νυν εν τω κοσµω
εστιν ηδη

4

υµεις εκ του θεου εστε τεκνια και νενικηκατε αυτους οτι µειζων εστιν ο εν υµιν η ο εν τω κοσµω

5

αυτοι εκ του κοσµου εισιν δια τουτο εκ του κοσµου λαλουσιν και ο κοσµος αυτων ακουει

6

ηµεις εκ του θεου εσµεν ο γινωσκων τον θεον ακουει ηµων ος ουκ εστιν εκ του θεου ουκ ακουει ηµων εκ τουτου γινωσκοµεν το πνευµα της αληθειας και το πνευµα της πλαν
ης

7

αγαπητοι αγαπωµεν αλληλους οτι η αγαπη εκ του θεου εστιν και πας ο αγαπων εκ του θεου γεγεννηται και γινωσκει τον θεον

8

ο µη αγαπων ουκ εγνω τον θεον οτι ο θεος αγαπη εστιν

9

εν τουτω εφανερωθη η αγαπη του θεου εν ηµιν οτι τον υιον αυτου τον µονογενη απεσταλκεν ο θεος εις τον κοσµον ινα ζησωµεν δι αυτου

10

εν τουτω εστιν η αγαπη ουχ οτι ηµεις ηγαπησαµεν τον θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ηµας και απεστειλεν τον υιον αυτου ιλασµον περι των αµαρτιων ηµων

11

αγαπητοι ει ουτως ο θεος ηγαπησεν ηµας και ηµεις οφειλοµεν αλληλους αγαπαν

12

θεον ουδεις πωποτε τεθεαται εαν αγαπωµεν αλληλους ο θεος εν ηµιν µενει και η αγαπη αυτου τετελειωµενη εστιν εν ηµιν
1 John
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13

εν τουτω γινωσκοµεν οτι εν αυτω µενοµεν και αυτος εν ηµιν οτι εκ του πνευµατος αυτου δεδωκεν ηµιν

14

και ηµεις τεθεαµεθα και µαρτυρουµεν οτι ο πατηρ απεσταλκεν τον υιον σωτηρα του κοσµου

15

ος αν οµολογηση οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου ο θεος εν αυτω µενει και αυτος εν τω θεω

16

και ηµεις εγνωκαµεν και πεπιστευκαµεν την αγαπην ην εχει ο θεος εν ηµιν ο θεος αγαπη εστιν και ο µενων εν τη αγαπη εν τω θεω µενει και ο θεος εν αυτω

17

εν τουτω τετελειωται η αγαπη µεθ ηµων ινα παρρησιαν εχωµεν εν τη ηµερα της κρισεως οτι καθως εκεινος εστιν και ηµεις εσµεν εν τω κοσµω τουτω

18

φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουµενος ου τετελειωται εν τη αγαπη

19

ηµεις αγαπωµεν αυτον οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ηµας

20

εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου µιση ψευστης εστιν ο γαρ µη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν πως δυναται αγαπαν

21

και ταυτην την εντολην εχοµεν απ αυτου ινα ο αγαπων τον θεον αγαπα και τον αδελφον αυτου

1

πας ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο χριστος εκ του θεου γεγεννηται και πας ο αγαπων τον γεννησαντα αγαπα και τον γεγεννηµενον εξ αυτου

2

εν τουτω γινωσκοµεν οτι αγαπωµεν τα τεκνα του θεου οταν τον θεον αγαπωµεν και τας εντολας αυτου τηρωµεν

3

αυτη γαρ εστιν η αγαπη του θεου ινα τας εντολας αυτου τηρωµεν και αι εντολαι αυτου βαρειαι ουκ εισιν

4

οτι παν το γεγεννηµενον εκ του θεου νικα τον κοσµον και αυτη εστιν η νικη η νικησασα τον κοσµον η πιστις ηµων

5

τις εστιν ο νικων τον κοσµον ει µη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου

6

ουτος εστιν ο ελθων δι υδατος και αιµατος ιησους ο χριστος ουκ εν τω υδατι µονον αλλ εν τω υδατι και τω αιµατι και το πνευµα εστιν το µαρτυρουν οτι το πνευµα εστιν η αλ
ηθεια

7

οτι τρεις εισιν οι µαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευµα και ουτοι οι τρεις εν εισιν

8

και τρεις εισιν οι µαρτυρουντες εν τη γη το πνευµα και το υδωρ και το αιµα και οι τρεις εις το εν εισιν

9

ει την µαρτυριαν των ανθρωπων λαµβανοµεν η µαρτυρια του θεου µειζων εστιν οτι αυτη εστιν η µαρτυρια του θεου ην µεµαρτυρηκεν περι του υιου αυτου

10

ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την µαρτυριαν εν εαυτω ο µη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την µαρτυριαν ην µεµαρτυρηκεν ο θεο
ς περι του υιου αυτου

11

και αυτη εστιν η µαρτυρια οτι ζωην αιωνιον εδωκεν ηµιν ο θεος και αυτη η ζωη εν τω υιω αυτου εστιν

12

ο εχων τον υιον εχει την ζωην ο µη εχων τον υιον του θεου την ζωην ουκ εχει

13

ταυτα εγραψα υµιν τοις πιστευουσιν εις το ονοµα του υιου του θεου ινα ειδητε οτι ζωην εχετε αιωνιον και ινα πιστευητε εις το ονοµα του υιου του θεου

14

και αυτη εστιν η παρρησια ην εχοµεν προς αυτον οτι εαν τι αιτωµεθα κατα το θεληµα αυτου ακουει ηµων

15

και εαν οιδαµεν οτι ακουει ηµων ο αν αιτωµεθα οιδαµεν οτι εχοµεν τα αιτηµατα α ητηκαµεν παρ αυτου

16

εαν τις ιδη τον αδελφον αυτου αµαρτανοντα αµαρτιαν µη προς θανατον αιτησει και δωσει αυτω ζωην τοις αµαρτανουσιν µη προς θανατον εστιν αµαρτια προς θανατον ου πε
ρι εκεινης λεγω ινα ερωτηση

17

πασα αδικια αµαρτια εστιν και εστιν αµαρτια ου προς θανατον

18

οιδαµεν οτι πας ο γεγεννηµενος εκ του θεου ουχ αµαρτανει αλλ ο γεννηθεις εκ του θεου τηρει εαυτον και ο πονηρος ουχ απτεται αυτου

19

οιδαµεν οτι εκ του θεου εσµεν και ο κοσµος ολος εν τω πονηρω κειται

20

οιδαµεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ηµιν διανοιαν ινα γινωσκωµεν τον αληθινον και εσµεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος
θεος και η ζωη αιωνιος

21

τεκνια φυλαξατε εαυτους απο των ειδωλων αµην

1

ο πρεσβυτερος εκλεκτη κυρια και τοις τεκνοις αυτης ους εγω αγαπω εν αληθεια και ουκ εγω µονος αλλα και παντες οι εγνωκοτες την αληθειαν
2 John
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2

δια την αληθειαν την µενουσαν εν ηµιν και µεθ ηµων εσται εις τον αιωνα

3

εσται µεθ ηµων χαρις ελεος ειρηνη παρα θεου πατρος και παρα κυριου ιησου χριστου του υιου του πατρος εν αληθεια και αγαπη

4

εχαρην λιαν οτι ευρηκα εκ των τεκνων σου περιπατουντας εν αληθεια καθως εντολην ελαβοµεν παρα του πατρος

5

και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην γραφω σοι καινην αλλα ην ειχοµεν απ αρχης ινα αγαπωµεν αλληλους

6

και αυτη εστιν η αγαπη ινα περιπατωµεν κατα τας εντολας αυτου αυτη εστιν η εντολη καθως ηκουσατε απ αρχης ινα εν αυτη περιπατητε

7

οτι πολλοι πλανοι εισηλθον εις τον κοσµον οι µη οµολογουντες ιησουν χριστον ερχοµενον εν σαρκι ουτος εστιν ο πλανος και ο αντιχριστος

8

βλεπετε εαυτους ινα µη απολεσωµεν α ειργασαµεθα αλλα µισθον πληρη απολαβωµεν

9

πας ο παραβαινων και µη µενων εν τη διδαχη του χριστου θεον ουκ εχει ο µενων εν τη διδαχη του χριστου ουτος και τον πατερα και τον υιον εχει

10

ει τις ερχεται προς υµας και ταυτην την διδαχην ου φερει µη λαµβανετε αυτον εις οικιαν και χαιρειν αυτω µη λεγετε

11

ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις

12

πολλα εχων υµιν γραφειν ουκ ηβουληθην δια χαρτου και µελανος αλλα ελπιζω ελθειν προς υµας και στοµα προς στοµα λαλησαι ινα η χαρα ηµων η πεπληρωµενη

13

ασπαζεται σε τα τεκνα της αδελφης σου της εκλεκτης αµην

1

ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια

2

αγαπητε περι παντων ευχοµαι σε ευοδουσθαι και υγιαινειν καθως ευοδουται σου η ψυχη

3

εχαρην γαρ λιαν ερχοµενων αδελφων και µαρτυρουντων σου τη αληθεια καθως συ εν αληθεια περιπατεις

4

µειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν ινα ακουω τα εµα τεκνα εν αληθεια περιπατουντα

5

αγαπητε πιστον ποιεις ο εαν εργαση εις τους αδελφους και εις τους ξενους

6

οι εµαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιας ους καλως ποιησεις προπεµψας αξιως του θεου

7

υπερ γαρ του ονοµατος εξηλθον µηδεν λαµβανοντες απο των εθνων

8

ηµεις ουν οφειλοµεν απολαµβανειν τους τοιουτους ινα συνεργοι γινωµεθα τη αληθεια

9

εγραψα τη εκκλησια αλλ ο φιλοπρωτευων αυτων διοτρεφης ουκ επιδεχεται ηµας

10

δια τουτο εαν ελθω υποµνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ηµας και µη αρκουµενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλοµενο
υς κωλυει και εκ της εκκλησιας εκβαλλει

11

αγαπητε µη µιµου το κακον αλλα το αγαθον ο αγαθοποιων εκ του θεου εστιν ο δε κακοποιων ουχ εωρακεν τον θεον

12

δηµητριω µεµαρτυρηται υπο παντων και υπ αυτης της αληθειας και ηµεις δε µαρτυρουµεν και οιδατε οτι η µαρτυρια ηµων αληθης εστιν

13

πολλα ειχον γραφειν αλλ ου θελω δια µελανος και καλαµου σοι γραψαι

14

ελπιζω δε ευθεως ιδειν σε και στοµα προς στοµα λαλησοµεν ειρηνη σοι ασπαζονται σε οι φιλοι ασπαζου τους φιλους κατ ονοµα

1

ιουδας ιησου χριστου δουλος αδελφος δε ιακωβου τοις εν θεω πατρι ηγιασµενοις και ιησου χριστω τετηρηµενοις κλητοις

2

ελεος υµιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη

3

αγαπητοι πασαν σπουδην ποιουµενος γραφειν υµιν περι της κοινης σωτηριας αναγκην εσχον γραψαι υµιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι τη απαξ παραδοθειση τοις αγιοις πιστει

4

παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραµµενοι εις τουτο το κριµα ασεβεις την του θεου ηµων χαριν µετατιθεντες εις ασελγειαν και τον µονον δεσποτην θεον και
κυριον ηµων ιησουν χριστον αρνουµενοι

5

υποµνησαι δε υµας βουλοµαι ειδοτας υµας απαξ τουτο οτι ο κυριος λαον εκ γης αιγυπτου σωσας το δευτερον τους µη πιστευσαντας απωλεσεν

6

αγγελους τε τους µη τηρησαντας την εαυτων αρχην αλλα απολιποντας το ιδιον οικητηριον εις κρισιν µεγαλης ηµερας δεσµοις αιδιοις υπο ζοφον τετηρηκεν
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7

ως σοδοµα και γοµορρα και αι περι αυτας πολεις τον οµοιον τουτοις τροπον εκπορνευσασαι και απελθουσαι οπισω σαρκος ετερας προκεινται δειγµα πυρος αιωνιου δικην υπε
χουσαι

8

οµοιως µεντοι και ουτοι ενυπνιαζοµενοι σαρκα µεν µιαινουσιν κυριοτητα δε αθετουσιν δοξας δε βλασφηµουσιν

9

ο δε µιχαηλ ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινοµενος διελεγετο περι του µωσεως σωµατος ουκ ετολµησεν κρισιν επενεγκειν βλασφηµιας αλλ ειπεν επιτιµησαι σοι κυριος

10

ουτοι δε οσα µεν ουκ οιδασιν βλασφηµουσιν οσα δε φυσικως ως τα αλογα ζωα επιστανται εν τουτοις φθειρονται

11

ουαι αυτοις οτι τη οδω του καιν επορευθησαν και τη πλανη του βαλααµ µισθου εξεχυθησαν και τη αντιλογια του κορε απωλοντο

12

ουτοι εισιν εν ταις αγαπαις υµων σπιλαδες συνευωχουµενοι αφοβως εαυτους ποιµαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεµων περιφεροµεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθ
ανοντα εκριζωθεντα

13

κυµατα αγρια θαλασσης επαφριζοντα τας εαυτων αισχυνας αστερες πλανηται οις ο ζοφος του σκοτους εις τον αιωνα τετηρηται

14

προεφητευσεν δε και τουτοις εβδοµος απο αδαµ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κυριος εν µυριασιν αγιαις αυτου

15

ποιησαι κρισιν κατα παντων και εξελεγξαι παντας τους ασεβεις αυτων περι παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν και περι παντων των σκληρων ων ελαλησαν κα
τ αυτου αµαρτωλοι ασεβεις

16

ουτοι εισιν γογγυσται µεµψιµοιροι κατα τας επιθυµιας αυτων πορευοµενοι και το στοµα αυτων λαλει υπερογκα θαυµαζοντες προσωπα ωφελειας χαριν

17

υµεις δε αγαπητοι µνησθητε των ρηµατων των προειρηµενων υπο των αποστολων του κυριου ηµων ιησου χριστου

18

οτι ελεγον υµιν οτι εν εσχατω χρονω εσονται εµπαικται κατα τας εαυτων επιθυµιας πορευοµενοι των ασεβειων

19

ουτοι εισιν οι αποδιοριζοντες ψυχικοι πνευµα µη εχοντες

20

υµεις δε αγαπητοι τη αγιωτατη υµων πιστει εποικοδοµουντες εαυτους εν πνευµατι αγιω προσευχοµενοι

21

εαυτους εν αγαπη θεου τηρησατε προσδεχοµενοι το ελεος του κυριου ηµων ιησου χριστου εις ζωην αιωνιον

22

και ους µεν ελεειτε διακρινοµενοι

23

ους δε εν φοβω σωζετε εκ του πυρος αρπαζοντες µισουντες και τον απο της σαρκος εσπιλωµενον χιτωνα

24

τω δε δυναµενω φυλαξαι αυτους απταιστους και στησαι κατενωπιον της δοξης αυτου αµωµους εν αγαλλιασει

25

µονω σοφω θεω σωτηρι ηµων δοξα και µεγαλωσυνη κρατος και εξουσια και νυν και εις παντας τους αιωνας αµην

1

αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσηµανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωανν
η

2

ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδεν

3

µακαριος ο αναγινωσκων και οι ακουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα ο γαρ καιρος εγγυς

4

ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο του ο ων και ο ην και ο ερχοµενος και απο των επτα πνευµατων α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου

5

και απο ιησου χριστου ο µαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος εκ των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης τω αγαπησαντι ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου

6

και εποιησεν ηµας βασιλεις και ιερεις τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην

7

ιδου ερχεται µετα των νεφελων και οψεται αυτον πας οφθαλµος και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην

8

εγω ειµι το α και το ω αρχη και τελος λεγει ο κυριος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος ο παντοκρατωρ

9

εγω ιωαννης ο και αδελφος υµων και συγκοινωνος εν τη θλιψει και εν τη βασιλεια και υποµονη ιησου χριστου εγενοµην εν τη νησω τη καλουµενη πατµω δια τον λογον του θ
εου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου

10

εγενοµην εν πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα οπισω µου φωνην µεγαλην ως σαλπιγγος
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11

λεγουσης εγω ειµι το α και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεµψον ταις εκκλησιαις ταις εν ασια εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµ
ον και εις θυατειρα και εις σαρδεις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν

12

και επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησεν µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας

13

και εν µεσω των επτα λυχνιων οµοιον υιω ανθρωπου ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις ζωνην χρυσην

14

η δε κεφαλη αυτου και αι τριχες λευκαι ωσει εριον λευκον ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος

15

και οι ποδες αυτου οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων

16

και εχων εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος οξεια εκπορευοµενη και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη δυναµει αυτου

17

και οτε ειδον αυτον επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και επεθηκεν την δεξιαν αυτου χειρα επ εµε λεγων µοι µη φοβου εγω ειµι ο πρωτος και ο εσχατος

18

και ο ζων και εγενοµην νεκρος και ιδου ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην και εχω τας κλεις του αδου και του θανατου

19

γραψον α ειδες και α εισιν και α µελλει γινεσθαι µετα ταυτα

20

το µυστηριον των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας οι επτα αστερες αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισιν

1

τω αγγελω της εφεσινης εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο κρατων τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσων

2

οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη βαστασαι κακους και επειρασω τους φασκοντας ειναι αποστολους και ουκ εισιν και ευρες αυτους
ψευδεις

3

και εβαστασας και υποµονην εχεις και δια το ονοµα µου κεκοπιακας και ου κεκµηκας

4

αλλ εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκας

5

µνηµονευε ουν ποθεν εκπεπτωκας και µετανοησον και τα πρωτα εργα ποιησον ει δε µη ερχοµαι σοι ταχει και κινησω την λυχνιαν σου εκ του τοπου αυτης εαν µη µετανοησης

6

αλλα τουτο εχεις οτι µισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω µισω

7

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν εκ του ξυλου της ζωης ο εστιν εν µεσω του παραδεισου του θεου

8

και τω αγγελω της εκκλησιας σµυρναιων γραψον ταδε λεγει ο πρωτος και ο εσχατος ος εγενετο νεκρος και εζησεν

9

οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν πλουσιος δε ει και την βλασφηµιαν των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

10

µηδεν φοβου α µελλεις πασχειν ιδου µελλει βαλειν εξ υµων ο διαβολος εις φυλακην ινα πειρασθητε και εξετε θλιψιν ηµερων δεκα γινου πιστος αχρι θανατου και δωσω σοι το
ν στεφανον της ζωης

11

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις ο νικων ου µη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου

12

και τω αγγελω της εν περγαµω εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων την ροµφαιαν την διστοµον την οξειαν

13

οιδα τα εργα σου και που κατοικεις οπου ο θρονος του σατανα και κρατεις το ονοµα µου και ουκ ηρνησω την πιστιν µου και εν ταις ηµεραις εν αις αντιπας ο µαρτυς µου ο πι
στος ος απεκτανθη παρ υµιν οπου κατοικει ο σατανας

14

αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εχεις εκει κρατουντας την διδαχην βαλααµ ος εδιδασκεν εν τω βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον των υιων ισραηλ φαγειν ειδωλοθυτα και πορνευ
σαι

15

ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των νικολαιτων ο µισω

16

µετανοησον ει δε µη ερχοµαι σοι ταχυ και πολεµησω µετ αυτων εν τη ροµφαια του στοµατος µου

17

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις τω νικωντι δωσω αυτω φαγειν απο του µαννα του κεκρυµµενου και δωσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ο
νοµα καινον γεγραµµενον ο ουδεις εγνω ει µη ο λαµβανων

18

και τω αγγελω της εν θυατειροις εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο υιος του θεου ο εχων τους οφθαλµους αυτου ως φλογα πυρος και οι ποδες αυτου οµοιοι χαλκολιβανω

19

οιδα σου τα εργα και την αγαπην και την διακονιαν και την πιστιν και την υποµονην σου και τα εργα σου και τα εσχατα πλειονα των πρωτων
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20

αλλ εχω κατα σου ολιγα οτι εας την γυναικα ιεζαβηλ την λεγουσαν εαυτην προφητιν διδασκειν και πλανασθαι εµους δουλους πορνευσαι και ειδωλοθυτα φαγειν

21

και εδωκα αυτη χρονον ινα µετανοηση εκ της πορνειας αυτης και ου µετενοησεν

22

ιδου εγω βαλλω αυτην εις κλινην και τους µοιχευοντας µετ αυτης εις θλιψιν µεγαλην εαν µη µετανοησωσιν εκ των εργων αυτων

23

και τα τεκνα αυτης αποκτενω εν θανατω και γνωσονται πασαι αι εκκλησιαι οτι εγω ειµι ο ερευνων νεφρους και καρδιας και δωσω υµιν εκαστω κατα τα εργα υµων

24

υµιν δε λεγω και λοιποις τοις εν θυατειροις οσοι ουκ εχουσιν την διδαχην ταυτην και οιτινες ουκ εγνωσαν τα βαθη του σατανα ως λεγουσιν ου βαλω εφ υµας αλλο βαρος

25

πλην ο εχετε κρατησατε αχρις ου αν ηξω

26

και ο νικων και ο τηρων αχρι τελους τα εργα µου δωσω αυτω εξουσιαν επι των εθνων

27

και ποιµανει αυτους εν ραβδω σιδηρα ως τα σκευη τα κεραµικα συντριβεται ως καγω ειληφα παρα του πατρος µου

28

και δωσω αυτω τον αστερα τον πρωινον

29

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις

1

και τω αγγελω της εν σαρδεσιν εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο εχων τα πνευµατα του θεου και τους επτα αστερας οιδα σου τα εργα οτι το ονοµα εχεις οτι ζης και νεκρος ει

2

γινου γρηγορων και στηριξον τα λοιπα α µελλει αποθανειν ου γαρ ευρηκα σου τα εργα πεπληρωµενα ενωπιον του θεου

3

µνηµονευε ουν πως ειληφας και ηκουσας και τηρει και µετανοησον εαν ουν µη γρηγορησης ηξω επι σε ως κλεπτης και ου µη γνως ποιαν ωραν ηξω επι σε

4

εχεις ολιγα ονοµατα και εν σαρδεσιν α ουκ εµολυναν τα ιµατια αυτων και περιπατησουσιν µετ εµου εν λευκοις οτι αξιοι εισιν

5

ο νικων ουτος περιβαλειται εν ιµατιοις λευκοις και ου µη εξαλειψω το ονοµα αυτου εκ της βιβλου της ζωης και εξοµολογησοµαι το ονοµα αυτου ενωπιον του πατρος µου και
ενωπιον των αγγελων αυτου

6

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις

7

και τω αγγελω της εν φιλαδελφεια εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο αγιος ο αληθινος ο εχων την κλειδα του δαβιδ ο ανοιγων και ουδεις κλειει και κλειει και ουδεις ανοιγει

8

οιδα σου τα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ανεωγµενην και ουδεις δυναται κλεισαι αυτην οτι µικραν εχεις δυναµιν και ετηρησας µου τον λογον και ουκ ηρνησω το ον
οµα µου

9

ιδου διδωµι εκ της συναγωγης του σατανα των λεγοντων εαυτους ιουδαιους ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονται ιδου ποιησω αυτους ινα ηξωσιν και προσκυνησωσιν ενωπιον
των ποδων σου και γνωσιν οτι εγω ηγαπησα σε

10

οτι ετηρησας τον λογον της υποµονης µου καγω σε τηρησω εκ της ωρας του πειρασµου της µελλουσης ερχεσθαι επι της οικουµενης ολης πειρασαι τους κατοικουντας επι της
γης

11

ιδου ερχοµαι ταχυ κρατει ο εχεις ινα µηδεις λαβη τον στεφανον σου

12

ο νικων ποιησω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου µου και εξω ου µη εξελθη ετι και γραψω επ αυτον το ονοµα του θεου µου και το ονοµα της πολεως του θεου µου της καινη
ς ιερουσαληµ η καταβαινουσα εκ του ουρανου απο του θεου µου και το ονοµα µου το καινον

13

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις

14

και τω αγγελω της εκκλησιας λαοδικεων γραψον ταδε λεγει ο αµην ο µαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως του θεου

15

οιδα σου τα εργα οτι ουτε ψυχρος ει ουτε ζεστος οφελον ψυχρος ειης η ζεστος

16

ουτως οτι χλιαρος ει και ουτε ψυχρος ουτε ζεστος µελλω σε εµεσαι εκ του στοµατος µου

17

οτι λεγεις οτι πλουσιος ειµι και πεπλουτηκα και ουδενος χρειαν εχω και ουκ οιδας οτι συ ει ο ταλαιπωρος και ελεεινος και πτωχος και τυφλος και γυµνος

18

συµβουλευω σοι αγορασαι παρ εµου χρυσιον πεπυρωµενον εκ πυρος ινα πλουτησης και ιµατια λευκα ινα περιβαλη και µη φανερωθη η αισχυνη της γυµνοτητος σου και κολλ
ουριον εγχρισον τους οφθαλµους σου ινα βλεπης

19

εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και µετανοησον
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20

ιδου εστηκα επι την θυραν και κρουω εαν τις ακουση της φωνης µου και ανοιξη την θυραν εισελευσοµαι προς αυτον και δειπνησω µετ αυτου και αυτος µετ εµου

21

ο νικων δωσω αυτω καθισαι µετ εµου εν τω θρονω µου ως καγω ενικησα και εκαθισα µετα του πατρος µου εν τω θρονω αυτου

22

ο εχων ους ακουσατω τι το πνευµα λεγει ταις εκκλησιαις

1

µετα ταυτα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγµενη εν τω ουρανω και η φωνη η πρωτη ην ηκουσα ως σαλπιγγος λαλουσης µετ εµου λεγουσα αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι
µετα ταυτα

2

και ευθεως εγενοµην εν πνευµατι και ιδου θρονος εκειτο εν τω ουρανω και επι του θρονου καθηµενος

3

και ο καθηµενος ην οµοιος ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδινω και ιρις κυκλοθεν του θρονου οµοιος ορασει σµαραγδινω

4

και κυκλοθεν του θρονου θρονοι εικοσι και τεσσαρες και επι τους θρονους ειδον τους εικοσι και τεσσαρας πρεσβυτερους καθηµενους περιβεβληµενους εν ιµατιοις λευκοις κα
ι εσχον επι τας κεφαλας αυτων στεφανους χρυσους

5

και εκ του θρονου εκπορευονται αστραπαι και βρονται και φωναι και επτα λαµπαδες πυρος καιοµεναι ενωπιον του θρονου αι εισιν τα επτα πνευµατα του θεου

6

και ενωπιον του θρονου θαλασσα υαλινη οµοια κρυσταλλω και εν µεσω του θρονου και κυκλω του θρονου τεσσαρα ζωα γεµοντα οφθαλµων εµπροσθεν και οπισθεν

7

και το ζωον το πρωτον οµοιον λεοντι και το δευτερον ζωον οµοιον µοσχω και το τριτον ζωον εχον το προσωπον ως ανθρωπος και το τεταρτον ζωον οµοιον αετω πετωµενω

8

και τεσσαρα ζωα εν καθ εαυτο ειχον ανα πτερυγας εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεµοντα οφθαλµων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ηµερας και νυκτος λεγοντα αγιος αγιος αγιος κυρι
ος ο θεος ο παντοκρατωρ ο ην και ο ων και ο ερχοµενος

9

και οταν δωσουσιν τα ζωα δοξαν και τιµην και ευχαριστιαν τω καθηµενω επι του θρονου τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων

10

πεσουνται οι εικοσι και τεσσαρες πρεσβυτεροι ενωπιον του καθηµενου επι του θρονου και προσκυνουσιν τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων και βαλλουσιν τους στεφανου
ς αυτων ενωπιον του θρονου λεγοντες

11

αξιος ει κυριε λαβειν την δοξαν και την τιµην και την δυναµιν οτι συ εκτισας τα παντα και δια το θεληµα σου εισιν και εκτισθησαν

1

και ειδον επι την δεξιαν του καθηµενου επι του θρονου βιβλιον γεγραµµενον εσωθεν και οπισθεν κατεσφραγισµενον σφραγισιν επτα

2

και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα φωνη µεγαλη τις εστιν αξιος ανοιξαι το βιβλιον και λυσαι τας σφραγιδας αυτου

3

και ουδεις ηδυνατο εν τω ουρανω ουδε επι της γης ουδε υποκατω της γης ανοιξαι το βιβλιον ουδε βλεπειν αυτο

4

και εγω εκλαιον πολλα οτι ουδεις αξιος ευρεθη ανοιξαι και αναγνωναι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο

5

και εις εκ των πρεσβυτερων λεγει µοι µη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο ων εκ της φυλης ιουδα η ριζα δαβιδ ανοιξαι το βιβλιον και λυσαι τας επτα σφραγιδας αυτου

6

και ειδον και ιδου εν µεσω του θρονου και των τεσσαρων ζωων και εν µεσω των πρεσβυτερων αρνιον εστηκος ως εσφαγµενον εχον κερατα επτα και οφθαλµους επτα οι εισιν
τα επτα του θεου πνευµατα τα απεσταλµενα εις πασαν την γην

7

και ηλθεν και ειληφεν το βιβλιον εκ της δεξιας του καθηµενου επι του θρονου

8

και οτε ελαβεν το βιβλιον τα τεσσαρα ζωα και οι εικοσιτεσσαρες πρεσβυτεροι επεσον ενωπιον του αρνιου εχοντες εκαστος κιθαρας και φιαλας χρυσας γεµουσας θυµιαµατων
αι εισιν αι προσευχαι των αγιων

9

και αδουσιν ωδην καινην λεγοντες αξιος ει λαβειν το βιβλιον και ανοιξαι τας σφραγιδας αυτου οτι εσφαγης και ηγορασας τω θεω ηµας εν τω αιµατι σου εκ πασης φυλης και
γλωσσης και λαου και εθνους

10

και εποιησας ηµας τω θεω ηµων βασιλεις και ιερεις και βασιλευσοµεν επι της γης

11

και ειδον και ηκουσα φωνην αγγελων πολλων κυκλοθεν του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και χιλιαδες χιλιαδων

12

λεγοντες φωνη µεγαλη αξιον εστιν το αρνιον το εσφαγµενον λαβειν την δυναµιν και πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιµην και δοξαν και ευλογιαν

13

και παν κτισµα ο εστιν εν τω ουρανω και εν τη γη και υποκατω της γης και επι της θαλασσης α εστιν και τα εν αυτοις παντα ηκουσα λεγοντας τω καθηµενω επι του θρονου
και τω αρνιω η ευλογια και η τιµη και η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων

14

και τα τεσσαρα ζωα ελεγον αµην και οι εικοσιτεσσαρες πρεσβυτεροι επεσαν και προσεκυνησαν ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων
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1

και ειδον οτε ηνοιξεν το αρνιον µιαν εκ των σφραγιδων και ηκουσα ενος εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντος ως φωνης βροντης ερχου και βλεπε

2

και ειδον και ιδου ιππος λευκος και ο καθηµενος επ αυτω εχων τοξον και εδοθη αυτω στεφανος και εξηλθεν νικων και ινα νικηση

3

και οτε ηνοιξεν την δευτεραν σφραγιδα ηκουσα του δευτερου ζωου λεγοντος ερχου και βλεπε

4

και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος και τω καθηµενω επ αυτω εδοθη αυτω λαβειν την ειρηνην απο της γης και ινα αλληλους σφαξωσιν και εδοθη αυτω µαχαιρα µεγαλη

5

και οτε ηνοιξεν την τριτην σφραγιδα ηκουσα του τριτου ζωου λεγοντος ερχου και βλεπε και ειδον και ιδου ιππος µελας και ο καθηµενος επ αυτω εχων ζυγον εν τη χειρι αυτο
υ

6

και ηκουσα φωνην εν µεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σιτου δηναριου και τρεις χοινικες κριθης δηναριου και το ελαιον και τον οινον µη αδικησης

7

και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα φωνην του τεταρτου ζωου λεγουσαν ερχου και βλεπε

8

και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθηµενος επανω αυτου ονοµα αυτω ο θανατος και ο αδης ακολουθει µετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια αποκτειναι επι το τεταρτον
της γης εν ροµφαια και εν λιµω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

9

και οτε ηνοιξεν την πεµπτην σφραγιδα ειδον υποκατω του θυσιαστηριου τας ψυχας των εσφαγµενων δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ην ειχον

10

και εκραζον φωνη µεγαλη λεγοντες εως ποτε ο δεσποτης ο αγιος και ο αληθινος ου κρινεις και εκδικεις το αιµα ηµων απο των κατοικουντων επι της γης

11

και εδοθησαν εκαστοις στολαι λευκαι και ερρεθη αυτοις ινα αναπαυσωνται ετι χρονον µικρον εως ου πληρωσονται και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι µελλοντε
ς αποκτεινεσθαι ως και αυτοι

12

και ειδον οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εκτην και ιδου σεισµος µεγας εγενετο και ο ηλιος εγενετο µελας ως σακκος τριχινος και η σεληνη εγενετο ως αιµα

13

και οι αστερες του ουρανου επεσαν εις την γην ως συκη βαλλει τους ολυνθους αυτης υπο µεγαλου ανεµου σειοµενη

14

και ουρανος απεχωρισθη ως βιβλιον ειλισσοµενον και παν ορος και νησος εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν

15

και οι βασιλεις της γης και οι µεγιστανες και οι πλουσιοι και οι χιλιαρχοι και οι δυνατοι και πας δουλος και πας ελευθερος εκρυψαν εαυτους εις τα σπηλαια και εις τας πετρα
ς των ορεων

16

και λεγουσιν τοις ορεσιν και ταις πετραις πεσετε εφ ηµας και κρυψατε ηµας απο προσωπου του καθηµενου επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου

17

οτι ηλθεν η ηµερα η µεγαλη της οργης αυτου και τις δυναται σταθηναι

1

και µετα ταυτα ειδον τεσσαρας αγγελους εστωτας επι τας τεσσαρας γωνιας της γης κρατουντας τους τεσσαρας ανεµους της γης ινα µη πνεη ανεµος επι της γης µητε επι της
θαλασσης µητε επι παν δενδρον

2

και ειδον αλλον αγγελον αναβαντα απο ανατολης ηλιου εχοντα σφραγιδα θεου ζωντος και εκραξεν φωνη µεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη αυτοις αδικησαι την γην κ
αι την θαλασσαν

3

λεγων µη αδικησητε την γην µητε την θαλασσαν µητε τα δενδρα αχρις ου σφραγιζωµεν τους δουλους του θεου ηµων επι των µετωπων αυτων

4

και ηκουσα τον αριθµον των εσφραγισµενων ρµδ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ πασης φυλης υιων ισραηλ

5

εκ φυλης ιουδα ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης ρουβην ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης γαδ ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι

6

εκ φυλης ασηρ ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης νεφθαλειµ ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης µανασση ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι

7

εκ φυλης συµεων ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης λευι ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης ισαχαρ ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι

8

εκ φυλης ζαβουλων ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης ιωσηφ ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι εκ φυλης βενιαµιν ιβ χιλιαδες εσφραγισµενοι

9

µετα ταυτα ειδον και ιδου οχλος πολυς ον αριθµησαι αυτον ουδεις ηδυνατο εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτες ενωπιον του θρονου και ενωπιον του
αρνιου περιβεβληµενοι στολας λευκας και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων

10

και κραζοντες φωνη µεγαλη λεγοντες η σωτηρια τω καθηµενω επι του θρονου του θεου ηµων και τω αρνιω

11

και παντες οι αγγελοι εστηκεσαν κυκλω του θρονου και των πρεσβυτερων και των τεσσαρων ζωων και επεσον ενωπιον του θρονου επι προσωπον αυτων και προσεκυνησαν τ
ω θεω
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12

λεγοντες αµην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια και η τιµη και η δυναµις και η ισχυς τω θεω ηµων εις τους αιωνας των αιωνων αµην

13

και απεκριθη εις εκ των πρεσβυτερων λεγων µοι ουτοι οι περιβεβληµενοι τας στολας τας λευκας τινες εισιν και ποθεν ηλθον

14

και ειρηκα αυτω κυριε συ οιδας και ειπεν µοι ουτοι εισιν οι ερχοµενοι εκ της θλιψεως της µεγαλης και επλυναν τας στολας αυτων και ελευκαναν στολας αυτων εν τω αιµατι
του αρνιου

15

δια τουτο εισιν ενωπιον του θρονου του θεου και λατρευουσιν αυτω ηµερας και νυκτος εν τω ναω αυτου και ο καθηµενος επι του θρονου σκηνωσει επ αυτους

16

ου πεινασουσιν ετι ουδε διψησουσιν ετι ουδε µη πεση επ αυτους ο ηλιος ουδε παν καυµα

17

οτι το αρνιον το αναµεσον του θρονου ποιµανει αυτους και οδηγησει αυτους επι ζωσας πηγας υδατων και εξαλειψει ο θεος παν δακρυον απο των οφθαλµων αυτων

1

και οτε ηνοιξεν την σφραγιδα την εβδοµην εγενετο σιγη εν τω ουρανω ως ηµιωριον

2

και ειδον τους επτα αγγελους οι ενωπιον του θεου εστηκασιν και εδοθησαν αυτοις επτα σαλπιγγες

3

και αλλος αγγελος ηλθεν και εσταθη επι το θυσιαστηριον εχων λιβανωτον χρυσουν και εδοθη αυτω θυµιαµατα πολλα ινα δωση ταις προσευχαις των αγιων παντων επι το θυσ
ιαστηριον το χρυσουν το ενωπιον του θρονου

4

και ανεβη ο καπνος των θυµιαµατων ταις προσευχαις των αγιων εκ χειρος του αγγελου ενωπιον του θεου

5

και ειληφεν ο αγγελος το λιβανωτον και εγεµισεν αυτο εκ του πυρος του θυσιαστηριου και εβαλεν εις την γην και εγενοντο φωναι και βρονται και αστραπαι και σεισµος

6

και οι επτα αγγελοι εχοντες τας επτα σαλπιγγας ητοιµασαν εαυτους ινα σαλπισωσιν

7

και ο πρωτος αγγελος εσαλπισεν και εγενετο χαλαζα και πυρ µεµιγµενα αιµατι και εβληθη εις την γην και το τριτον των δενδρων κατεκαη και πας χορτος χλωρος κατεκαη

8

και ο δευτερος αγγελος εσαλπισεν και ως ορος µεγα πυρι καιοµενον εβληθη εις την θαλασσαν και εγενετο το τριτον της θαλασσης αιµα

9

και απεθανεν το τριτον των κτισµατων των εν τη θαλασση τα εχοντα ψυχας και το τριτον των πλοιων διεφθαρη

10

και ο τριτος αγγελος εσαλπισεν και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ µεγας καιοµενος ως λαµπας και επεσεν επι το τριτον των ποταµων και επι τας πηγας υδατων

11

και το ονοµα του αστερος λεγεται αψινθος και γινεται το τριτον εις αψινθον και πολλοι ανθρωπων απεθανον εκ των υδατων οτι επικρανθησαν

12

και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ηµερα µη φαινη
το τριτον αυτης και η νυξ οµοιως

13

και ειδον και ηκουσα ενος αγγελου πετωµενου εν µεσουρανηµατι λεγοντος φωνη µεγαλη ουαι ουαι ουαι τοις κατοικουσιν επι της γης εκ των λοιπων φωνων της σαλπιγγος τω
ν τριων αγγελων των µελλοντων σαλπιζειν

1

και ο πεµπτος αγγελος εσαλπισεν και ειδον αστερα εκ του ουρανου πεπτωκοτα εις την γην και εδοθη αυτω η κλεις του φρεατος της αβυσσου

2

και ηνοιξεν το φρεαρ της αβυσσου και ανεβη καπνος εκ του φρεατος ως καπνος καµινου µεγαλης και εσκοτισθη ο ηλιος και ο αηρ εκ του καπνου του φρεατος

3

και εκ του καπνου εξηλθον ακριδες εις την γην και εδοθη αυταις εξουσια ως εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι της γης

4

και ερρεθη αυταις ινα µη αδικησωσιν τον χορτον της γης ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει µη τους ανθρωπους µονους οιτινες ουκ εχουσιν την σφραγιδα του θεου επι τω
ν µετωπων αυτων

5

και εδοθη αυταις ινα µη αποκτεινωσιν αυτους αλλ ινα βασανισθωσιν µηνας πεντε και ο βασανισµος αυτων ως βασανισµος σκορπιου οταν παιση ανθρωπον

6

και εν ταις ηµεραις εκειναις ζητησουσιν οι ανθρωποι τον θανατον και ουχ ευρησουσιν αυτον και επιθυµησουσιν αποθανειν και φευξεται ο θανατος απ αυτων

7

και τα οµοιωµατα των ακριδων οµοια ιπποις ητοιµασµενοις εις πολεµον και επι τας κεφαλας αυτων ως στεφανοι οµοιοι χρυσω και τα προσωπα αυτων ως προσωπα ανθρωπ
ων

8

και ειχον τριχας ως τριχας γυναικων και οι οδοντες αυτων ως λεοντων ησαν

9

και ειχον θωρακας ως θωρακας σιδηρους και η φωνη των πτερυγων αυτων ως φωνη αρµατων ιππων πολλων τρεχοντων εις πολεµον

10

και εχουσιν ουρας οµοιας σκορπιοις και κεντρα ην εν ταις ουραις αυτων και η εξουσια αυτων αδικησαι τους ανθρωπους µηνας πεντε
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11

και εχουσιν εφ αυτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ονοµα αυτω εβραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονοµα εχει απολλυων

12

η ουαι η µια απηλθεν ιδου ερχονται ετι δυο ουαι µετα ταυτα

13

και ο εκτος αγγελος εσαλπισεν και ηκουσα φωνην µιαν εκ των τεσσαρων κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου

14

λεγουσαν τω εκτω αγγελω ος ειχε την σαλπιγγα λυσον τους τεσσαρας αγγελους τους δεδεµενους επι τω ποταµω τω µεγαλω ευφρατη

15

και ελυθησαν οι τεσσαρες αγγελοι οι ητοιµασµενοι εις την ωραν και ηµεραν και µηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν το τριτον των ανθρωπων

16

και ο αριθµος στρατευµατων του ιππικου δυο µυριαδες µυριαδων και ηκουσα τον αριθµον αυτων

17

και ουτως ειδον τους ιππους εν τη ορασει και τους καθηµενους επ αυτων εχοντας θωρακας πυρινους και υακινθινους και θειωδεις και αι κεφαλαι των ιππων ως κεφαλαι λεο
ντων και εκ των στοµατων αυτων εκπορευεται πυρ και καπνος και θειον

18

υπο των τριων τουτων απεκτανθησαν το τριτον των ανθρωπων εκ του πυρος και εκ του καπνου και εκ του θειου του εκπορευοµενου εκ των στοµατων αυτων

19

αι γαρ εξουσιαι αυτων εν τω στοµατι αυτων εισιν αι γαρ ουραι αυτων οµοιαι οφεσιν εχουσαι κεφαλας και εν αυταις αδικουσιν

20

και οι λοιποι των ανθρωπων οι ουκ απεκτανθησαν εν ταις πληγαις ταυταις ουτε µετενοησαν εκ των εργων των χειρων αυτων ινα µη προσκυνησωσιν τα δαιµονια και ειδωλα
τα χρυσα και τα αργυρα και τα χαλκα και τα λιθινα και τα ξυλινα α ουτε βλεπειν δυναται ουτε ακουειν ουτε περιπατειν

21

και ου µετενοησαν εκ των φονων αυτων ουτε εκ των φαρµακειων αυτων ουτε εκ της πορνειας αυτων ουτε εκ των κλεµµατων αυτων

1

και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περιβεβληµενον νεφελην και ιρις επι της κεφαλης και το προσωπον αυτου ως ο ηλιος και οι ποδες αυτου ως σ
τυλοι πυρος

2

και ειχεν εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ανεωγµενον και εθηκεν τον ποδα αυτου τον δεξιον επι την θαλασσαν τον δε ευωνυµον επι την γην

3

και εκραξεν φωνη µεγαλη ωσπερ λεων µυκαται και οτε εκραξεν ελαλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνας

4

και οτε ελαλησαν αι επτα βρονται τας φωνας εαυτων εµελλον γραφειν και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν µοι σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται και µη ταυτα
γραψης

5

και ο αγγελος ον ειδον εστωτα επι της θαλασσης και επι της γης ηρεν την χειρα αυτου εις τον ουρανον

6

και ωµοσεν εν τω ζωντι εις τους αιωνας των αιωνων ος εκτισεν τον ουρανον και τα εν αυτω και την γην και τα εν αυτη και την θαλασσαν και τα εν αυτη οτι χρονος ουκ εστα
ι ετι

7

αλλα εν ταις ηµεραις της φωνης του εβδοµου αγγελου οταν µελλη σαλπιζειν και τελεσθη το µυστηριον του θεου ως ευηγγελισεν τοις εαυτου δουλοις τοις προφηταις

8

και η φωνη ην ηκουσα εκ του ουρανου παλιν λαλουσα µετ εµου και λεγουσα υπαγε λαβε το βιβλαριδιον το ηνεωγµενον εν τη χειρι αγγελου του εστωτος επι της θαλασσης και
επι της γης

9

και απηλθον προς τον αγγελον λεγων αυτω δος µοι το βιβλαριδιον και λεγει µοι λαβε και καταφαγε αυτο και πικρανει σου την κοιλιαν αλλ εν τω στοµατι σου εσται γλυκυ ως
µελι

10

και ελαβον το βιβλαριδιον εκ της χειρος του αγγελου και κατεφαγον αυτο και ην εν τω στοµατι µου ως µελι γλυκυ και οτε εφαγον αυτο επικρανθη η κοιλια µου

11

και λεγει µοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις

1

και εδοθη µοι καλαµος οµοιος ραβδω λεγων εγειραι και µετρησον τον ναον του θεου και το θυσιαστηριον και τους προσκυνουντας εν αυτω

2

και την αυλην την εσωθεν του ναου εκβαλε εξω και µη αυτην µετρησης οτι εδοθη τοις εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν µηνας τεσσαρακοντα δυο

3

και δωσω τοις δυσιν µαρτυσιν µου και προφητευσουσιν ηµερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα περιβεβληµενοι σακκους

4

ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και δυο λυχνιαι αι ενωπιον του θεου της γης εστωσαι

5

και ει τις αυτους θελη αδικησαι πυρ εκπορευεται εκ του στοµατος αυτων και κατεσθιει τους εχθρους αυτων και ει τις αυτους θελη αδικησαι ουτως δει αυτον αποκτανθηναι

6

ουτοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι τον ουρανον ινα µη βρεχη υετος εν ηµεραις αυτων της προφητειας και εξουσιαν εχουσιν επι των υδατων στρεφειν αυτα εις αιµα και παταξαι τ
ην γην παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν
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7

και οταν τελεσωσιν την µαρτυριαν αυτων το θηριον το αναβαινον εκ της αβυσσου ποιησει πολεµον µετ αυτων και νικησει αυτους και αποκτενει αυτους

8

και τα πτωµατα αυτων επι της πλατειας πολεως της µεγαλης ητις καλειται πνευµατικως σοδοµα και αιγυπτος οπου και ο κυριος ηµων εσταυρωθη

9

και βλεψουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων τα πτωµατα αυτων ηµερας τρεις και ηµισυ και τα πτωµατα αυτων ουκ αφησουσιν τεθηναι εις µνηµατα

10

και οι κατοικουντες επι της γης χαρουσιν επ αυτοις και ευφρανθησονται και δωρα πεµψουσιν αλληλοις οτι ουτοι οι δυο προφηται εβασανισαν τους κατοικουντας επι της γης

11

και µετα τας τρεις ηµερας και ηµισυ πνευµα ζωης εκ του θεου εισηλθεν επ αυτους και εστησαν επι τους ποδας αυτων και φοβος µεγας επεσεν επι τους θεωρουντας αυτους

12

και ηκουσαν φωνην µεγαλην εκ του ουρανου λεγουσαν αυτοις αναβητε ωδε και ανεβησαν εις τον ουρανον εν τη νεφελη και εθεωρησαν αυτους οι εχθροι αυτων

13

και εν εκεινη τη ωρα εγενετο σεισµος µεγας και το δεκατον της πολεως επεσεν και απεκτανθησαν εν τω σεισµω ονοµατα ανθρωπων χιλιαδες επτα και οι λοιποι εµφοβοι εγεν
οντο και εδωκαν δοξαν τω θεω του ουρανου

14

η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ

15

και ο εβδοµος αγγελος εσαλπισεν και εγενοντο φωναι µεγαλαι εν τω ουρανω λεγουσαι εγενοντο αι βασιλειαι του κοσµου του κυριου ηµων και του χριστου αυτου και βασιλευ
σει εις τους αιωνας των αιωνων

16

και οι εικοσι και τεσσαρες πρεσβυτεροι οι ενωπιον του θεου καθηµενοι επι τους θρονους αυτων επεσαν επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνησαν τω θεω

17

λεγοντες ευχαριστουµεν σοι κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ ο ων και ο ην και ο ερχοµενος οτι ειληφας την δυναµιν σου την µεγαλην και εβασιλευσας

18

και τα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιρος των νεκρων κριθηναι και δουναι τον µισθον τοις δουλοις σου τοις προφηταις και τοις αγιοις και τοις φοβουµενοι
ς το ονοµα σου τοις µικροις και τοις µεγαλοις και διαφθειραι τους διαφθειροντας την γην

19

και ηνοιγη ο ναος του θεου εν τω ουρανω και ωφθη η κιβωτος της διαθηκης αυτου εν τω ναω αυτου και εγενοντο αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισµος και χαλαζα µ
εγαλη

1

και σηµειον µεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβληµενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα

2

και εν γαστρι εχουσα κραζει ωδινουσα και βασανιζοµενη τεκειν

3

και ωφθη αλλο σηµειον εν τω ουρανω και ιδου δρακων µεγας πυρρος εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι τας κεφαλας αυτου διαδηµατα επτα

4

και η ουρα αυτου συρει το τριτον των αστερων του ουρανου και εβαλεν αυτους εις την γην και ο δρακων εστηκεν ενωπιον της γυναικος της µελλουσης τεκειν ινα οταν τεκη
το τεκνον αυτης καταφαγη

5

και ετεκεν υιον αρρενα ος µελλει ποιµαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον θεον και τον θρονον αυτου

6

και η γυνη εφυγεν εις την ερηµον οπου εχει τοπον ητοιµασµενον απο του θεου ινα εκει τρεφωσιν αυτην ηµερας χιλιας διακοσιας εξηκοντα

7

και εγενετο πολεµος εν τω ουρανω ο µιχαηλ και οι αγγελοι αυτου επολεµησαν κατα του δρακοντος και ο δρακων επολεµησεν και οι αγγελοι αυτου

8

και ουκ ισχυσαν ουτε τοπος ευρεθη αυτων ετι εν τω ουρανω

9

και εβληθη ο δρακων ο µεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουµενος διαβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουµενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου µετ αυτου εβλη
θησαν

10

και ηκουσα φωνην µεγαλην λεγουσαν εν τω ουρανω αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναµις και η βασιλεια του θεου ηµων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι κατεβληθη ο κ
ατηγορος των αδελφων ηµων ο κατηγορων αυτων ενωπιον του θεου ηµων ηµερας και νυκτος

11

και αυτοι ενικησαν αυτον δια το αιµα του αρνιου και δια τον λογον της µαρτυριας αυτων και ουκ ηγαπησαν την ψυχην αυτων αχρι θανατου

12

δια τουτο ευφραινεσθε οι ουρανοι και οι εν αυτοις σκηνουντες ουαι τοις κατοικουσιν την γην και την θαλασσαν οτι κατεβη ο διαβολος προς υµας εχων θυµον µεγαν ειδως οτι
ολιγον καιρον εχει

13

και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληθη εις την γην εδιωξεν την γυναικα ητις ετεκεν τον αρρενα

14

και εδοθησαν τη γυναικι δυο πτερυγες του αετου του µεγαλου ινα πετηται εις την ερηµον εις τον τοπον αυτης οπου τρεφεται εκει καιρον και καιρους και ηµισυ καιρου απο π
ροσωπου του οφεως
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15

και εβαλεν ο οφις οπισω της γυναικος εκ του στοµατος αυτου υδωρ ως ποταµον ινα ταυτην ποταµοφορητον ποιηση

16

και εβοηθησεν η γη τη γυναικι και ηνοιξεν η γη το στοµα αυτης και κατεπιεν τον ποταµον ον εβαλεν ο δρακων εκ του στοµατος αυτου

17

και ωργισθη ο δρακων επι τη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεµον µετα των λοιπων του σπερµατος αυτης των τηρουντων τας εντολας του θεου και εχοντων την µαρτυριαν
του ιησου χριστου

1

και εσταθην επι την αµµον της θαλασσης και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον εχον κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι των κερατων αυτου δεκα διαδηµατα και
επι τας κεφαλας αυτου ονοµα βλασφηµιας

2

και το θηριον ο ειδον ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκτου και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου και τον θρονον
αυτου και εξουσιαν µεγαλην

3

και ειδον µιαν των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην εις θανατον και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασθη εν ολη τη γη οπισω του θηριου

4

και προσεκυνησαν τον δρακοντα ος εδωκεν εξουσιαν τω θηριω και προσεκυνησαν το θηριον λεγοντες τις οµοιος τω θηριω τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου

5

και εδοθη αυτω στοµα λαλουν µεγαλα και βλασφηµιας και εδοθη αυτω εξουσια ποιησαι µηνας τεσσαρακοντα δυο

6

και ηνοιξεν το στοµα αυτου εις βλασφηµιαν προς τον θεον βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου και τους εν τω ουρανω σκηνουντας

7

και εδοθη αυτω πολεµον ποιησαι µετα των αγιων και νικησαι αυτους και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και γλωσσαν και εθνος

8

και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται τα ονοµατα εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου εσφαγµενου απο καταβολης κοσµου

9

ει τις εχει ους ακουσατω

10

ει τις αιχµαλωσιαν συναγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι ωδε εστιν η υποµονη και η πιστις των αγιων

11

και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια αρνιω και ελαλει ως δρακων

12

και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυτου και ποιει την γην και τους κατοικουντας εν αυτη ινα προσκυνησωσιν το θηριον το πρωτον ου εθεραπευθη η
πληγη του θανατου αυτου

13

και ποιει σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον των ανθρωπων

14

και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σηµεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πλ
ηγην της µαχαιρας και εζησεν

15

και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση οσοι αν µη προσκυνησωσιν την εικονα του θηριου ινα αποκτανθωσιν

16

και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωση αυτοις χαραγµα επι της χειρος αυτων
της δεξιας η επι των µετωπων αυτων

17

και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι ει µη ο εχων το χαραγµα η το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου

18

ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθµον του θηριου αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου χξς

1

και ειδον και ιδου αρνιον εστηκος επι το ορος σιων και µετ αυτου εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες εχουσαι το ονοµα του πατρος αυτου γεγραµµενον επι των µετωπω
ν αυτων

2

και ηκουσα φωνην εκ του ουρανου ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντης µεγαλης και φωνην ηκουσα κιθαρωδων κιθαριζοντων εν ταις κιθαραις αυτων

3

και αδουσιν ως ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις ηδυνατο µαθειν την ωδην ει µη αι εκατον τεσσαρακοντα
τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασµενοι απο της γης

4

ουτοι εισιν οι µετα γυναικων ουκ εµολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι εισιν οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω
θεω και τω αρνιω

5

και εν τω στοµατι αυτων ουχ ευρεθη δολος αµωµοι γαρ εισιν ενωπιον του θρονου του θεου

6

και ειδον αλλον αγγελον πετωµενον εν µεσουρανηµατι εχοντα ευαγγελιον αιωνιον ευαγγελισαι τους κατοικουντας επι της γης και παν εθνος και φυλην και γλωσσαν και λαον
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7

λεγοντα εν φωνη µεγαλη φοβηθητε τον θεον και δοτε αυτω δοξαν οτι ηλθεν η ωρα της κρισεως αυτου και προσκυνησατε τω ποιησαντι τον ουρανον και την γην και θαλασσα
ν και πηγας υδατων

8

και αλλος αγγελος ηκολουθησεν λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η πολις η µεγαλη οτι εκ του οινου του θυµου της πορνειας αυτης πεποτικεν παντα εθνη

9

και τριτος αγγελος ηκολουθησεν αυτοις λεγων εν φωνη µεγαλη ει τις το θηριον προσκυνει και την εικονα αυτου και λαµβανει χαραγµα επι του µετωπου αυτου η επι την χειρ
α αυτου

10

και αυτος πιεται εκ του οινου του θυµου του θεου του κεκερασµενου ακρατου εν τω ποτηριω της οργης αυτου και βασανισθησεται εν πυρι και θειω ενωπιον των αγιων αγγελ
ων και ενωπιον του αρνιου

11

και ο καπνος του βασανισµου αυτων αναβαινει εις αιωνας αιωνων και ουκ εχουσιν αναπαυσιν ηµερας και νυκτος οι προσκυνουντες το θηριον και την εικονα αυτου και ει τις
λαµβανει το χαραγµα του ονοµατος αυτου

12

ωδε υποµονη των αγιων εστιν ωδε οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου

13

και ηκουσα φωνης εκ του ουρανου λεγουσης µοι γραψον µακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκοντες απαρτι ναι λεγει το πνευµα ινα αναπαυσωνται εκ των κοπων αυτων τ
α δε εργα αυτων ακολουθει µετ αυτων

14

και ειδον και ιδου νεφελη λευκη και επι την νεφελην καθηµενος οµοιος υιω ανθρωπου εχων επι της κεφαλης αυτου στεφανον χρυσουν και εν τη χειρι αυτου δρεπανον οξυ

15

και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του ναου κραζων εν µεγαλη φωνη τω καθηµενω επι της νεφελης πεµψον το δρεπανον σου και θερισον οτι ηλθεν σοι η ωρα του θερισαι οτι εξηρ
ανθη ο θερισµος της γης

16

και εβαλεν ο καθηµενος επι την νεφελην το δρεπανον αυτου επι την γην και εθερισθη η γη

17

και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του ναου του εν τω ουρανω εχων και αυτος δρεπανον οξυ

18

και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του θυσιαστηριου εχων εξουσιαν επι του πυρος και εφωνησεν κραυγη µεγαλη τω εχοντι το δρεπανον το οξυ λεγων πεµψον σου το δρεπανον το
οξυ και τρυγησον τους βοτρυας της γης οτι ηκµασαν αι σταφυλαι αυτης

19

και εβαλεν ο αγγελος το δρεπανον αυτου εις την γην και ετρυγησεν την αµπελον της γης και εβαλεν εις την ληνον του θυµου του θεου την µεγαλην

20

και επατηθη η ληνος εξω της πολεως και εξηλθεν αιµα εκ της ληνου αχρι των χαλινων των ιππων απο σταδιων χιλιων εξακοσιων

1

και ειδον αλλο σηµειον εν τω ουρανω µεγα και θαυµαστον αγγελους επτα εχοντας πληγας επτα τας εσχατας οτι εν αυταις ετελεσθη ο θυµος του θεου

2

και ειδον ως θαλασσαν υαλινην µεµιγµενην πυρι και τους νικωντας εκ του θηριου και εκ της εικονος αυτου και εκ του χαραγµατος αυτου εκ του αριθµου του ονοµατος αυτο
υ εστωτας επι την θαλασσαν την υαλινην εχοντας κιθαρας του θεου

3

και αδουσιν την ωδην µωσεως δουλου του θεου και την ωδην του αρνιου λεγοντες µεγαλα και θαυµαστα τα εργα σου κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδ
οι σου ο βασιλευς των αγιων

4

τις ου µη φοβηθη σε κυριε και δοξαση το ονοµα σου οτι µονος οσιος οτι παντα τα εθνη ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου οτι τα δικαιωµατα σου εφανερωθησαν

5

και µετα ταυτα ειδον και ιδου ηνοιγη ο ναος της σκηνης του µαρτυριου εν τω ουρανω

6

και εξηλθον οι επτα αγγελοι εχοντες τας επτα πληγας εκ του ναου ενδεδυµενοι λινον καθαρον και λαµπρον και περιεζωσµενοι περι τα στηθη ζωνας χρυσας

7

και εν εκ των τεσσαρων ζωων εδωκεν τοις επτα αγγελοις επτα φιαλας χρυσας γεµουσας του θυµου του θεου του ζωντος εις τους αιωνας των αιωνων

8

και εγεµισθη ο ναος καπνου εκ της δοξης του θεου και εκ της δυναµεως αυτου και ουδεις ηδυνατο εισελθειν εις τον ναον αχρι τελεσθωσιν αι επτα πληγαι των επτα αγγελων

1

και ηκουσα φωνης µεγαλης εκ του ναου λεγουσης τοις επτα αγγελοις υπαγετε και εκχεατε τας φιαλας του θυµου του θεου εις την γην

2

και απηλθεν ο πρωτος και εξεχεεν την φιαλην αυτου επι την γην και εγενετο ελκος κακον και πονηρον εις τους ανθρωπους τους εχοντας το χαραγµα του θηριου και τους τη ε
ικονι αυτου προσκυνουντας

3

και ο δευτερος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου εις την θαλασσαν και εγενετο αιµα ως νεκρου και πασα ψυχη ζωσα απεθανεν εν τη θαλασση

4

και ο τριτος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου εις τους ποταµους και εις τας πηγας των υδατων και εγενετο αιµα

5

και ηκουσα του αγγελου των υδατων λεγοντος δικαιος κυριε ει ο ων και ο ην και ο οσιος οτι ταυτα εκρινας
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6

οτι αιµα αγιων και προφητων εξεχεαν και αιµα αυτοις εδωκας πιειν αξιοι γαρ εισιν

7

και ηκουσα αλλου εκ του θυσιαστηριου λεγοντος ναι κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις σου

8

και ο τεταρτος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον ηλιον και εδοθη αυτω καυµατισαι τους ανθρωπους εν πυρι

9

και εκαυµατισθησαν οι ανθρωποι καυµα µεγα και εβλασφηµησαν το ονοµα του θεου του εχοντος εξουσιαν επι τας πληγας ταυτας και ου µετενοησαν δουναι αυτω δοξαν

10

και ο πεµπτος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον θρονον του θηριου και εγενετο η βασιλεια αυτου εσκοτωµενη και εµασσωντο τας γλωσσας αυτων εκ του πονου

11

και εβλασφηµησαν τον θεον του ουρανου εκ των πονων αυτων και εκ των ελκων αυτων και ου µετενοησαν εκ των εργων αυτων

12

και ο εκτος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου επι τον ποταµον τον µεγαν τον ευφρατην και εξηρανθη το υδωρ αυτου ινα ετοιµασθη η οδος των βασιλεων των απο ανατολων
ηλιου

13

και ειδον εκ του στοµατος του δρακοντος και εκ του στοµατος του θηριου και εκ του στοµατος του ψευδοπροφητου πνευµατα τρια ακαθαρτα οµοια βατραχοις

14

εισιν γαρ πνευµατα δαιµονων ποιουντα σηµεια εκπορευεσθαι επι τους βασιλεις της γης και της οικουµενης ολης συναγαγειν αυτους εις πολεµον της ηµερας εκεινης της µεγα
λης του θεου του παντοκρατορος

15

ιδου ερχοµαι ως κλεπτης µακαριος ο γρηγορων και τηρων τα ιµατια αυτου ινα µη γυµνος περιπατη και βλεπωσιν την ασχηµοσυνην αυτου

16

και συνηγαγεν αυτους εις τον τοπον τον καλουµενον εβραιστι αρµαγεδδων

17

και ο εβδοµος αγγελος εξεχεεν την φιαλην αυτου εις τον αερα και εξηλθεν φωνη µεγαλη απο του ναου του ουρανου απο του θρονου λεγουσα γεγονεν

18

και εγενοντο φωναι και βρονται και αστραπαι και σεισµος εγενετο µεγας οιος ουκ εγενετο αφ ου οι ανθρωποι εγενοντο επι της γης τηλικουτος σεισµος ουτως µεγας

19

και εγενετο η πολις η µεγαλη εις τρια µερη και αι πολεις των εθνων επεσον και βαβυλων η µεγαλη εµνησθη ενωπιον του θεου δουναι αυτη το ποτηριον του οινου του θυµου τ
ης οργης αυτου

20

και πασα νησος εφυγεν και ορη ουχ ευρεθησαν

21

και χαλαζα µεγαλη ως ταλαντιαια καταβαινει εκ του ουρανου επι τους ανθρωπους και εβλασφηµησαν οι ανθρωποι τον θεον εκ της πληγης της χαλαζης οτι µεγαλη εστιν η πλ
ηγη αυτης σφοδρα

1

και ηλθεν εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα φιαλας και ελαλησεν µετ εµου λεγων µοι δευρο δειξω σοι το κριµα της πορνης της µεγαλης της καθηµενης επι των
υδατων των πολλων

2

µεθ ης επορνευσαν οι βασιλεις της γης και εµεθυσθησαν εκ του οινου της πορνειας αυτης οι κατοικουντες την γην

3

και απηνεγκεν µε εις ερηµον εν πνευµατι και ειδον γυναικα καθηµενην επι θηριον κοκκινον γεµον ονοµατων βλασφηµιας εχον κεφαλας επτα και κερατα δεκα

4

και η γυνη η περιβεβληµενη πορφυρα και κοκκινω και κεχρυσωµενη χρυσω και λιθω τιµιω και µαργαριταις εχουσα χρυσουν ποτηριον εν τη χειρι αυτης γεµον βδελυγµατων
και ακαθαρτητος πορνειας αυτης

5

και επι το µετωπον αυτης ονοµα γεγραµµενον µυστηριον βαβυλων η µεγαλη η µητηρ των πορνων και των βδελυγµατων της γης

6

και ειδον την γυναικα µεθυουσαν εκ του αιµατος των αγιων και εκ του αιµατος των µαρτυρων ιησου και εθαυµασα ιδων αυτην θαυµα µεγα

7

και ειπεν µοι ο αγγελος διατι εθαυµασας εγω σοι ερω το µυστηριον της γυναικος και του θηριου του βασταζοντος αυτην του εχοντος τας επτα κεφαλας και τα δεκα κερατα

8

θηριον ο ειδες ην και ουκ εστιν και µελλει αναβαινειν εκ της αβυσσου και εις απωλειαν υπαγειν και θαυµασονται οι κατοικουντες επι της γης ων ου γεγραπται τα ονοµατα επ
ι το βιβλιον της ζωης απο καταβολης κοσµου βλεποντες το θηριον ο τι ην και ουκ εστιν καιπερ εστιν

9

ωδε ο νους ο εχων σοφιαν αι επτα κεφαλαι ορη εισιν επτα οπου η γυνη καθηται επ αυτων

10

και βασιλεις επτα εισιν οι πεντε επεσαν και ο εις εστιν ο αλλος ουπω ηλθεν και οταν ελθη ολιγον αυτον δει µειναι

11

και το θηριον ο ην και ουκ εστιν και αυτος ογδοος εστιν και εκ των επτα εστιν και εις απωλειαν υπαγει

12

και τα δεκα κερατα α ειδες δεκα βασιλεις εισιν οιτινες βασιλειαν ουπω ελαβον αλλ εξουσιαν ως βασιλεις µιαν ωραν λαµβανουσιν µετα του θηριου

13

ουτοι µιαν γνωµην εχουσιν και την δυναµιν και την εξουσιαν εαυτων τω θηριω διαδιδωσουσιν
Revelation

Chapter

17

LXX / 1550 Stephanos

Page 1055 of 1057

14

ουτοι µετα του αρνιου πολεµησουσιν και το αρνιον νικησει αυτους οτι κυριος κυριων εστιν και βασιλευς βασιλεων και οι µετ αυτου κλητοι και εκλεκτοι και πιστοι

15

και λεγει µοι τα υδατα α ειδες ου η πορνη καθηται λαοι και οχλοι εισιν και εθνη και γλωσσαι

16

και τα δεκα κερατα α ειδες επι το θηριον ουτοι µισησουσιν την πορνην και ηρηµωµενην ποιησουσιν αυτην και γυµνην και τας σαρκας αυτης φαγονται και αυτην κατακαυσο
υσιν εν πυρι

17

ο γαρ θεος εδωκεν εις τας καρδιας αυτων ποιησαι την γνωµην αυτου και ποιησαι µιαν γνωµην και δουναι την βασιλειαν αυτων τω θηριω αχρι τελεσθη τα ρηµατα του θεου

18

και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η µεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης

1

και µετα ταυτα ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου εχοντα εξουσιαν µεγαλην και η γη εφωτισθη εκ της δοξης αυτου

2

και εκραξεν εν ισχυι φωνη µεγαλη λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η µεγαλη και εγενετο κατοικητηριον δαιµονων και φυλακη παντος πνευµατος ακαθαρτου και φυλακη παντ
ος ορνεου ακαθαρτου και µεµισηµενου

3

οτι εκ του οινου του θυµου της πορνειας αυτης πεπωκεν παντα τα εθνη και οι βασιλεις της γης µετ αυτης επορνευσαν και οι εµποροι της γης εκ της δυναµεως του στρηνους
αυτης επλουτησαν

4

και ηκουσα αλλην φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν εξελθετε εξ αυτης ο λαος µου ινα µη συγκοινωνησητε ταις αµαρτιαις αυτης και ινα µη λαβητε εκ των πληγων αυτης

5

οτι ηκολουθησαν αυτης αι αµαρτιαι αχρι του ουρανου και εµνηµονευσεν ο θεος τα αδικηµατα αυτης

6

αποδοτε αυτη ως και αυτη απεδωκεν υµιν και διπλωσατε αυτη διπλα κατα τα εργα αυτης εν τω ποτηριω ω εκερασεν κερασατε αυτη διπλουν

7

οσα εδοξασεν εαυτην και εστρηνιασεν τοσουτον δοτε αυτη βασανισµον και πενθος οτι εν τη καρδια αυτης λεγει καθηµαι βασιλισσα και χηρα ουκ ειµι και πενθος ου µη ιδω

8

δια τουτο εν µια ηµερα ηξουσιν αι πληγαι αυτης θανατος και πενθος και λιµος και εν πυρι κατακαυθησεται οτι ισχυρος κυριος ο θεος ο κρινων αυτην

9

και κλαυσονται αυτην και κοψονται επ αυτη οι βασιλεις της γης οι µετ αυτης πορνευσαντες και στρηνιασαντες οταν βλεπωσιν τον καπνον της πυρωσεως αυτης

10

απο µακροθεν εστηκοτες δια τον φοβον του βασανισµου αυτης λεγοντες ουαι ουαι η πολις η µεγαλη βαβυλων η πολις η ισχυρα οτι εν µια ωρα ηλθεν η κρισις σου

11

και οι εµποροι της γης κλαιουσιν και πενθουσιν επ αυτη οτι τον γοµον αυτων ουδεις αγοραζει ουκετι

12

γοµον χρυσου και αργυρου και λιθου τιµιου και µαργαριτου και βυσσου και πορφυρας και σηρικου και κοκκινου και παν ξυλον θυινον και παν σκευος ελεφαντινον και παν σ
κευος εκ ξυλου τιµιωτατου και χαλκου και σιδηρου και µαρµαρου

13

και κιναµωµον και θυµιαµατα και µυρον και λιβανον και οινον και ελαιον και σεµιδαλιν και σιτον και κτηνη και προβατα και ιππων και ρεδων και σωµατων και ψυχας ανθ
ρωπων

14

και η οπωρα της επιθυµιας της ψυχης σου απηλθεν απο σου και παντα τα λιπαρα και τα λαµπρα απηλθεν απο σου και ουκετι ου µη ευρησης αυτα

15

οι εµποροι τουτων οι πλουτησαντες απ αυτης απο µακροθεν στησονται δια τον φοβον του βασανισµου αυτης κλαιοντες και πενθουντες

16

και λεγοντες ουαι ουαι η πολις η µεγαλη η περιβεβληµενη βυσσινον και πορφυρουν και κοκκινον και κεχρυσωµενη εν χρυσω και λιθω τιµιω και µαργαριταις

17

οτι µια ωρα ηρηµωθη ο τοσουτος πλουτος και πας κυβερνητης και πας επι των πλοιων ο οµιλος και ναυται και οσοι την θαλασσαν εργαζονται απο µακροθεν εστησαν

18

και εκραζον ορωντες τον καπνον της πυρωσεως αυτης λεγοντες τις οµοια τη πολει τη µεγαλη

19

και εβαλον χουν επι τας κεφαλας αυτων και εκραζον κλαιοντες και πενθουντες λεγοντες ουαι ουαι η πολις η µεγαλη εν η επλουτησαν παντες οι εχοντες πλοια εν τη θαλασση ε
κ της τιµιοτητος αυτης οτι µια ωρα ηρηµωθη

20

ευφραινου επ αυτην ουρανε και οι αγιοι αποστολοι και οι προφηται οτι εκρινεν ο θεος το κριµα υµων εξ αυτης

21

και ηρεν εις αγγελος ισχυρος λιθον ως µυλον µεγαν και εβαλεν εις την θαλασσαν λεγων ουτως ορµηµατι βληθησεται βαβυλων η µεγαλη πολις και ου µη ευρεθη ετι

22

και φωνη κιθαρωδων και µουσικων και αυλητων και σαλπιστων ου µη ακουσθη εν σοι ετι και πας τεχνιτης πασης τεχνης ου µη ευρεθη εν σοι ετι και φωνη µυλου ου µη ακο
υσθη εν σοι ετι

23

και φως λυχνου ου µη φανη εν σοι ετι και φωνη νυµφιου και νυµφης ου µη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εµποροι σου ησαν οι µεγιστανες της γης οτι εν τη φαρµακεια σου επλανη
θησαν παντα τα εθνη
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24

και εν αυτη αιµα προφητων και αγιων ευρεθη και παντων των εσφαγµενων επι της γης

1

και µετα ταυτα ηκουσα φωνην οχλου πολλου µεγαλην εν τω ουρανω λεγοντος αλληλουια η σωτηρια και η δοξα και η τιµη και η δυναµις κυριω τω θεω ηµων

2

οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν την πορνην την µεγαλην ητις εφθειρεν την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν το αιµα των δουλων αυτου εκ της χε
ιρος αυτης

3

και δευτερον ειρηκαν αλληλουια και ο καπνος αυτης αναβαινει εις τους αιωνας των αιωνων

4

και επεσαν οι πρεσβυτεροι οι εικοσι και τεσσαρες και τα τεσσαρα ζωα και προσεκυνησαν τω θεω τω καθηµενω επι του θρονου λεγοντες αµην αλληλουια

5

και φωνη εκ του θρονου εξηλθεν λεγουσα αινειτε τον θεον ηµων παντες οι δουλοι αυτου και οι φοβουµενοι αυτον και οι µικροι και οι µεγαλοι

6

και ηκουσα ως φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντων ισχυρων λεγοντας αλληλουια οτι εβασιλευσεν κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ

7

χαιρωµεν και αγαλλιωµεθα και δωµεν την δοξαν αυτω οτι ηλθεν ο γαµος του αρνιου και η γυνη αυτου ητοιµασεν εαυτην

8

και εδοθη αυτη ινα περιβαληται βυσσινον καθαρον και λαµπρον το γαρ βυσσινον τα δικαιωµατα εστιν των αγιων

9

και λεγει µοι γραψον µακαριοι οι εις το δειπνον του γαµου του αρνιου κεκληµενοι και λεγει µοι ουτοι οι λογοι αληθινοι εισιν του θεου

10

και επεσον εµπροσθεν των ποδων αυτου προσκυνησαι αυτω και λεγει µοι ορα µη συνδουλος σου ειµι και των αδελφων σου των εχοντων την µαρτυριαν του ιησου τω θεω πρ
οσκυνησον η γαρ µαρτυρια του ιησου εστιν το πνευµα της προφητειας

11

και ειδον τον ουρανον ανεωγµενον και ιδου ιππος λευκος και ο καθηµενος επ αυτον καλουµενος πιστος και αληθινος και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεµει

12

οι δε οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος και επι την κεφαλην αυτου διαδηµατα πολλα εχων ονοµα γεγραµµενον ο ουδεις οιδεν ει µη αυτος

13

και περιβεβληµενος ιµατιον βεβαµµενον αιµατι και καλειται το ονοµα αυτου ο λογος του θεου

14

και τα στρατευµατα εν τω ουρανω ηκολουθει αυτω εφ ιπποις λευκοις ενδεδυµενοι βυσσινον λευκον και καθαρον

15

και εκ του στοµατος αυτου εκπορευεται ροµφαια οξεια ινα εν αυτη πατασση τα εθνη και αυτος ποιµανει αυτους εν ραβδω σιδηρα και αυτος πατει την ληνον του οινου του θυ
µου και της οργης του θεου του παντοκρατορος

16

και εχει επι το ιµατιον και επι τον µηρον αυτου το ονοµα γεγραµµενον βασιλευς βασιλεων και κυριος κυριων

17

και ειδον ενα αγγελον εστωτα εν τω ηλιω και εκραξεν φωνη µεγαλη λεγων πασιν τοις ορνεοις τοις πετωµενοις εν µεσουρανηµατι δευτε και συναγεσθε εις το δειπνον του µεγα
λου θεου

18

ινα φαγητε σαρκας βασιλεων και σαρκας χιλιαρχων και σαρκας ισχυρων και σαρκας ιππων και των καθηµενων επ αυτων και σαρκας παντων ελευθερων και δουλων και µικ
ρων και µεγαλων

19

και ειδον το θηριον και τους βασιλεις της γης και τα στρατευµατα αυτων συνηγµενα ποιησαι πολεµον µετα του καθηµενου επι του ιππου και µετα του στρατευµατος αυτου

20

και επιασθη το θηριον και µετα τουτου ο ψευδοπροφητης ο ποιησας τα σηµεια ενωπιον αυτου εν οις επλανησεν τους λαβοντας το χαραγµα του θηριου και τους προσκυνουντ
ας τη εικονι αυτου ζωντες εβληθησαν οι δυο εις την λιµνην του πυρος την καιοµενην εν τω θειω

21

και οι λοιποι απεκτανθησαν εν τη ροµφαια του καθηµενου επι του ιππου τη εκπορευοµενη εκ του στοµατος αυτου και παντα τα ορνεα εχορτασθησαν εκ των σαρκων αυτων

1

και ειδον αγγελον καταβαινοντα εκ του ουρανου εχοντα την κλειδα της αβυσσου και αλυσιν µεγαλην επι την χειρα αυτου

2

και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον ος εστιν διαβολος και σατανας και εδησεν αυτον χιλια ετη

3

και εβαλεν αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν αυτον και εσφραγισεν επανω αυτου ινα µη πλανηση τα εθνη ετι αχρι τελεσθη τα χιλια ετη και µετα ταυτα δει αυτον λυθηναι
µικρον χρονον

4

και ειδον θρονους και εκαθισαν επ αυτους και κριµα εδοθη αυτοις και τας ψυχας των πεπελεκισµενων δια την µαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του θεου και οιτινες ου προ
σεκυνησαν τω θηριω ουτε την εικονα αυτου και ουκ ελαβον το χαραγµα επι το µετωπον αυτων και επι την χειρα αυτων και εζησαν και εβασιλευσαν µετα χριστου τα χιλια ετ
η

5

οι δε λοιποι των νεκρων ουκ ανεζησαν εως τελεσθη τα χιλια ετη αυτη η αναστασις η πρωτη
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6

µακαριος και αγιος ο εχων µερος εν τη αναστασει τη πρωτη επι τουτων ο θανατος ο δευτερος ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονται ιερεις του θεου και του χριστου και βασιλευσουσ
ιν µετ αυτου χιλια ετη

7

και οταν τελεσθη τα χιλια ετη λυθησεται ο σατανας εκ της φυλακης αυτου

8

και εξελευσεται πλανησαι τα εθνη τα εν ταις τεσσαρσιν γωνιαις της γης τον γωγ και τον µαγωγ συναγαγειν αυτους εις πολεµον ων ο αριθµος ως η αµµος της θαλασσης

9

και ανεβησαν επι το πλατος της γης και εκυκλωσαν την παρεµβολην των αγιων και την πολιν την ηγαπηµενην και κατεβη πυρ απο του θεου εκ του ουρανου και κατεφαγεν α
υτους

10

και ο διαβολος ο πλανων αυτους εβληθη εις την λιµνην του πυρος και θειου οπου το θηριον και ο ψευδοπροφητης και βασανισθησονται ηµερας και νυκτος εις τους αιωνας τ
ων αιωνων

11

και ειδον θρονον λευκον µεγαν και τον καθηµενον επ αυτου ου απο προσωπου εφυγεν η γη και ο ουρανος και τοπος ουχ ευρεθη αυτοις

12

και ειδον τους νεκρους µικρους και µεγαλους εστωτας ενωπιον του θεου και βιβλια ηνεωχθησαν και βιβλιον αλλο ηνεωχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των
γεγραµµενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

13

και εδωκεν η θαλασσα τους εν αυτη νεκρους και ο θανατος και ο αδης εδωκαν τους εν αυτοις νεκρους και εκριθησαν εκαστος κατα τα εργα αυτων

14

και ο θανατος και ο αδης εβληθησαν εις την λιµνην του πυρος ουτος εστιν ο δευτερος θανατος

15

και ει τις ουχ ευρεθη εν τη βιβλω της ζωης γεγραµµενος εβληθη εις την λιµνην του πυρος

1

και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωτος ουρανος και η πρωτη γη παρηλθεν και η θαλασσα ουκ εστιν ετι

2

και εγω ιωαννης ειδον την πολιν την αγιαν ιερουσαληµ καινην καταβαινουσαν απο του θεου εκ του ουρανου ητοιµασµενην ως νυµφην κεκοσµηµενην τω ανδρι αυτης

3

και ηκουσα φωνης µεγαλης εκ του ουρανου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου µετα των ανθρωπων και σκηνωσει µετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος εσ
ται µετ αυτων θεος αυτων

4

και εξαλειψει ο θεος παν δακρυον απο των οφθαλµων αυτων και ο θανατος ουκ εσται ετι ουτε πενθος ουτε κραυγη ουτε πονος ουκ εσται ετι οτι τα πρωτα απηλθον

5

και ειπεν ο καθηµενος επι του θρονου ιδου καινα παντα ποιω και λεγει µοι γραψον οτι ουτοι οι λογοι αληθινοι και πιστοι εισιν

6

και ειπεν µοι γεγονεν εγω ειµι το α και το ω η αρχη και το τελος εγω τω διψωντι δωσω εκ της πηγης του υδατος της ζωης δωρεαν

7

ο νικων κληρονοµησει παντα και εσοµαι αυτω θεος και αυτος εσται µοι ο υιος

8

δειλοις δε και απιστοις και εβδελυγµενοις και φονευσιν και πορνοις και φαρµακευσιν και ειδωλολατραις και πασιν τοις ψευδεσιν το µερος αυτων εν τη λιµνη τη καιοµενη πυ
ρι και θειω ο εστιν δευτερος θανατος

9

και ηλθεν προς µε εις των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα φιαλας τας γεµουσας των επτα πληγων των εσχατων και ελαλησεν µετ εµου λεγων δευρο δειξω σοι την νυµφη
ν του αρνιου την γυναικα

10

και απηνεγκεν µε εν πνευµατι επ ορος µεγα και υψηλον και εδειξεν µοι την πολιν την µεγαλην την αγιαν ιερουσαληµ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου

11

εχουσαν την δοξαν του θεου και ο φωστηρ αυτης οµοιος λιθω τιµιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι

12

εχουσαν τε τειχος µεγα και υψηλον εχουσαν πυλωνας δωδεκα και επι τοις πυλωσιν αγγελους δωδεκα και ονοµατα επιγεγραµµενα α εστιν των δωδεκα φυλων των υιων ισραη
λ

13

απ ανατολης πυλωνες τρεις απο βορρα πυλωνες τρεις απο νοτου πυλωνες τρεις απο δυσµων πυλωνες τρεις

14

και το τειχος της πολεως εχον θεµελιους δωδεκα και εν αυτοις ονοµατα των δωδεκα αποστολων του αρνιου

15

και ο λαλων µετ εµου ειχεν καλαµον χρυσουν ινα µετρηση την πολιν και τους πυλωνας αυτης και το τειχος αυτης

16

και η πολις τετραγωνος κειται και το µηκος αυτης τοσουτον εστιν οσον και το πλατος και εµετρησεν την πολιν τω καλαµω επι σταδιων δωδεκα χιλιαδων το µηκος και το πλ
ατος και το υψος αυτης ισα εστιν

17

και εµετρησεν το τειχος αυτης εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρων πηχων µετρον ανθρωπου ο εστιν αγγελου
Revelation

Chapter

21

LXX / 1550 Stephanos

Page 1058 of 1057

18

και ην η ενδοµησις του τειχους αυτης ιασπις και η πολις χρυσιον καθαρον οµοια υαλω καθαρω

19

και οι θεµελιοι του τειχους της πολεως παντι λιθω τιµιω κεκοσµηµενοι ο θεµελιος ο πρωτος ιασπις ο δευτερος σαπφειρος ο τριτος χαλκηδων ο τεταρτος σµαραγδος

20

ο πεµπτος σαρδονυξ ο εκτος σαρδιος ο εβδοµος χρυσολιθος ο ογδοος βηρυλλος ο ενατος τοπαζιον ο δεκατος χρυσοπρασος ο ενδεκατος υακινθος ο δωδεκατος αµεθυστος

21

και οι δωδεκα πυλωνες δωδεκα µαργαριται ανα εις εκαστος των πυλωνων ην εξ ενος µαργαριτου και η πλατεια της πολεως χρυσιον καθαρον ως υαλος διαφανης

22

και ναον ουκ ειδον εν αυτη ο γαρ κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ναος αυτης εστιν και το αρνιον

23

και η πολις ου χρειαν εχει του ηλιου ουδε της σεληνης ινα φαινωσιν εν αυτη η γαρ δοξα του θεου εφωτισεν αυτην και ο λυχνος αυτης το αρνιον

24

και τα εθνη των σωζοµενων εν τω φωτι αυτης περιπατησουσιν και οι βασιλεις της γης φερουσιν την δοξαν και την τιµην αυτων εις αυτην

25

και οι πυλωνες αυτης ου µη κλεισθωσιν ηµερας νυξ γαρ ουκ εσται εκει

26

και οισουσιν την δοξαν και την τιµην των εθνων εις αυτην

27

και ου µη εισελθη εις αυτην παν κοινουν και ποιουν βδελυγµα και ψευδος ει µη οι γεγραµµενοι εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου

1

και εδειξεν µοι καθαρον ποταµον υδατος ζωης λαµπρον ως κρυσταλλον εκπορευοµενον εκ του θρονου του θεου και του αρνιου

2

εν µεσω της πλατειας αυτης και του ποταµου εντευθεν και εντευθεν ξυλον ζωης ποιουν καρπους δωδεκα κατα µηνα ενα εκαστον αποδιδουν τον καρπον αυτου και τα φυλλα τ
ου ξυλου εις θεραπειαν των εθνων

3

και παν καταναθεµα ουκ εσται ετι και ο θρονος του θεου και του αρνιου εν αυτη εσται και οι δουλοι αυτου λατρευσουσιν αυτω

4

και οψονται το προσωπον αυτου και το ονοµα αυτου επι των µετωπων αυτων

5

και νυξ ουκ εσται εκει και χρειαν ουκ εχουσιν λυχνου και φωτος ηλιου οτι κυριος ο θεος φωτιζει αυτους και βασιλευσουσιν εις τους αιωνας των αιωνων

6

και ειπεν µοι ουτοι οι λογοι πιστοι και αληθινοι και κυριος ο θεος των αγιων προφητων απεστειλεν τον αγγελον αυτου δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει

7

ιδου ερχοµαι ταχυ µακαριος ο τηρων τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου

8

και εγω ιωαννης ο βλεπων ταυτα και ακουων και οτε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εµπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος µοι ταυτα

9

και λεγει µοι ορα µη συνδουλος σου γαρ ειµι και των αδελφων σου των προφητων και των τηρουντων τους λογους του βιβλιου τουτου τω θεω προσκυνησον

10

και λεγει µοι µη σφραγισης τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου οτι ο καιρος εγγυς εστιν

11

ο αδικων αδικησατω ετι και ο ρυπων ρυπωσατω ετι και ο δικαιος δικαιωθητω ετι και ο αγιος αγιασθητω ετι

12

και ιδου ερχοµαι ταχυ και ο µισθος µου µετ εµου αποδουναι εκαστω ως το εργον αυτου εσται

13

εγω ειµι το α και το ω αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος

14

µακαριοι οι ποιουντες τας εντολας αυτου ινα εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισελθωσιν εις την πολιν

15

εξω δε οι κυνες και οι φαρµακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο φιλων και ποιων ψευδος

16

εγω ιησους επεµψα τον αγγελον µου µαρτυρησαι υµιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειµι η ριζα και το γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαµπρος και ορθρινος

17

και το πνευµα και η νυµφη λεγουσιν ελθε και ο ακουων ειπατω ελθε και ο διψων ελθετω και ο θελων λαµβανετω το υδωρ ζωης δωρεαν

18

συµµαρτυρουµαι γαρ παντι ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιτιθη προς ταυτα επιθησει ο θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραµµενας εν βιβ
λιω τουτω

19

και εαν τις αφαιρη απο των λογων βιβλου της προφητειας ταυτης αφαιρησει ο θεος το µερος αυτου απο βιβλου της ζωης και εκ της πολεως της αγιας και των γεγραµµενων ε
ν βιβλιω τουτω

20

λεγει ο µαρτυρων ταυτα ναι ερχοµαι ταχυ αµην ναι ερχου κυριε ιησου

21

η χαρις του κυριου ηµων ιησου χριστου µετα παντων υµων αµην
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