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Chapter 1 
1και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε
κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου2στησασ τουσ ιερεισ κατ′ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω το
υ κυριου3και ειπεν τοισ λευιταισ ιεροδουλοισ του ισραηλ αγιασαι εαυτουσ τω κυριω εν τη θεσει τησ 
αγιασ κιβωτου του κυριου εν τω οικω ω ωκοδοµησεν σαλωµων ο του δαυιδ ο βασιλευσ ουκ εσται υµι
ν αραι επ′ ωµων αυτην4και νυν λατρευετε τω κυριω θεω υµων και θεραπευετε το εθνοσ αυτου ισραηλ 
και ετοιµασατε κατα τασ πατριασ και τασ φυλασ υµων κατα την γραφην δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ και
 κατα την µεγαλειοτητα σαλωµων του υιου αυτου5και σταντεσ εν τω ιερω κατα την µεριδαρχιαν την 
πατρικην υµων των λευιτων των εµπροσθεν των αδελφων υµων υιων ισραηλ εν ταξει6θυσατε το πασχ
α και τασ θυσιασ ετοιµασατε τοισ αδελφοισ υµων και ποιησατε το πασχα κατα το προσταγµα του κυ
ριου το δοθεν τω µωυση7και εδωρησατο ιωσιασ τω λαω τω ευρεθεντι αρνων και εριφων τριακοντα χιλ
ιαδασ µοσχουσ τρισχιλιουσ ταυτα εκ των βασιλικων εδοθη κατ′ επαγγελιαν τω λαω και τοισ ιερευσιν
 και λευιταισ8και εδωκεν χελκιασ και ζαχαριασ και ησυηλοσ οι επισταται του ιερου τοισ ιερευσιν ει
σ πασχα προβατα δισχιλια εξακοσια µοσχουσ τριακοσιουσ9και ιεχονιασ και σαµαιασ και ναθαναη
λ ο αδελφοσ και ασαβιασ και οχιηλοσ και ιωραµ χιλιαρχοι εδωκαν τοισ λευιταισ εισ πασχα προβατ
α πεντακισχιλια µοσχουσ επτακοσιουσ10και ταυτα τα γενοµενα ευπρεπωσ εστησαν οι ιερεισ και οι λε
υιται11εχοντεσ τα αζυµα κατα τασ φυλασ12και κατα τασ µεριδαρχιασ των πατερων εµπροσθεν του λα
ου προσενεγκειν τω κυριω κατα τα γεγραµµενα εν βιβλιω µωυση και ουτω το πρωινον13και ωπτησαν τ
ο πασχα πυρι ωσ καθηκει και τασ θυσιασ ηψησαν εν τοισ χαλκειοισ και λεβησιν µετ′ ευωδιασ και α
πηνεγκαν πασι τοισ εκ του λαου14µετα δε ταυτα ητοιµασαν εαυτοισ τε και τοισ ιερευσιν αδελφοισ αυ
των υιοισ ααρων οι γαρ ιερεισ ανεφερον τα στεατα εωσ αωριασ και οι λευιται ητοιµασαν εαυτοισ κα
ι τοισ ιερευσιν αδελφοισ αυτων υιοισ ααρων15και οι ιεροψαλται υιοι ασαφ ησαν επι τησ ταξεωσ αυτ
ων κατα τα υπο δαυιδ τεταγµενα και ασαφ και ζαχαριασ και εδδινουσ οι παρα του βασιλεωσ και οι θ
υρωροι εφ′ εκαστου πυλωνοσ ουκ εστιν παραβηναι εκαστον την εαυτου εφηµεριαν οι γαρ αδελφοι αυ
των οι λευιται ητοιµασαν αυτοισ16και συνετελεσθη τα τησ θυσιασ του κυριου εν εκεινη τη ηµερα αχ
θηναι το πασχα και προσενεχθηναι τασ θυσιασ επι το του κυριου θυσιαστηριον κατα την επιταγην τ
ου βασιλεωσ ιωσιου17και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντεσ εν τω καιρω τουτω το πασχα και τη
ν εορτην των αζυµων ηµερασ επτα18και ουκ ηχθη το πασχα τοιουτο εν τω ισραηλ απο των χρονων σα
µουηλ του προφητου19και παντεσ οι βασιλεισ του ισραηλ ουκ ηγαγοσαν πασχα τοιουτον οιον ηγαγεν 
ιωσιασ και οι ιερεισ και οι λευιται και οι ιουδαιοι και πασ ισραηλ οι ευρεθεντεσ εν τη κατοικησει αυ
των εν ιερουσαληµ20οκτωκαιδεκατω ετει βασιλευοντοσ ιωσιου ηχθη το πασχα τουτο21και ωρθωθη τα 
εργα ιωσιου ενωπιον του κυριου αυτου εν καρδια πληρει ευσεβειασ22και τα κατ′ αυτον δε αναγεγραπ
ται εν τοισ εµπροσθεν χρονοισ περι των ηµαρτηκοτων και ησεβηκοτων εισ τον κυριον παρα παν εθνο
σ και βασιλειαν και α ελυπησαν αυτον εν αισθησει και οι λογοι του κυριου ανεστησαν επι ισραηλ23κ
αι µετα πασαν την πραξιν ταυτην ιωσιου συνεβη φαραω βασιλεα αιγυπτου ελθοντα πολεµον εγειραι 
εν χαρκαµυσ επι του ευφρατου και εξηλθεν εισ απαντησιν αυτω ιωσιασ24και διεπεµψατο βασιλευσ αι
γυπτου προσ αυτον λεγων τι εµοι και σοι εστιν βασιλευ τησ ιουδαιασ25ουχι προσ σε εξαπεσταλµαι υπ
ο κυριου του θεου επι γαρ του ευφρατου ο πολεµοσ µου εστιν και νυν κυριοσ µετ′ εµου εστιν και κυρι
οσ µετ′ εµου επισπευδων εστιν αποστηθι και µη εναντιου τω κυριω26και ουκ απεστρεψεν εαυτον ιωσι
ασ επι το αρµα αυτου αλλα πολεµειν αυτον επιχειρει ου προσεχων ρηµασιν ιερεµιου προφητου εκ στ
οµατοσ κυριου27αλλα συνεστησατο προσ αυτον πολεµον εν τω πεδιω µαγεδδαουσ και κατεβησαν οι 
αρχοντεσ προσ τον βασιλεα ιωσιαν28και ειπεν ο βασιλευσ τοισ παισιν αυτου αποστησατε µε απο τησ
 µαχησ ησθενησα γαρ λιαν και ευθεωσ απεστησαν αυτον οι παιδεσ αυτου απο τησ παραταξεωσ29και 
ανεβη επι το αρµα το δευτεριον αυτου και αποκατασταθεισ εισ ιερουσαληµ µετηλλαξεν τον βιον αυτ
ου και εταφη εν τω πατρικω ταφω30και εν ολη τη ιουδαια επενθησαν τον ιωσιαν και εθρηνησεν ιερεµι
ασ ο προφητησ υπερ ιωσιου και οι προκαθηµενοι συν γυναιξιν εθρηνουσαν αυτον εωσ τησ ηµερασ τ
αυτησ και εξεδοθη τουτο γινεσθαι αιει εισ απαν το γενοσ ισραηλ31ταυτα δε αναγεγραπται εν τη βυβλ
ω των ιστορουµενων περι των βασιλεων τησ ιουδαιασ και το καθ′ εν πραχθεν τησ πραξεωσ ιωσιου κα
ι τησ δοξησ αυτου και τησ συνεσεωσ αυτου εν τω νοµω κυριου τα τε προπραχθεντα υπ′ αυτου και τα 
νυν ιστορηται εν τω βυβλιω των βασιλεων ισραηλ και ιουδα32και αναλαβοντεσ οι εκ του εθνουσ τον 
ιεχονιαν υιον ιωσιου ανεδειξαν βασιλεα αντι ιωσιου του πατροσ αυτου οντα ετων εικοσι τριων33και 
εβασιλευσεν εν ιουδα και ιερουσαληµ µηνασ τρεισ και απεκατεστησεν αυτον βασιλευσ αιγυπτου βα
σιλευειν εν ιερουσαληµ34και εζηµιωσεν το εθνοσ αργυριου ταλαντοισ εκατον και χρυσιου ταλαντω ε



νι35και ανεδειξεν ο βασιλευσ αιγυπτου βασιλεα ιωακιµ τον αδελφον αυτου βασιλεα τησ ιουδαιασ και
 ιερουσαληµ36και εδησεν ιωακιµ τουσ µεγιστανασ ζαριον δε τον αδελφον αυτου συλλαβων ανηγαγεν 
εξ αιγυπτου37ετων δε ην εικοσι πεντε ιωακιµ οτε εβασιλευσεν τησ ιουδαιασ και ιερουσαληµ και εποιη
σεν το πονηρον ενωπιον κυριου38επ′ αυτον δε ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και δησ
ασ αυτον εν χαλκειω δεσµω απηγαγεν εισ βαβυλωνα39και απο των ιερων σκευων του κυριου λαβων ν
αβουχοδονοσορ και απενεγκασ απηρεισατο εν τω ναω αυτου εν βαβυλωνι40τα δε ιστορηθεντα περι α
υτου και τησ αυτου ακαθαρσιασ και δυσσεβειασ αναγεγραπται εν τη βιβλω των χρονων των βασιλεω
ν41και εβασιλευσεν αντ′ αυτου ιωακιµ ο υιοσ αυτου οτε γαρ ανεδειχθη ην ετων δεκα οκτω42βασιλευει
 δε µηνασ τρεισ και ηµερασ δεκα εν ιερουσαληµ και εποιησεν το πονηρον εναντι κυριου43και µετ′ ενι
αυτον αποστειλασ ναβουχοδονοσορ µετηγαγεν αυτον εισ βαβυλωνα αµα τοισ ιεροισ σκευεσιν του κυ
ριου44και ανεδειξε σεδεκιαν βασιλεα τησ ιουδαιασ και ιερουσαληµ σεδεκιαν οντα ετων εικοσι ενοσ β
ασιλευει δε ετη ενδεκα45και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου και ουκ ενετραπη απο των ρηθεντω
ν λογων υπο ιερεµιου του προφητου εκ στοµατοσ του κυριου46και ορκισθεισ απο του βασιλεωσ ναβου
χοδονοσορ τω ονοµατι του κυριου επιορκησασ απεστη και σκληρυνασ αυτου τον τραχηλον και την 
καρδιαν αυτου παρεβη τα νοµιµα κυριου θεου ισραηλ47και οι ηγουµενοι δε του λαου και των ιερεων 
πολλα ησεβησαν και ηνοµησαν υπερ πασασ τασ ακαθαρσιασ παντων των εθνων και εµιαναν το ιερο
ν του κυριου το αγιαζοµενον εν ιεροσολυµοισ48και απεστειλεν ο θεοσ των πατερων αυτων δια του αγγ
ελου αυτου µετακαλεσαι αυτουσ καθο εφειδετο αυτων και του σκηνωµατοσ αυτου49αυτοι δε εξεµυκτ
ηρισαν εν τοισ αγγελοισ αυτου και η ηµερα ελαλησεν κυριοσ ησαν εκπαιζοντεσ τουσ προφητασ αυτ
ου εωσ του θυµωθεντα αυτον επι τω εθνει αυτου δια τα δυσσεβηµατα προσταξαι αναβιβασαι επ′ αυτ
ουσ τουσ βασιλεισ των χαλδαιων50ουτοι απεκτειναν τουσ νεανισκουσ αυτων εν ροµφαια περικυκλω 
του αγιου αυτων ιερου και ουκ εφεισαντο νεανισκου και παρθενου και πρεσβυτου και νεωτερου αλλ
α παντασ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτων51και παντα τα ιερα σκευη του κυριου τα µεγαλα και τα µι
κρα και τασ κιβωτουσ του κυριου και τασ βασιλικασ αποθηκασ αναλαβοντεσ απηνεγκαν εισ βαβυλ
ωνα52και ενεπυρισαν τον οικον του κυριου και ελυσαν τα τειχα ιεροσολυµων και τουσ πυργουσ αυτ
ων ενεπυρισαν εν πυρι53και συνετελεσαν παντα τα ενδοξα αυτησ αχρεωσαι και τουσ επιλοιπουσ απη
γαγεν µετα ροµφαιασ εισ βαβυλωνα54και ησαν παιδεσ αυτω και τοισ υιοισ αυτου µεχρι του βασιλευσ
αι περσασ εισ αναπληρωσιν του ρηµατοσ του κυριου εν στοµατι ιερεµιου55εωσ του ευδοκησαι την γη
ν τα σαββατα αυτησ παντα τον χρονον τησ ερηµωσεωσ αυτησ σαββατιει εισ συµπληρωσιν ετων εβδο
µηκοντα  
 
Chapter 2 
1βασιλευοντοσ κυρου περσων ετουσ πρωτου εισ συντελειαν ρηµατοσ κυριου εν στοµατι ιερεµιου ηγει
ρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και εκηρυξεν εν ολη τη βασιλεια αυτου και αµα δια γ
ραπτων λεγων2ταδε λεγει ο βασιλευσ περσων κυροσ εµε ανεδειξεν βασιλεα τησ οικουµενησ ο κυριοσ 
του ισραηλ κυριοσ ο υψιστοσ και εσηµηνεν µοι οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ τη εν τη ιου
δαια3ει τισ εστιν ουν υµων εκ του εθνουσ αυτου εστω ο κυριοσ αυτου µετ′ αυτου και αναβασ εισ την 
ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια οικοδοµειτω τον οικον του κυριου του ισραηλ ουτοσ ο κυριοσ ο κατασ
κηνωσασ εν ιερουσαληµ4οσοι ουν κατα τοπουσ οικουσιν βοηθειτωσαν αυτω οι εν τω τοπω αυτου εν 
χρυσιω και εν αργυριω εν δοσεσιν µεθ′ ιππων και κτηνων συν τοισ αλλοισ τοισ κατ′ ευχασ προστεθει
µενοισ εισ το ιερον του κυριου το εν ιερουσαληµ5και κατασταντεσ οι αρχιφυλοι των πατριων τησ ιου
δα και βενιαµιν φυλησ και οι ιερεισ και οι λευιται και παντων ων ηγειρεν κυριοσ το πνευµα αναβηνα
ι οικοδοµησαι οικον τω κυριω τον εν ιερουσαληµ6και οι περικυκλω αυτων εβοηθησαν εν πασιν αργυ
ριω και χρυσιω ιπποισ και κτηνεσιν και ευχαισ ωσ πλεισταισ πολλων ων ο νουσ ηγερθη7και ο βασιλε
υσ κυροσ εξηνεγκεν τα ιερα σκευη του κυριου α µετηγαγεν ναβουχοδονοσορ εξ ιερουσαληµ και απη
ρεισατο αυτα εν τω εαυτου ειδωλιω8εξενεγκασ δε αυτα κυροσ ο βασιλευσ περσων παρεδωκεν αυτα µι
θριδατη τω εαυτου γαζοφυλακι δια δε τουτου παρεδοθησαν σαναβασσαρω προστατη τησ ιουδαιασ9ο
 δε τουτων αριθµοσ ην σπονδεια χρυσα χιλια σπονδεια αργυρα χιλια θυισκαι αργυραι εικοσι εννεα10

φιαλαι χρυσαι τριακοντα αργυραι δισχιλιαι τετρακοσιαι δεκα και αλλα σκευη χιλια11τα δε παντα σκ
ευη διεκοµισθη χρυσα και αργυρα πεντακισχιλια τετρακοσια εξηκοντα εννεα ανηνεχθη δε υπο σανα
βασσαρου αµα τοισ εκ τησ αιχµαλωσιασ εκ βαβυλωνοσ εισ ιεροσολυµα12εν δε τοισ επι αρταξερξου τ
ου περσων βασιλεωσ χρονοισ κατεγραψεν αυτω κατα των κατοικουντων εν τη ιουδαια και ιερουσαλ
ηµ βεσλεµοσ και µιθραδατησ και ταβελλιοσ και ραουµοσ και βεελτεεµοσ και σαµσαιοσ ο γραµµατευ
σ και οι λοιποι οι τουτοισ συντασσοµενοι οικουντεσ δε εν σαµαρεια και τοισ αλλοισ τοποισ την υπογ
εγραµµενην επιστολην13βασιλει αρταξερξη κυριω οι παιδεσ σου ραουµοσ ο τα προσπιπτοντα και σαµ
σαιοσ ο γραµµατευσ και οι επιλοιποι τησ βουλησ αυτων κριται οι εν κοιλη συρια και φοινικη14και νυ
ν γνωστον εστω τω κυριω βασιλει διοτι οι ιουδαιοι αναβαντεσ παρ′ υµων προσ ηµασ ελθοντεσ εισ ιερ
ουσαληµ την πολιν την αποστατιν και πονηραν οικοδοµουσιν τασ τε αγορασ αυτησ και τα τειχη θερ



απευουσιν και ναον υποβαλλονται15εαν ουν η πολισ αυτη οικοδοµηθη και τα τειχη συντελεσθη φορο
λογιαν ου µη υποµεινωσιν δουναι αλλα και βασιλευσιν αντιστησονται16και επει ενεργειται τα κατα τ
ον ναον καλωσ εχειν υπολαµβανοµεν µη υπεριδειν το τοιουτο αλλα προσφωνησαι τω κυριω βασιλει 
οπωσ αν φαινηται σοι επισκεφθη εν τοισ απο των πατερων σου βιβλιοισ17και ευρησεισ εν τοισ υποµν
ηµατισµοισ τα γεγραµµενα περι τουτων και γνωση οτι η πολισ ην εκεινη αποστατισ και βασιλεισ και 
πολεισ ενοχλουσα και οι ιουδαιοι αποσταται και πολιορκιασ συνισταµενοι εν αυτη ετι εξ αιωνοσ δι′ 
ην αιτιαν και η πολισ αυτη ηρηµωθη18νυν ουν υποδεικνυµεν σοι κυριε βασιλευ διοτι εαν η πολισ αυτ
η οικοδοµηθη και τα ταυτησ τειχη ανασταθη καθοδοσ σοι ουκετι εσται εισ κοιλην συριαν και φοινικ
ην19τοτε αντεγραψεν ο βασιλευσ ραουµω τω γραφοντι τα προσπιπτοντα και βεελτεεµω και σαµσαιω γ
ραµµατει και τοισ λοιποισ τοισ συντασσοµενοισ και οικουσιν εν τη σαµαρεια και συρια και φοινικη 
τα υπογεγραµµενα20ανεγνων την επιστολην ην πεποµφατε προσ µε21επεταξα ουν επισκεψασθαι και ευ
ρεθη οτι εστιν η πολισ εκεινη εξ αιωνοσ βασιλευσιν αντιπαρατασσουσα και οι ανθρωποι αποστασει
σ και πολεµουσ εν αυτη συντελουντεσ22και βασιλεισ ισχυροι και σκληροι ησαν εν ιερουσαληµ κυριε
υοντεσ και φορολογουντεσ κοιλην συριαν και φοινικην23νυν ουν επεταξα αποκωλυσαι τουσ ανθρωπο
υσ εκεινουσ του οικοδοµησαι την πολιν24και προνοηθηναι οπωσ µηθεν παρα ταυτα γενηται και µη π
ροβη επι πλειον τα τησ κακιασ εισ το βασιλεισ ενοχλησαι25τοτε αναγνωσθεντων των παρα του βασιλ
εωσ αρταξερξου γραφεντων ο ραουµοσ και σαµσαιοσ ο γραµµατευσ και οι τουτοισ συντασσοµενοι α
ναζευξαντεσ κατα σπουδην εισ ιερουσαληµ µεθ′ ιππου και οχλου παραταξεωσ ηρξαντο κωλυειν του
σ οικοδοµουντασ26και ηργει η οικοδοµη του ιερου του εν ιερουσαληµ µεχρι του δευτερου ετουσ τησ β
ασιλειασ δαρειου του περσων βασιλεωσ  
 
Chapter 3 
1και βασιλευσ δαρειοσ εποιησεν δοχην µεγαλην πασιν τοισ υπ′ αυτον και πασιν τοισ οικογενεσιν αυτ
ου και πασιν τοισ µεγιστασιν τησ µηδιασ και τησ περσιδοσ2και πασιν τοισ σατραπαισ και στρατηγοι
σ και τοπαρχαισ τοισ υπ′ αυτον απο τησ ινδικησ µεχρι τησ αιθιοπιασ εν ταισ εκατον εικοσι επτα σατ
ραπειαισ3και εφαγοσαν και επιοσαν και εµπλησθεντεσ ανελυσαν ο δε δαρειοσ ο βασιλευσ ανελυσεν 
εισ τον κοιτωνα και εκοιµηθη και εξυπνοσ εγενετο4τοτε οι τρεισ νεανισκοι οι σωµατοφυλακεσ οι φυλ
ασσοντεσ το σωµα του βασιλεωσ ειπαν ετεροσ προσ τον ετερον5ειπωµεν εκαστοσ ηµων ενα λογον οσ 
υπερισχυσει και ου αν φανη το ρηµα αυτου σοφωτερον του ετερου δωσει αυτω δαρειοσ ο βασιλευσ δ
ωρεασ µεγαλασ και επινικια µεγαλα6και πορφυραν περιβαλεσθαι και εν χρυσωµασιν πινειν και επι χ
ρυσω καθευδειν και αρµα χρυσοχαλινον και κιδαριν βυσσινην και µανιακην περι τον τραχηλον7και 
δευτεροσ καθιειται δαρειου δια την σοφιαν αυτου και συγγενησ δαρειου κληθησεται8και τοτε γραψα
ντεσ εκαστοσ τον εαυτου λογον εσφραγισαντο και εθηκαν υπο το προσκεφαλαιον δαρειου του βασιλε
ωσ και ειπαν9οταν εγερθη ο βασιλευσ δωσουσιν αυτω το γραµµα και ον αν κρινη ο βασιλευσ και οι τ
ρεισ µεγιστανεσ τησ περσιδοσ οτι ο λογοσ αυτου σοφωτεροσ αυτω δοθησεται το νικοσ καθωσ γεγραπτ
αι10ο εισ εγραψεν υπερισχυει ο οινοσ11ο ετεροσ εγραψεν υπερισχυει ο βασιλευσ12ο τριτοσ εγραψεν υπ
ερισχυουσιν αι γυναικεσ υπερ δε παντα νικα η αληθεια13και οτε εξηγερθη ο βασιλευσ λαβοντεσ το γρ
αµµα εδωκαν αυτω και ανεγνω14και εξαποστειλασ εκαλεσεν παντασ τουσ µεγιστανασ τησ περσιδοσ 
και τησ µηδιασ και σατραπασ και στρατηγουσ και τοπαρχασ και υπατουσ και εκαθισεν εν τω χρηµα
τιστηριω και ανεγνωσθη το γραµµα ενωπιον αυτων15και ειπεν καλεσατε τουσ νεανισκουσ και αυτοι δ
ηλωσουσιν τουσ λογουσ αυτων και εκληθησαν και εισηλθοσαν16και ειπαν αυτοισ απαγγειλατε ηµιν 
περι των γεγραµµενων17και ηρξατο ο πρωτοσ ο ειπασ περι τησ ισχυοσ του οινου και εφη ουτωσ18ανδρ
εσ πωσ υπερισχυει ο οινοσ παντασ τουσ ανθρωπουσ τουσ πινοντασ αυτον πλανα την διανοιαν19του τ
ε βασιλεωσ και του ορφανου ποιει την διανοιαν µιαν την τε του οικετου και την του ελευθερου την τε
 του πενητοσ και την του πλουσιου20και πασαν διανοιαν µεταστρεφει εισ ευωχιαν και ευφροσυνην κ
αι ου µεµνηται πασαν λυπην και παν οφειληµα21και πασασ καρδιασ ποιει πλουσιασ και ου µεµνηται
 βασιλεα ουδε σατραπην και παντα δια ταλαντων ποιει λαλειν22και ου µεµνηται οταν πινωσιν φιλιαζ
ειν φιλοισ και αδελφοισ και µετ′ ου πολυ σπωνται µαχαιρασ23και οταν απο του οινου γενηθωσιν ου µ
εµνηται α επραξαν24ω ανδρεσ ουχ υπερισχυει ο οινοσ οτι ουτωσ αναγκαζει ποιειν και εσιγησεν ουτω
σ ειπασ  
 
Chapter 4 
1και ηρξατο ο δευτεροσ λαλειν ο ειπασ περι τησ ισχυοσ του βασιλεωσ2ω ανδρεσ ουχ υπερισχυουσιν 
οι ανθρωποι την γην και την θαλασσαν κατακρατουντεσ και παντα τα εν αυτοισ3ο δε βασιλευσ υπερι
σχυει και κυριευει αυτων και δεσποζει αυτων και παν ο εαν ειπη αυτοισ ενακουουσιν4εαν ειπη αυτοι
σ ποιησαι πολεµον ετεροσ προσ τον ετερον ποιουσιν εαν δε εξαποστειλη αυτουσ προσ τουσ πολεµιου
σ βαδιζουσιν και κατεργαζονται τα ορη και τα τειχη και τουσ πυργουσ5φονευουσιν και φονευονται κ
αι τον λογον του βασιλεωσ ου παραβαινουσιν εαν δε νικησωσιν τω βασιλει κοµιζουσιν παντα και οσ



α εαν προνοµευσωσιν και τα αλλα παντα6και οσοι ου στρατευονται ουδε πολεµουσιν αλλα γεωργουσ
ιν την γην παλιν οταν σπειρωσι θερισαντεσ αναφερουσιν τω βασιλει και ετεροσ τον ετερον αναγκαζο
ντεσ αναφερουσι τουσ φορουσ τω βασιλει7και αυτοσ εισ µονοσ εστιν εαν ειπη αποκτειναι αποκτεννο
υσιν ειπεν αφειναι αφιουσιν8ειπε παταξαι τυπτουσιν ειπεν ερηµωσαι ερηµουσιν ειπεν οικοδοµησαι οι
κοδοµουσιν9ειπεν εκκοψαι εκκοπτουσιν ειπεν φυτευσαι φυτευουσιν10και πασ ο λαοσ αυτου και αι δυ
ναµεισ αυτου ενακουουσιν11προσ δε τουτοισ αυτοσ ανακειται εσθιει και πινει και καθευδει αυτοι δε 
τηρουσιν κυκλω περι αυτον και ου δυνανται εκαστοσ απελθειν και ποιειν τα εργα αυτου ουδε παρακ
ουουσιν αυτου12ω ανδρεσ πωσ ουχ υπερισχυει ο βασιλευσ οτι ουτωσ επακουστοσ εστιν και εσιγησεν1

3ο δε τριτοσ ο ειπασ περι των γυναικων και τησ αληθειασ ουτοσ εστιν ζοροβαβελ ηρξατο λαλειν14ανδ
ρεσ ου µεγασ ο βασιλευσ και πολλοι οι ανθρωποι και ο οινοσ ισχυει τισ ουν ο δεσποζων αυτων η τισ 
ο κυριευων αυτων ουχ αι γυναικεσ15αι γυναικεσ εγεννησαν τον βασιλεα και παντα τον λαον οσ κυριε
υει τησ θαλασσησ και τησ γησ16και εξ αυτων εγενοντο και αυται εξεθρεψαν αυτουσ τουσ φυτευοντα
σ τουσ αµπελωνασ εξ ων ο οινοσ γινεται17και αυται ποιουσιν τασ στολασ των ανθρωπων και αυται π
οιουσιν δοξαν τοισ ανθρωποισ και ου δυνανται οι ανθρωποι ειναι χωρισ των γυναικων18εαν δε συναγ
αγωσιν χρυσιον και αργυριον και παν πραγµα ωραιον και ιδωσιν γυναικα µιαν καλην τω ειδει και τω
 καλλει19και ταυτα παντα αφεντεσ εισ αυτην εγκεχηναν και χασκοντεσ το στοµα θεωρουσιν αυτην κ
αι παντεσ αυτην αιρετιζουσιν µαλλον η το χρυσιον και το αργυριον και παν πραγµα ωραιον20ανθρω
ποσ τον εαυτου πατερα εγκαταλειπει οσ εξεθρεψεν αυτον και την ιδιαν χωραν και προσ την ιδιαν γυν
αικα κολλαται21και µετα τησ γυναικοσ αφιησι την ψυχην και ουτε τον πατερα µεµνηται ουτε την µητ
ερα ουτε την χωραν22και εντευθεν δει υµασ γνωναι οτι αι γυναικεσ κυριευουσιν υµων ουχι πονειτε κ
αι µοχθειτε και παντα ταισ γυναιξιν διδοτε και φερετε23και λαµβανει ανθρωποσ την ροµφαιαν αυτου 
και εκπορευεται εξοδευειν και ληστευειν και κλεπτειν και εισ την θαλασσαν πλειν και ποταµουσ24κα
ι τον λεοντα θεωρει και εν σκοτει βαδιζει και οταν κλεψη και αρπαση και λωποδυτηση τη ερωµενη α
ποφερει25και πλειον αγαπα ανθρωποσ την ιδιαν γυναικα µαλλον η τον πατερα και την µητερα26και πο
λλοι απενοηθησαν ταισ ιδιαισ διανοιαισ δια τασ γυναικασ και δουλοι εγενοντο δι′ αυτασ27και πολλο
ι απωλοντο και εσφαλησαν και ηµαρτοσαν δια τασ γυναικασ28και νυν ου πιστευετε µοι ουχι µεγασ ο 
βασιλευσ τη εξουσια αυτου ουχι πασαι αι χωραι ευλαβουνται αψασθαι αυτου29εθεωρουν αυτον και 
απαµην την θυγατερα βαρτακου του θαυµαστου την παλλακην του βασιλεωσ καθηµενην εν δεξια το
υ βασιλεωσ30και αφαιρουσαν το διαδηµα απο τησ κεφαλησ του βασιλεωσ και επιτιθουσαν εαυτη και 
ερραπιζεν τον βασιλεα τη αριστερα31και προσ τουτοισ ο βασιλευσ χασκων το στοµα εθεωρει αυτην κ
αι εαν προσγελαση αυτω γελα εαν δε πικρανθη επ′ αυτον κολακευει αυτην οπωσ διαλλαγη αυτω32ω α
νδρεσ πωσ ουχι ισχυραι αι γυναικεσ οτι ουτωσ πρασσουσιν33και τοτε ο βασιλευσ και οι µεγιστανεσ ε
νεβλεπον ετεροσ προσ τον ετερον34και ηρξατο λαλειν περι τησ αληθειασ ανδρεσ ουχι ισχυραι αι γυν
αικεσ µεγαλη η γη και υψηλοσ ο ουρανοσ και ταχυσ τω δροµω ο ηλιοσ οτι στρεφεται εν τω κυκλω το
υ ουρανου και παλιν αποτρεχει εισ τον εαυτου τοπον εν µια ηµερα35ουχι µεγασ οσ ταυτα ποιει και η 
αληθεια µεγαλη και ισχυροτερα παρα παντα36πασα η γη την αληθειαν καλει και ο ουρανοσ αυτην ευ
λογει και παντα τα εργα σειεται και τρεµει και ουκ εστιν µετ′ αυτου αδικον ουθεν37αδικοσ ο οινοσ αδ
ικοσ ο βασιλευσ αδικοι αι γυναικεσ αδικοι παντεσ οι υιοι των ανθρωπων και αδικα παντα τα εργα αυ
των παντα τα τοιαυτα και ουκ εστιν εν αυτοισ αληθεια και εν τη αδικια αυτων απολουνται38η δε αλη
θεια µενει και ισχυει εισ τον αιωνα και ζη και κρατει εισ τον αιωνα του αιωνοσ39και ουκ εστιν παρ′ 
αυτη λαµβανειν προσωπα ουδε διαφορα αλλα τα δικαια ποιει απο παντων των αδικων και πονηρων κ
αι παντεσ ευδοκουσι τοισ εργοισ αυτησ και ουκ εστιν εν τη κρισει αυτησ ουθεν αδικον40και αυτη η ι
σχυσ και το βασιλειον και η εξουσια και η µεγαλειοτησ των παντων αιωνων ευλογητοσ ο θεοσ τησ α
ληθειασ41και εσιωπησεν του λαλειν και πασ ο λαοσ τοτε εφωνησεν και τοτε ειπον µεγαλη η αληθεια 
και υπερισχυει42τοτε ο βασιλευσ ειπεν αυτω αιτησαι ο θελεισ πλειω των γεγραµµενων και δωσοµεν σ
οι ον τροπον ευρεθησ σοφωτεροσ και εχοµενοσ µου καθηση και συγγενησ µου κληθηση43τοτε ειπεν τ
ω βασιλει µνησθητι την ευχην ην ηυξω οικοδοµησαι την ιερουσαληµ εν τη ηµερα η το βασιλειον σο
υ παρελαβεσ44και παντα τα σκευη τα ληµφθεντα εξ ιερουσαληµ εκπεµψαι α εξεχωρισεν κυροσ οτε ηυ
ξατο εκκοψαι βαβυλωνα και ηυξατο εξαποστειλαι εκει45και συ ευξω οικοδοµησαι τον ναον ον ενεπυ
ρισαν οι ιδουµαιοι οτε ηρηµωθη η ιουδαια υπο των χαλδαιων46και νυν τουτο εστιν ο σε αξιω κυριε β
ασιλευ και ο αιτουµαι σε και αυτη εστιν η µεγαλωσυνη η παρα σου δεοµαι ουν ινα ποιησησ την ευχ
ην ην ηυξω τω βασιλει του ουρανου ποιησαι εκ στοµατοσ σου47τοτε αναστασ δαρειοσ ο βασιλευσ κα
τεφιλησεν αυτον και εγραψεν αυτω τασ επιστολασ προσ παντασ τουσ οικονοµουσ και τοπαρχασ και 
στρατηγουσ και σατραπασ ινα προπεµψωσιν αυτον και τουσ µετ′ αυτου παντασ αναβαινοντασ οικοδ
οµησαι την ιερουσαληµ48και πασι τοισ τοπαρχαισ εν κοιλη συρια και φοινικη και τοισ εν τω λιβανω 
εγραψεν επιστολασ µεταφερειν ξυλα κεδρινα απο του λιβανου εισ ιερουσαληµ και οπωσ οικοδοµησω
σιν µετ′ αυτου την πολιν49και εγραψεν πασι τοισ ιουδαιοισ τοισ αναβαινουσιν απο τησ βασιλειασ ει
σ την ιουδαιαν υπερ τησ ελευθεριασ παντα δυνατον και σατραπην και τοπαρχην και οικονοµον µη ε



πελευσεσθαι επι τασ θυρασ αυτων50και πασαν την χωραν ην κρατησουσιν αφορολογητον αυτοισ υπ
αρχειν και ινα οι ιδουµαιοι αφιωσι τασ κωµασ ασ διακρατουσιν των ιουδαιων51και εισ την οικοδοµη
ν του ιερου δοθηναι κατ′ ενιαυτον ταλαντα εικοσι µεχρι του οικοδοµηθηναι52και επι το θυσιαστηριο
ν ολοκαυτωµατα καρπουσθαι καθ′ ηµεραν καθα εχουσιν εντολην επτακαιδεκα προσφερειν αλλα ταλ
αντα δεκα κατ′ ενιαυτον53και πασιν τοισ προσβαινουσιν απο τησ βαβυλωνιασ κτισαι την πολιν υπαρ
χειν την ελευθεριαν αυτοισ τε και τοισ τεκνοισ αυτων και πασι τοισ ιερευσι τοισ προσβαινουσιν54εγρ
αψεν δε και την χορηγιαν και την ιερατικην στολην εν τινι λατρευουσιν εν αυτη55και τοισ λευιταισ ε
γραψεν δουναι την χορηγιαν εωσ ησ ηµερασ επιτελεσθη ο οικοσ και ιερουσαληµ οικοδοµηθηναι56και
 πασι τοισ φρουρουσι την πολιν εγραψε δουναι αυτοισ κληρουσ και οψωνια57και εξαπεστειλεν παντα
 τα σκευη α εξεχωρισεν κυροσ απο βαβυλωνοσ και παντα οσα ειπεν κυροσ ποιησαι και αυτοσ επεταξ
εν ποιησαι και εξαποστειλαι εισ ιερουσαληµ58και οτε εξηλθεν ο νεανισκοσ αρασ το προσωπον εισ το
ν ουρανον εναντιον ιερουσαληµ ευλογησεν τω βασιλει του ουρανου λεγων59παρα σου η νικη και παρ
α σου η σοφια και ση η δοξα και εγω σοσ οικετησ60ευλογητοσ ει οσ εδωκασ µοι σοφιαν και σοι οµολο
γω δεσποτα των πατερων61και ελαβεν τασ επιστολασ και εξηλθεν εισ βαβυλωνα και απηγγειλεν τοισ 
αδελφοισ αυτου πασιν62και ευλογησαν τον θεον των πατερων αυτων οτι εδωκεν αυτοισ ανεσιν και αφ
εσιν63αναβηναι και οικοδοµησαι ιερουσαληµ και το ιερον ου ωνοµασθη το ονοµα αυτου επ′ αυτω κα
ι εκωθωνιζοντο µετα µουσικων και χαρασ ηµερασ επτα  
 
Chapter 5 
1µετα δε ταυτα εξελεγησαν αναβηναι αρχηγοι οικου πατριων κατα φυλασ αυτων και αι γυναικεσ αυτ
ων και οι υιοι και αι θυγατερεσ και οι παιδεσ αυτων και αι παιδισκαι και τα κτηνη αυτων2και δαρειο
σ συναπεστειλεν µετ′ αυτων ιππεισ χιλιουσ εωσ του αποκαταστησαι αυτουσ εισ ιερουσαληµ µετ′ ειρ
ηνησ και µετα µουσικων τυµπανων και αυλων3και παντεσ οι αδελφοι αυτων παιζοντεσ και εποιησεν 
αυτουσ συναναβηναι µετ′ εκεινων4και ταυτα τα ονοµατα των ανδρων των αναβαινοντων κατα πατρι
ασ αυτων εισ τασ φυλασ επι την µεριδαρχιαν αυτων5οι ιερεισ υιοι φινεεσ υιου ααρων ιησουσ ο του ι
ωσεδεκ του σαραιου και ιωακιµ ο του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ του οικου του δαυιδ εκ τησ γενεασ
 φαρεσ φυλησ δε ιουδα6οσ ελαλησεν επι δαρειου του βασιλεωσ περσων λογουσ σοφουσ εν τω δευτερω
 ετει τησ βασιλειασ αυτου µηνι νισαν του πρωτου µηνοσ7εισιν δε ουτοι εκ τησ ιουδαιασ οι αναβαντε
σ εκ τησ αιχµαλωσιασ τησ παροικιασ ουσ µετωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ βαβ
υλωνα8και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και την λοιπην ιουδαιαν εκαστοσ εισ την ιδιαν πολιν οι ελθο
ντεσ µετα ζοροβαβελ και ιησου νεεµιου ζαραιου ρησαιου ενηνιοσ µαρδοχαιου βεελσαρου ασφαρασ
ου βορολιου ροι+µου βαανα των προηγουµενων αυτων9αριθµοσ των απο του εθνουσ και οι προηγουµ
ενοι αυτων υιοι φοροσ δυο χιλιαδεσ και εκατον εβδοµηκοντα δυο10υιοι σαφατ τετρακοσιοι εβδοµηκο
ντα δυο υιοι αρεε επτακοσιοι πεντηκοντα εξ11υιοι φααθµωαβ εισ τουσ υιουσ ιησου και ιωαβ δισχιλιο
ι οκτακοσιοι δεκα δυο12υιοι ωλαµου χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ υιοι ζατου εννακοσιοι τε
σσαρακοντα πεντε υιοι χορβε επτακοσιοι πεντε υιοι βανι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω13υιοι βηβαι 
εξακοσιοι εικοσι τρεισ υιοι ασγαδ χιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο14υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα ε
πτα υιοι βαγοι δισχιλιοι εξηκοντα εξ υιοι αδινου τετρακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ15υιοι ατηρ εζεκι
ου ενενηκοντα δυο υιοι κιλαν και αζητασ εξηκοντα επτα υιοι αζουρου τετρακοσιοι τριακοντα δυο16υ
ιοι αννιασ εκατον εισ υιοι αροµ υιοι βασσαι τριακοσιοι εικοσι τρεισ υιοι αριφου εκατον δεκα δυο17υι
οι βαιτηρουσ τρισχιλιοι πεντε υιοι εκ βαιθλωµων εκατον εικοσι τρεισ18οι εκ νετεβασ πεντηκοντα πεντ
ε οι εξ ενατου εκατον πεντηκοντα οκτω οι εκ βαιτασµων τεσσαρακοντα δυο19οι εκ καριαθιαριοσ εικο
σι πεντε οι εκ καπιρασ και βηροτ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεισ20οι χαδιασαι και αµµιδιοι τετρακο
σιοι εικοσι δυο οι εκ κιραµασ και γαββησ εξακοσιοι εικοσι εισ21οι εκ µακαλων εκατον εικοσι δυο οι ε
κ βαιτολιω πεντηκοντα δυο υιοι νιφισ εκατον πεντηκοντα εξ22υιοι καλαµω αλλου και ωνουσ επτακοσ
ιοι εικοσι πεντε υιοι ιερεχου τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε23υιοι σαναασ τρισχιλιοι τριακοσιοι τρι
ακοντα24οι ιερεισ υιοι ιεδδου του υιου ιησου εισ τουσ υιουσ ανασιβ εννακοσιοι εβδοµηκοντα δυο υι
οι εµµηρου χιλιοι πεντηκοντα δυο25υιοι φασσουρου χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα υιοι χαρµη 
χιλιοι δεκα επτα26οι δε λευιται υιοι ιησου και καδµιηλου και βαννου και σουδιου εβδοµηκοντα τεσσ
αρεσ27οι ιεροψαλται υιοι ασαφ εκατον εικοσι οκτω28οι θυρωροι υιοι σαλουµ υιοι αταρ υιοι τολµαν υι
οι ακουβ υιοι ατητα υιοι σωβαι οι παντεσ εκατον τριακοντα εννεα29οι ιεροδουλοι υιοι ησαυ υιοι ασι
φα υιοι ταβαωθ υιοι κηρασ υιοι σουα υιοι φαδαιου υιοι λαβανα υιοι αγγαβα30υιοι ακουδ υιοι ουτα υι
οι κηταβ υιοι αγαβα υιοι συβαι+ υιοι αναν υιοι καθουα υιοι γεδδουρ31υιοι ιαι+ρου υιοι δαισαν υιοι ν
οεβα υιοι χασεβα υιοι γαζηρα υιοι οζιου υιοι φινοε υιοι ασαρα υιοι βασθαι υιοι ασανα υιοι µαανι υι
οι ναφισι υιοι ακουφ υιοι αχιβα υιοι ασουρ υιοι φαρακιµ υιοι βασαλωθ32υιοι µεεδδα υιοι κουθα υιοι 
χαρεα υιοι βαρχουσ υιοι σεραρ υιοι θοµοι υιοι νασι υιοι ατιφα33υιοι παιδων σαλωµων υιοι ασσαφιωθ
 υιοι φαριδα υιοι ιεηλι υιοι λοζων υιοι ισδαηλ υιοι σαφυθι34υιοι αγια υιοι φακαρεθ−σαβιη υιοι σαρωθ
ιε υιοι µασιασ υιοι γασ υιοι αδδουσ υιοι σουβασ υιοι αφερρα υιοι βαρωδισ υιοι σαφατ υιοι αµων35πα



ντεσ οι ιεροδουλοι και οι υιοι των παιδων σαλωµων τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο36ουτοι αναβαντεσ 
απο θερµελεθ και θελερσασ ηγουµενοσ αυτων χαρααθ αδαν και αµαρ37και ουκ ηδυναντο απαγγειλαι 
τασ πατριασ αυτων και γενεασ ωσ εκ του ισραηλ εισιν υιοι δαλαν του υιου τουβαν υιοι νεκωδαν εξα
κοσιοι πεντηκοντα δυο38και εκ των ιερεων οι εµποιουµενοι ιερωσυνησ και ουχ ευρεθησαν υιοι οββια 
υιοι ακκωσ υιοι ιοδδουσ του λαβοντοσ αυγιαν γυναικα των θυγατερων φαρζελλαιου και εκληθη επι τ
ω ονοµατι αυτου39και τουτων ζητηθεισησ τησ γενικησ γραφησ εν τω καταλοχισµω και µη ευρεθεισησ
 εχωρισθησαν του ιερατευειν40και ειπεν αυτοισ νεεµιασ και ατθαριασ µη µετεχειν των αγιων αυτουσ 
εωσ αναστη αρχιερευσ ενδεδυµενοσ την δηλωσιν και την αληθειαν41οι δε παντεσ ησαν ισραηλ απο δ
ωδεκαετουσ χωρισ παιδων και παιδισκων µυριαδεσ τεσσαρεσ δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα παιδεσ 
τουτων και παιδισκαι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα ψαλται και ψαλτωδοι διακοσιοι τεσσ
αρακοντα πεντε42καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε και ιπποι επτακισχιλιοι τριακοντα εξ ηµιονοι
 διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε υποζυγια πεντακισχιλια πεντακοσια εικοσι πεντε43και εκ των ηγουµε
νων κατα τασ πατριασ εν τω παραγινεσθαι αυτουσ εισ το ιερον του θεου το εν ιερουσαληµ ευξαντο ε
γειραι τον οικον επι του τοπου αυτου κατα την αυτων δυναµιν44και δουναι εισ το ιερον γαζοφυλακιο
ν των εργων χρυσιου µνασ χιλιασ και αργυριου µνασ πεντακισχιλιασ και στολασ ιερατικασ εκατον45

και κατωκισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι εκ του λαου εν ιερουσαληµ και τη χωρα οι τε ιεροψ
αλται και οι θυρωροι και πασ ισραηλ εν ταισ κωµαισ αυτων46ενσταντοσ δε του εβδοµου µηνοσ και ο
ντων των υιων ισραηλ εκαστου εν τοισ ιδιοισ συνηχθησαν οµοθυµαδον εισ το ευρυχωρον του πρωτο
υ πυλωνοσ του προσ τη ανατολη47και καταστασ ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου οι ιερεισ
 και ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και οι τουτου αδελφοι ητοιµασαν το θυσιαστηριον του θεου του ισρ
αηλ48προσενεγκαι επ′ αυτου ολοκαυτωσεισ ακολουθωσ τοισ εν τη µωυσεωσ βιβλω του ανθρωπου του
 θεου διηγορευµενοισ49και επισυνηχθησαν αυτοισ εκ των αλλων εθνων τησ γησ και κατωρθωσαν το θ
υσιαστηριον επι του τοπου αυτου οτι εν εχθρα ησαν αυτοισ και κατισχυσαν αυτουσ παντα τα εθνη τ
α επι τησ γησ και ανεφερον θυσιασ κατα τον καιρον και ολοκαυτωµατα τω κυριω το πρωινον και το δ
ειλινον50και ηγαγοσαν την τησ σκηνοπηγιασ εορτην ωσ επιτετακται εν τω νοµω και θυσιασ καθ′ ηµερ
αν ωσ προσηκον ην51και µετα ταυτα προσφορασ ενδελεχισµου και θυσιασ σαββατων και νουµηνιων 
και εορτων πασων ηγιασµενων52και οσοι ευξαντο ευχην τω θεω απο τησ νουµηνιασ του εβδοµου µην
οσ ηρξαντο προσφερειν θυσιασ τω θεω και ο ναοσ του θεου ουπω ωκοδοµητο53και εδωκαν αργυριον τ
οισ λατοµοισ και τεκτοσι και βρωτα και ποτα και χαρα τοισ σιδωνιοισ και τυριοισ εισ το παραγειν α
υτουσ εκ του λιβανου ξυλα κεδρινα διαφερειν σχεδιασ εισ τον ιοππησ λιµενα κατα το προσταγµα το γ
ραφεν αυτοισ παρα κυρου του περσων βασιλεωσ54και τω δευτερω ετει παραγενοµενοσ εισ το ιερον το
υ 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 ι
ερουσαληµ55και εθεµελιωσαν τον ναον του θεου τη νουµηνια του δευτερου µηνοσ του δευτερου ετου
σ εν τω ελθειν εισ την ιουδαιαν και ιερουσαληµ56και εστησαν τουσ λευιτασ απο εικοσαετουσ επι των
 εργων του κυριου και εστη ιησουσ και οι υιοι και οι αδελφοι και καδµιηλ ο αδελφοσ και οι υιοι ιησο
υ ηµαδαβουν και οι υιοι ιωδα του ιλιαδουν συν τοισ υιοισ και αδελφοισ παντεσ οι λευιται οµοθυµαδ
ον εργοδιωκται ποιουντεσ εισ τα εργα εν τω οικω του θεου57και ωκοδοµησαν οι οικοδοµοι τον ναον το
υ κυριου και εστησαν οι ιερεισ εστολισµενοι µετα µουσικων και σαλπιγγων και οι λευιται υιοι ασαφ 
εχοντεσ τα κυµβαλα υµνουντεσ τω κυριω και ευλογουντεσ κατα δαυιδ βασιλεα του ισραηλ58και εφων
ησαν δι′ υµνων οµολογουντεσ τω κυριω οτι η χρηστοτησ αυτου και η δοξα εισ τουσ αιωνασ παντι ισ
ραηλ59και πασ ο λαοσ εσαλπισαν και εβοησαν φωνη µεγαλη υµνουντεσ τω κυριω επι τη εγερσει του ο
ικου του κυριου60και ηλθοσαν εκ των ιερεων των λευιτων και των προκαθηµενων κατα τασ πατριασ 
αυτων οι πρεσβυτεροι οι εωρακοτεσ τον προ τουτου οικον προσ την τουτου οικοδοµην µετα κραυγησ 
και κλαυθµου µεγαλου61και πολλοι δια σαλπιγγων και χαρασ µεγαλη τη φωνη62ωστε τον λαον µη ακο
υειν των σαλπιγγων δια τον κλαυθµον του λαου ο γαρ οχλοσ ην ο σαλπιζων µεγαλωστι ωστε µακροθε
ν ακουεσθαι63και ακουσαντεσ οι εχθροι τησ φυλησ ιουδα και βενιαµιν ηλθοσαν επιγνωναι τισ η φων
η των σαλπιγγων64και επεγνωσαν οτι οι εκ τησ αιχµαλωσιασ οικοδοµουσιν τον ναον τω κυριω θεω ισ
ραηλ65και προσελθοντεσ τω ζοροβαβελ και ιησου και τοισ ηγουµενοισ των πατριων λεγουσιν αυτοισ 
συνοικοδοµησοµεν υµιν66οµοιωσ γαρ υµιν ακουοµεν του κυριου υµων και αυτω επιθυοµεν απο ηµερ
ων ασβασαρεθ βασιλεωσ ασσυριων οσ µετηγαγεν ηµασ ενταυθα67και ειπεν αυτοισ ζοροβαβελ και ιη
σουσ και οι ηγουµενοι των πατριων του ισραηλ ουχ υµιν και ηµιν του οικοδοµησαι τον οικον κυριω 
τω θεω ηµων68ηµεισ γαρ µονοι οικοδοµησοµεν τω κυριω του ισραηλ ακολουθωσ οισ προσεταξεν ηµιν
 κυροσ ο βασιλευσ περσων69τα δε εθνη τησ γησ επικειµενα τοισ εν τη ιουδαια και πολιορκουντεσ ειργ
ον του οικοδοµειν70και επιβουλασ και δηµαγωγιασ και επισυστασεισ ποιουµενοι απεκωλυσαν του επι
τελεσθηναι την οικοδοµην παντα τον χρονον τησ ζωησ του βασιλεωσ κυρου71και ειρχθησαν τησ οικ
οδοµησ ετη δυο εωσ τησ δαρειου βασιλειασ  
 



Chapter 6 
1εν δε τω δευτερω ετει τησ του δαρειου βασιλειασ επροφητευσεν αγγαιοσ και ζαχαριασ ο του εδδι οι π
ροφηται επι τουσ ιουδαιουσ τουσ εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ επι τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ ε
π′ αυτουσ2τοτε στασ ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησουσ ο του ιωσεδεκ ηρξαντο οικοδοµειν τον οι
κον του κυριου τον εν ιερουσαληµ συνοντων των προφητων του κυριου βοηθουντων αυτοισ3εν αυτω 
τω χρονω παρην προσ αυτουσ σισιννησ ο επαρχοσ συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανησ και οι 
συνεταιροι και ειπαν αυτοισ4τινοσ υµιν συνταξαντοσ τον οικον τουτον οικοδοµειτε και την στεγην τ
αυτην και ταλλα παντα επιτελειτε και τινεσ εισιν οι οικοδοµοι οι ταυτα επιτελουντεσ5και εσχοσαν χ
αριν επισκοπησ γενοµενησ επι την αιχµαλωσιαν παρα του κυριου οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων6και ο
υκ εκωλυθησαν τησ οικοδοµησ µεχρι του υποσηµανθηναι δαρειω περι αυτων και προσφωνηθηναι7αν
τιγραφον επιστολησ ησ εγραψεν δαρειω και απεστειλεν σισιννησ ο επαρχοσ συριασ και φοινικησ και
 σαθραβουζανησ και οι συνεταιροι οι εν συρια και φοινικη ηγεµονεσ8βασιλει δαρειω χαιρειν παντα γ
νωστα εστω τω κυριω ηµων τω βασιλει οτι παραγενοµενοι εισ την χωραν τησ ιουδαιασ και ελθοντεσ 
εισ ιερουσαληµ την πολιν κατελαβοµεν τησ αιχµαλωσιασ τουσ πρεσβυτερουσ των ιουδαιων εν ιερου
σαληµ τη πολει οικοδοµουντασ οικον τω κυριω µεγαν καινον δια λιθων ξυστων πολυτελων ξυλων τιθ
εµενων εν τοισ τοιχοισ9και τα εργα εκεινα επι σπουδησ γιγνοµενα και ευοδουµενον το εργον εν ταισ χ
ερσιν αυτων και εν παση δοξη και επιµελεια συντελουµενα10τοτε επυνθανοµεθα των πρεσβυτερων το
υτων λεγοντεσ τινοσ υµιν προσταξαντοσ οικοδοµειτε τον οικον τουτον και τα εργα ταυτα θεµελιουτε1

1επηρωτησαµεν ουν αυτουσ εινεκεν του γνωρισαι σοι και γραψαι σοι τουσ ανθρωπουσ τουσ αφηγουµ
ενουσ και την ονοµατογραφιαν ητουµεν αυτουσ των προκαθηγουµενων12οι δε απεκριθησαν ηµιν λεγο
ντεσ ηµεισ εσµεν παιδεσ του κυριου του κτισαντοσ τον ουρανον και την γην13και ωκοδοµητο ο οικοσ
 εµπροσθεν ετων πλειονων δια βασιλεωσ του ισραηλ µεγαλου και ισχυρου και επετελεσθη14και επει ο
ι πατερεσ ηµων παραπικραναντεσ ηµαρτον εισ τον κυριον του ισραηλ τον ουρανιον παρεδωκεν αυτο
υσ εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ βασιλεωσ των χαλδαιων15τον τε οικον καθελο
ντεσ ενεπυρισαν και τον λαον ηχµαλωτευσαν εισ βαβυλωνα16εν δε τω πρωτω ετει βασιλευοντοσ κυρο
υ χωρασ βαβυλωνιασ εγραψεν ο βασιλευσ κυροσ οικοδοµησαι τον οικον τουτον17και τα ιερα σκευη τ
α χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηρεισατ
ο αυτα εν τω εαυτου ναω παλιν εξηνεγκεν αυτα κυροσ ο βασιλευσ εκ του ναου του εν βαβυλωνι και 
παρεδοθη ζοροβαβελ και σαναβασσαρω τω επαρχω18και επεταγη αυτω απενεγκαντι παντα τα σκευη 
ταυτα αποθειναι εν τω ναω τω εν ιερουσαληµ και τον ναον του κυριου τουτον οικοδοµηθηναι επι του
 τοπου19τοτε ο σαναβασσαροσ εκεινοσ παραγενοµενοσ ενεβαλετο τουσ θεµελιουσ του οικου κυριου τ
ου εν ιερουσαληµ και απ′ εκεινου µεχρι του νυν οικοδοµουµενοσ ουκ ελαβεν συντελειαν20νυν ουν ει 
κρινεται βασιλευ επισκεπητω εν τοισ βασιλικοισ βιβλιοφυλακιοισ του κυριου βασιλεωσ τοισ εν βαβυ
λωνι21και εαν ευρισκηται µετα τησ γνωµησ κυρου του βασιλεωσ γενοµενην την οικοδοµην του οικου 
κυριου του εν ιερουσαληµ και κρινηται τω κυριω βασιλει ηµων προσφωνησατω ηµιν περι τουτων22το
τε 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 τα
δε23ετουσ πρωτου βασιλευοντοσ κυρου βασιλευσ κυροσ προσεταξεν τον οικον του κυριου τον εν ιερο
υσαληµ οικοδοµησαι οπου επιθυουσιν δια πυροσ ενδελεχουσ24ου το υψοσ πηχεων εξηκοντα πλατοσ 
πηχεων εξηκοντα δια δοµων λιθινων ξυστων τριων και δοµου ξυλινου εγχωριου καινου ενοσ και το δ
απανηµα δοθηναι εκ του οικου κυρου του βασιλεωσ25και τα ιερα σκευη του οικου κυριου τα τε χρυσ
α και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ εκ του οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν εισ βα
βυλωνα αποκατασταθηναι εισ τον οικον τον εν ιερουσαληµ ου ην κειµενα οπωσ τεθη εκει26προσεταξ
εν δε επιµεληθηναι σισιννη επαρχω συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανη και τοισ συνεταιροισ κ
αι τοισ αποτεταγµενοισ εν συρια και φοινικη ηγεµοσιν απεχεσθαι του τοπου εασαι δε τον παιδα του κ
υριου ζοροβαβελ επαρχον δε τησ ιουδαιασ και τουσ πρεσβυτερουσ των ιουδαιων τον οικον του κυρι
ου εκεινον οικοδοµειν επι του τοπου27καγω δε επεταξα ολοσχερωσ οικοδοµησαι και ατενισαι ινα συµ
ποιωσιν τοισ εκ τησ αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ µεχρι του επιτελεσθηναι τον οικον του κυριου28και 
απο τησ φορολογιασ κοιλησ συριασ και φοινικησ επιµελωσ συνταξιν διδοσθαι τουτοισ τοισ ανθρωπο
ισ εισ θυσιασ τω κυριω ζοροβαβελ επαρχω εισ ταυρουσ και κριουσ και αρνασ29οµοιωσ δε και πυρον 
και αλα και οινον και ελαιον ενδελεχωσ κατ′ ενιαυτον καθωσ αν οι ιερεισ οι εν ιερουσαληµ υπαγορε
υσωσιν αναλισκεσθαι καθ′ ηµεραν αναµφισβητητωσ30οπωσ προσφερωνται σπονδαι τω θεω τω υψιστ
ω υπερ του βασιλεωσ και των παιδων και προσευχωνται περι τησ αυτων ζωησ31και προσεταξεν ινα ο
σοι εαν παραβωσιν τι των προειρηµενων και των προσγεγραµµενων η και ακυρωσωσιν ληµφθηναι ξυ
λον εκ των ιδιων αυτου και επι τουτου κρεµασθηναι και τα υπαρχοντα αυτου ειναι βασιλικα32δια τα
υτα και ο κυριοσ ου το ονοµα αυτου επικεκληται εκει αφανισαι παντα βασιλεα και εθνοσ οσ εκτενει 
την χειρα αυτου κωλυσαι η κακοποιησαι τον οικον του κυριου εκεινον τον εν ιερουσαληµ33εγω βασι
λευσ δαρειοσ δεδογµατικα επιµελωσ κατα ταυτα γιγνεσθαι  



 
Chapter 7 
1τοτε σισιννησ ο επαρχοσ κοιλησ συριασ και φοινικησ και σαθραβουζανησ και οι συνεταιροι κατακ
ολουθησαντεσ τοισ υπο του βασιλεωσ δαρειου προσταγεισιν2επεστατουν των ιερων εργων επιµελεστε
ρον συνεργουντεσ τοισ πρεσβυτεροισ των ιουδαιων και ιεροσταταισ3και ευοδα εγινετο τα ιερα εργα π
ροφητευοντων αγγαιου και ζαχαριου των προφητων4και συνετελεσαν ταυτα δια προσταγµατοσ του κ
υριου θεου ισραηλ5και µετα τησ γνωµησ κυρου και δαρειου και αρταξερξου βασιλεωσ περσων συνετ
ελεσθη ο οικοσ ο αγιοσ εωσ τριτησ και εικαδοσ µηνοσ αδαρ του εκτου ετουσ βασιλεωσ δαρειου6και ε
ποιησαν οι υιοι ισραηλ και οι ιερεισ και οι λευιται και οι λοιποι οι εκ τησ αιχµαλωσιασ οι προστεθεν
τεσ ακολουθωσ τοισ εν τη µωυσεωσ βιβλω7και προσηνεγκαν εισ τον εγκαινισµον του ιερου του κυριο
υ ταυρουσ εκατον κριουσ διακοσιουσ αρνασ τετρακοσιουσ8χιµαρουσ υπερ αµαρτιασ παντοσ του ισ
ραηλ δωδεκα προσ αριθµον εκ των φυλαρχων του ισραηλ δωδεκα9και εστησαν οι ιερεισ και οι λευιτα
ι εστολισµενοι κατα φυλασ επι των εργων του κυριου θεου ισραηλ ακολουθωσ τη µωυσεωσ βιβλω και
 οι θυρωροι εφ′ εκαστου πυλωνοσ10και ηγαγοσαν οι υιοι ισραηλ των εκ τησ αιχµαλωσιασ το πασχα ε
ν τη τεσσαρεσκαιδεκατη του πρωτου µηνοσ οτι ηγνισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται αµα11και παντεσ 
οι υιοι τησ αιχµαλωσιασ ουχ ηγνισθησαν οτι οι λευιται αµα παντεσ ηγνισθησαν12και εθυσαν το πασ
χα πασιν τοισ υιοισ τησ αιχµαλωσιασ και τοισ αδελφοισ αυτων τοισ ιερευσιν και εαυτοισ13και εφαγο
σαν οι υιοι ισραηλ οι εκ τησ αιχµαλωσιασ παντεσ οι χωρισθεντεσ απο των βδελυγµατων των εθνων τ
ησ γησ ζητουντεσ τον κυριον14και ηγαγοσαν την εορτην των αζυµων επτα ηµερασ ευφραινοµενοι ενα
ντι του κυριου15οτι µετεστρεψεν την βουλην του βασιλεωσ ασσυριων επ′ αυτουσ κατισχυσαι τασ χει
ρασ αυτων επι τα εργα κυριου θεου ισραηλ  
 
Chapter 8 
1και µεταγενεστεροσ τουτων βασιλευοντοσ αρταξερξου του περσων βασιλεωσ προσεβη εσδρασ σαρα
ιου του εζεριου του χελκιου του σαληµου2του σαδδουκου του αχιτωβ του αµαριου του οζιου του βοκ
κα του αβισουε του φινεεσ του ελεαζαρ του ααρων του πρωτου ιερεωσ3ουτοσ εσδρασ ανεβη εκ βαβυ
λωνοσ ωσ γραµµατευσ ευφυησ ων εν τω µωυσεωσ νοµω τω εκδεδοµενω υπο του θεου του ισραηλ4και 
εδωκεν αυτω ο βασιλευσ δοξαν ευροντοσ χαριν εναντιον αυτου επι παντα τα αξιωµατα αυτου5και συ
νανεβησαν εκ των υιων ισραηλ και των ιερεων και λευιτων και ιεροψαλτων και θυρωρων και ιεροδο
υλων εισ ιεροσολυµα ετουσ εβδοµου βασιλευοντοσ αρταξερξου εν τω πεµπτω µηνι ουτοσ ενιαυτοσ ε
βδοµοσ τω βασιλει6εξελθοντεσ γαρ εκ βαβυλωνοσ τη νουµηνια του πρωτου µηνοσ εν τη νουµηνια το
υ πεµπτου µηνοσ παρεγενοντο εισ ιεροσολυµα κατα την δοθεισαν αυτοισ ευοδιαν παρα του κυριου ε
π′ αυτω7ο γαρ εσδρασ πολλην επιστηµην περιειχεν εισ το µηδεν παραλιπειν των εκ του νοµου κυριου 
και εκ των εντολων διδαξαι τον παντα ισραηλ παντα τα δικαιωµατα και τα κριµατα8προσπεσοντοσ δ
ε του γραφεντοσ προσταγµατοσ παρα αρταξερξου του βασιλεωσ προσ εσδραν τον ιερεα και αναγνωσ
την του νοµου κυριου ου εστιν αντιγραφον το υποκειµενον9βασιλευσ αρταξερξησ εσδρα τω ιερει και 
αναγνωστη του νοµου κυριου χαιρειν10και τα φιλανθρωπα εγω κρινασ προσεταξα τουσ βουλοµενουσ
 εκ του εθνουσ των ιουδαιων αιρετιζοντασ και των ιερεων και των λευιτων και των δε εν τη ηµετερα β
ασιλεια συµπορευεσθαι σοι εισ ιερουσαληµ11οσοι ουν ενθυµουνται συνεξορµατωσαν καθαπερ δεδοκ
ται εµοι τε και τοισ επτα φιλοισ συµβουλευταισ12οπωσ επισκεψωνται τα κατα την ιουδαιαν και ιερου
σαληµ ακολουθωσ ω εχει εν τω νοµω του κυριου13και απενεγκειν δωρα τω κυριω του ισραηλ α ηυξαµ
ην εγω τε και οι φιλοι εισ ιερουσαληµ και παν χρυσιον και αργυριον ο εαν ευρεθη εν τη χωρα τησ βα
βυλωνιασ τω κυριω εισ ιερουσαληµ συν τω δεδωρηµενω υπο του εθνουσ εισ το ιερον του κυριου αυτ
ων το εν ιερουσαληµ14συναχθηναι το τε χρυσιον και αργυριον εισ ταυρουσ και κριουσ και αρνασ κα
ι τα τουτοισ ακολουθα15ωστε προσενεγκειν θυσιασ επι το θυσιαστηριον του κυριου αυτων το εν ιερο
υσαληµ16και παντα οσα αν βουλη µετα των αδελφων σου ποιησαι χρυσιω και αργυριω επιτελει κατα 
το θεληµα του θεου σου17και τα ιερα σκευη του κυριου τα διδοµενα σοι εισ την χρειαν του ιερου του 
θεου σου του εν ιερουσαληµ18και τα λοιπα οσα αν υποπιπτη σοι εισ την χρειαν του ιερου του θεου σ
ου δωσεισ εκ του βασιλικου γαζοφυλακιου19καγω δε αρταξερξησ ο βασιλευσ προσεταξα τοισ γαζοφυ
λαξι συριασ και φοινικησ ινα οσα αν αποστειλη εσδρασ ο ιερευσ και αναγνωστησ του νοµου του θεο
υ του υψιστου επιµελωσ διδωσιν αυτω εωσ αργυριου ταλαντων εκατον20οµοιωσ δε και εωσ πυρου κορ
ων εκατον και οινου µετρητων εκατον και αλα εκ πληθουσ21παντα τα κατα τον του θεου νοµον επιτε
λεσθητω επιµελωσ τω θεω τω υψιστω ενεκα του µη γενεσθαι οργην εισ την βασιλειαν του βασιλεωσ κ
αι των υιων22και υµιν δε λεγεται οπωσ πασι τοισ ιερευσιν και τοισ λευιταισ και ιεροψαλταισ και θυρ
ωροισ και ιεροδουλοισ και πραγµατικοισ του ιερου τουτου µηδεµια φορολογια µηδε αλλη επιβολη γιγ
νηται και εξουσιαν µηδενα εχειν επιβαλειν τι τουτοισ23και συ εσδρα κατα την σοφιαν του θεου αναδ
ειξον κριτασ και δικαστασ οπωσ δικαζωσιν εν ολη συρια και φοινικη παντασ τουσ επισταµενουσ τον
 νοµον του θεου σου και τουσ µη επισταµενουσ δε διδαξεισ24και παντεσ οσοι εαν παραβαινωσι τον ν



οµον του θεου σου και τον βασιλικον επιµελωσ κολασθησονται εαν τε και θανατω εαν τε και τιµωρι
α η αργυρικη ζηµια η απαγωγη25ευλογητοσ µονοσ ο κυριοσ ο δουσ ταυτα εισ την καρδιαν του βασιλε
ωσ δοξασαι τον οικον αυτου τον εν ιερουσαληµ26και εµε ετιµησεν εναντι του βασιλεωσ και των συµβ
ουλευοντων και παντων των φιλων και µεγιστανων αυτου27και εγω ευθαρσησ εγενοµην κατα την αντι
ληµψιν κυριου του θεου µου και συνηγαγον εκ του ισραηλ ανδρασ ωστε συναναβηναι µοι28και ουτοι
 οι προηγουµενοι κατα τασ πατριασ αυτων και τασ µεριδαρχιασ οι αναβαντεσ µετ′ εµου εκ βαβυλων
οσ εν τη βασιλεια αρταξερξου του βασιλεωσ29εκ των υιων φινεεσ γαρσοµοσ εκ των υιων ιεταµαρου γ
αµηλοσ εκ των υιων δαυιδ αττουσ ο σεχενιου30εκ των υιων φοροσ ζαχαριασ και µετ′ αυτου απο γραφ
ησ ανδρεσ εκατον πεντηκοντα31εκ των υιων φααθµωαβ ελιαωνιασ ζαραιου και µετ′ αυτου ανδρεσ δια
κοσιοι32εκ των υιων ζαθοησ σεχενιασ ιεζηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ τριακοσιοι εκ των υιων αδινου 
βην−ιωναθου και µετ′ αυτου ανδρεσ διακοσιοι πεντηκοντα33εκ των υιων ηλαµ ιεσιασ γοθολιου και µε
τ′ αυτου ανδρεσ εβδοµηκοντα34εκ των υιων σαφατιου ζαραιασ µιχαηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ εβδο
µηκοντα35εκ των υιων ιωαβ αβαδιασ ιεζηλου και µετ′ αυτου ανδρεσ διακοσιοι δεκα δυο36εκ των υιων 
βανι ασσαλιµωθ ιωσαφιου και µετ′ αυτου ανδρεσ εκατον εξηκοντα37εκ των υιων βαβι ζαχαριασ βηβ
αι και µετ′ αυτου ανδρεσ εικοσι οκτω38εκ των υιων ασγαθ ιωανησ ακαταν και µετ′ αυτου ανδρεσ εκα
τον δεκα39εκ των υιων αδωνικαµ οι εσχατοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων ελιφαλατοσ ιεουηλ και σαµ
αιασ και µετ′ αυτων ανδρεσ εβδοµηκοντα40εκ των υιων βαγο ουθι ο του ισταλκουρου και µετ′ αυτου 
ανδρεσ εβδοµηκοντα41και συνηγαγον αυτουσ επι τον λεγοµενον θεραν ποταµον και παρενεβαλοµεν α
υτοθι ηµερασ τρεισ και κατεµαθον αυτουσ42και εκ των υιων των ιερεων και εκ των λευιτων ουχ ευρω
ν εκει43απεστειλα προσ ελεαζαρον και ιδουηλον και µαασµαν και ελναταν και σαµαιαν και ιωριβον 
ναθαν ενναταν ζαχαριαν και µεσολαµον τουσ ηγουµενουσ και επιστηµονασ44και ειπα αυτοισ ελθειν 
προσ αδδαιον τον ηγουµενον τον εν τω τοπω του γαζοφυλακιου45εντειλαµενοσ αυτοισ διαλεγηναι αδδ
αιω και τοισ αδελφοισ αυτου και τοισ εν τω τοπω γαζοφυλαξιν αποστειλαι ηµιν τουσ ιερατευσοντασ 
εν τω οικω του κυριου ηµων46και ηγαγον ηµιν κατα την κραταιαν χειρα του κυριου ηµων ανδρασ επι
στηµονασ των υιων µοολι του λευι του ισραηλ ασεβηβιαν και τουσ υιουσ και τουσ αδελφουσ δεκα ο
κτω47και ασεβιαν και αννουνον και ωσαιαν αδελφον εκ των υιων χανουναιου και οι υιοι αυτων ανδρ
εσ εικοσι48και εκ των ιεροδουλων ων εδωκεν δαυιδ και οι ηγουµενοι εισ την εργασιαν των λευιτων ιερ
οδουλοι διακοσιοι εικοσι παντων εσηµανθη η ονοµατογραφια49και ευξαµην εκει νηστειαν τοισ νεανι
σκοισ εναντι του κυριου ηµων50ζητησαι παρ′ αυτου ευοδιαν ηµιν τε και τοισ συνουσιν ηµιν τεκνοισ 
ηµων και κτηνεσιν51ενετραπην γαρ αιτησαι τον βασιλεα πεζουσ τε και ιππεισ και προποµπην ενεκεν 
ασφαλειασ τησ προσ τουσ εναντιουµενουσ ηµιν52ειπαµεν γαρ τω βασιλει οτι ισχυσ του κυριου ηµων 
εσται µετα των επιζητουντων αυτον εισ πασαν επανορθωσιν53και παλιν εδεηθηµεν του κυριου ηµων 
κατα ταυτα και ευιλατου ετυχοµεν54και εχωρισα των φυλαρχων των ιερεων ανδρασ δεκα δυο και σερ
εβιαν και ασαβιαν και µετ′ αυτων εκ των αδελφων αυτων ανδρασ δεκα55και εστησα αυτοισ το αργυρι
ον και το χρυσιον και τα ιερα σκευη του οικου του κυριου ηµων α αυτοσ εδωρησατο ο βασιλευσ και 
οι συµβουλοι αυτου και οι µεγιστανεσ και πασ ισραηλ56και στησασ παρεδωκα αυτοισ αργυριου ταλ
αντα εξακοσια πεντηκοντα και σκευη αργυρα ταλαντων εκατον και χρυσιου ταλαντα εκατον και χρ
υσωµατα εικοσι και σκευη χαλκα απο χρηστου χαλκου στιλβοντα χρυσοειδη σκευη δωδεκα57και ειπ
α αυτοισ και υµεισ αγιοι εστε τω κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το χρυσιον ευχη τω κυ
ριω κυριω των πατερων ηµων58αγρυπνειτε και φυλασσετε εωσ του παραδουναι αυτα υµασ τοισ φυλαρ
χοισ των ιερεων και των λευιτων και τοισ ηγουµενοισ των πατριων του ισραηλ εν ιερουσαληµ εν τοισ
 παστοφοριοισ του οικου του κυριου ηµων59και οι παραλαβοντεσ οι ιερεισ και οι λευιται το αργυριον
 και το χρυσιον και τα σκευη τα εν ιερουσαληµ εισηνεγκαν εισ το ιερον του κυριου60και αναζευξαντ
εσ απο του ποταµου θερα τη δωδεκατη του πρωτου µηνοσ εισηλθοµεν εισ ιερουσαληµ κατα την κρατ
αιαν χειρα του κυριου ηµων την εφ′ ηµιν και ερρυσατο ηµασ επι τησ εισοδου απο παντοσ εχθρου και
 ηλθοµεν εισ ιερουσαληµ61και γενοµενησ αυτοθι ηµερασ τριτησ σταθεν το αργυριον και το χρυσιον π
αρεδοθη εν τω οικω του κυριου ηµων µαρµωθι ουρια ιερει62και µετ′ αυτου ελεαζαρ ο του φινεεσ και η
σαν µετ′ αυτων ιωσαβδοσ ιησου και µωεθ σαβαννου οι λευιται προσ αριθµον και ολκην απαντα και 
εγραφη πασα η ολκη αυτων αυτη τη ωρα63οι δε παραγενοµενοι εκ τησ αιχµαλωσιασ προσηνεγκαν θυ
σιασ τω θεω του ισραηλ κυριω ταυρουσ δωδεκα υπερ παντοσ ισραηλ κριουσ ενενηκοντα εξ αρνασ εβ
δοµηκοντα δυο τραγουσ υπερ σωτηριου δεκα δυο απαντα θυσιαν τω κυριω64και απεδωκαν τα προστα
γµατα του βασιλεωσ τοισ βασιλικοισ οικονοµοισ και τοισ επαρχοισ κοιλησ συριασ και φοινικησ και 
εδοξασαν το εθνοσ και το ιερον του κυριου65και τουτων τελεσθεντων προσηλθοσαν µοι οι ηγουµενοι 
λεγοντεσ66ουκ εχωρισαν το εθνοσ του ισραηλ και οι αρχοντεσ και οι ιερεισ και οι λευιται τα αλλογεν
η εθνη τησ γησ και τασ ακαθαρσιασ αυτων χαναναιων και χετταιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων κ
αι µωαβιτων και αιγυπτιων και ιδουµαιων67συνωκησαν γαρ µετα των θυγατερων αυτων και αυτοι και
 οι υιοι αυτων και επεµιγη το σπερµα το αγιον εισ τα αλλογενη εθνη τησ γησ και µετειχον οι προηγου
µενοι και οι µεγιστανεσ τησ ανοµιασ ταυτησ απο τησ αρχησ του πραγµατοσ68και 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 περιλυποσ69και επισυνηχθησαν προσ µε οσοι ποτε επεκινουντο τ
ω ρηµατι κυριου του ισραηλ εµου πενθουντοσ επι τη ανοµια και εκαθηµην περιλυποσ εωσ τησ δειλιν
ησ θυσιασ70και εξεγερθεισ εκ τησ νηστειασ διερρηγµενα εχων τα ιµατια και την ιεραν εσθητα καµψα
σ τα γονατα και εκτεινασ τασ χειρασ προσ τον κυριον ελεγον71κυριε ησχυµµαι εντετραµµαι κατα προ
σωπον σου72αι γαρ αµαρτιαι ηµων επλεονασαν υπερ τασ κεφαλασ ηµων αι δε αγνοιαι ηµων υπερηνεγ
καν εωσ του ουρανου73απο των χρονων των πατερων ηµων και εσµεν εν µεγαλη αµαρτια εωσ τησ ηµε
ρασ ταυτησ74και δια τασ αµαρτιασ ηµων και των πατερων ηµων παρεδοθηµεν συν τοισ αδελφοισ ηµ
ων και συν τοισ βασιλευσιν ηµων και συν τοισ ιερευσιν ηµων τοισ βασιλευσιν τησ γησ εισ ροµφαιαν
 και αιχµαλωσιαν και προνοµην µετα αισχυνησ µεχρι τησ σηµερον ηµερασ75και νυν κατα ποσον τι ε
γενηθη ηµιν ελεοσ παρα σου κυριε καταλειφθηναι ηµιν ριζαν και ονοµα εν τω τοπω του αγιασµατοσ 
σου76και του ανακαλυψαι φωστηρα ηµων εν τω οικω του κυριου ηµων δουναι ηµιν τροφην εν τω καιρ
ω τησ δουλειασ ηµων77και εν τω δουλευειν ηµασ ουκ εγκατελειφθηµεν υπο του κυριου ηµων αλλα επ
οιησεν ηµασ εν χαριτι ενωπιον των βασιλεων περσων78δουναι ηµιν τροφην και δοξασαι το ιερον του 
κυριου ηµων και εγειραι την ερηµον σιων δουναι ηµιν στερεωµα εν τη ιουδαια και ιερουσαληµ79και 
νυν τι ερουµεν κυριε εχοντεσ ταυτα παρεβηµεν γαρ τα προσταγµατα σου α εδωκασ εν χειρι των παιδ
ων σου των προφητων λεγων οτι80η γη εισ ην εισερχεσθε κληρονοµησαι εστιν γη µεµολυσµενη µολυσ
µω των αλλογενων τησ γησ και τησ ακαθαρσιασ αυτων ενεπλησαν αυτην81και νυν τασ θυγατερασ υµ
ων µη συνοικισητε τοισ υιοισ αυτων και τασ θυγατερασ αυτων µη λαβητε τοισ υιοισ υµων82και ου ζη
τησετε ειρηνευσαι τα προσ αυτουσ τον απαντα χρονον ινα ισχυσαντεσ φαγητε τα αγαθα τησ γησ και 
κατακληρονοµησητε τοισ υιοισ υµων εωσ αιωνοσ83και τα συµβαινοντα παντα ηµιν γιγνεται δια τα ερ
γα ηµων τα πονηρα και τασ µεγαλασ αµαρτιασ ηµων84συ γαρ κυριε εκουφισασ τασ αµαρτιασ ηµων κ
αι εδωκασ ηµιν τοιαυτην ριζαν παλιν ανεκαµψαµεν παραβηναι τον νοµον σου εισ το επιµιγηναι τη α
καθαρσια των εθνων τησ γησ85ουχι ωργισθησ ηµιν απολεσαι ηµασ εωσ του µη καταλιπειν ριζαν και 
σπερµα και ονοµα ηµων86κυριε του ισραηλ αληθινοσ ει κατελειφθηµεν γαρ ριζα εν τη σηµερον87ιδου 
νυν εσµεν ενωπιον σου εν ταισ ανοµιαισ ηµων ου γαρ εστιν στηναι ετι εµπροσθεν σου επι τουτοισ88κ
αι οτε προσευχοµενοσ εσδρασ ανθωµολογειτο κλαιων χαµαιπετησ εµπροσθεν του ιερου επισυνηχθησ
αν προσ αυτον απο ιερουσαληµ οχλοσ πολυσ σφοδρα ανδρεσ και γυναικεσ και νεανιαι κλαυθµοσ γα
ρ ην µεγασ εν τω πληθει89και φωνησασ ιεχονιασ ιεηλου των υιων ισραηλ ειπεν εσδρα ηµεισ ηµαρτοµ
εν εισ τον κυριον και συνωκισαµεν γυναικασ αλλογενεισ εκ των εθνων τησ γησ και νυν εστιν ελπισ τ
ω ισραηλ90εν τουτω γενεσθω ηµιν ορκωµοσια προσ τον κυριον εκβαλειν πασασ τασ γυναικασ ηµων τ
ασ εκ των αλλογενων συν τοισ τεκνοισ αυτων ωσ εκριθη σοι και οσοι πειθαρχουσιν τω νοµω του κυρι
ου91αναστασ επιτελει προσ σε γαρ το πραγµα και ηµεισ µετα σου ισχυν ποιειν92και αναστασ εσδρασ 
ωρκισεν τουσ φυλαρχουσ των ιερεων και λευιτων παντοσ του ισραηλ ποιησαι κατα ταυτα και ωµοσα
ν  
 
Chapter 9 
1και αναστασ εσδρασ απο τησ αυλησ του ιερου επορευθη εισ το παστοφοριον ιωαναν του ελιασιβου2

και αυλισθεισ εκει αρτου ουκ εγευσατο ουδε υδωρ επιεν πενθων υπερ των ανοµιων των µεγαλων του 
πληθουσ3και εγενετο κηρυγµα εν ολη τη ιουδαια και ιερουσαληµ πασι τοισ εκ τησ αιχµαλωσιασ συν
αχθηναι εισ ιερουσαληµ4και οσοι αν µη απαντησωσιν εν δυσιν η τρισιν ηµεραισ κατα το κριµα των 
προκαθηµενων πρεσβυτερων ανιερωθησονται τα κτηνη αυτων και αυτοσ αλλοτριωθησεται απο του π
ληθουσ τησ αιχµαλωσιασ5και επισυνηχθησαν οι εκ τησ φυλησ ιουδα και βενιαµιν εν τρισιν ηµεραισ 
εισ ιερουσαληµ ουτοσ ο µην ενατοσ τη εικαδι του µηνοσ6και συνεκαθισαν παν το πληθοσ εν τη ευρυ
χωρω του ιερου τρεµοντεσ δια τον ενεστωτα χειµωνα7και αναστασ εσδρασ ειπεν αυτοισ υµεισ ηνοµη
σατε και συνωκισατε γυναικασ αλλογενεισ του προσθειναι αµαρτιαν τω ισραηλ8και νυν δοτε οµολογ
ιαν δοξαν τω κυριω θεω των πατερων ηµων9και ποιησατε το θεληµα αυτου και χωρισθητε απο των εθ
νων τησ γησ και απο των γυναικων των αλλογενων10και εφωνησαν απαν το πληθοσ και ειπον µεγαλη 
τη φωνη ουτωσ ωσ ειρηκασ ποιησοµεν11αλλα το πληθοσ πολυ και η ωρα χειµερινη και ουκ ισχυοµεν 
στηναι αιθριοι και ουχ ευροµεν και το εργον ηµιν ουκ εστιν ηµερασ µιασ ουδε δυο επι πλειον γαρ ηµ
αρτοµεν εν τουτοισ12στητωσαν δε οι προηγουµενοι του πληθουσ και παντεσ οι εκ των κατοικιων ηµω
ν οσοι εχουσιν γυναικασ αλλογενεισ παραγενηθητωσαν λαβοντεσ χρονον13και εκαστου δε τοπου του
σ πρεσβυτερουσ και τουσ κριτασ εωσ του λυσαι την οργην του κυριου αφ′ ηµων του πραγµατοσ τουτ
ου14ιωναθασ αζαηλου και ιεζιασ θοκανου επεδεξαντο κατα ταυτα και µοσολλαµοσ και λευισ και σα
ββαταιοσ συνεβραβευσαν αυτοισ15και εποιησαν κατα παντα ταυτα οι εκ τησ αιχµαλωσιασ16και επελ
εξατο εαυτω εσδρασ ο ιερευσ ανδρασ ηγουµενουσ των πατριων αυτων κατ′ ονοµα παντασ και συνεκ
αθισαν τη νουµηνια του µηνοσ του δεκατου ετασαι το πραγµα17και ηχθη επι περασ τα κατα τουσ ανδ
ρασ τουσ επισυνεχοντασ γυναικασ αλλογενεισ εωσ τησ νουµηνιασ του πρωτου µηνοσ18και ευρεθησα



ν των ιερεων οι επισυναχθεντεσ αλλογενεισ γυναικασ εχοντεσ19εκ των υιων ιησου του ιωσεδεκ και τω
ν αδελφων µασηασ και ελεαζαροσ και ιωριβοσ και ιωδανοσ20και επεβαλον τασ χειρασ εκβαλειν τασ 
γυναικασ αυτων και εισ εξιλασµον κριουσ υπερ τησ αγνοιασ αυτων21και εκ των υιων εµµηρ ανανιασ
 και ζαβδαιοσ και µανησ και σαµαιοσ και ιιηλ και αζαριασ22και εκ των υιων φαισουρ ελιωναισ µασ
σιασ ισµαηλοσ και ναθαναηλοσ και ωκιδηλοσ και σαλθασ23και εκ των λευιτων ιωζαβδοσ και σεµει+
σ και κωλιοσ ουτοσ καλιτασ και παθαιοσ και ωουδασ και ιωανασ24εκ των ιεροψαλτων ελιασιβοσ βα
κχουροσ25εκ των θυρωρων σαλλουµοσ και τολβανησ26εκ του ισραηλ εκ των υιων φοροσ ιερµασ και ιε
ζιασ και µελχιασ και µιαµινοσ και ελεαζαροσ και ασιβιασ και βανναιασ27εκ των υιων ηλαµ µατανι
ασ και ζαχαριασ ιεζριηλοσ και ωβαδιοσ και ιερεµωθ και ηλιασ28και εκ των υιων ζαµοθ ελιαδασ ελια
σιµοσ οθονιασ ιαριµωθ και σαβαθοσ και ζερδαιασ29και εκ των υιων βηβαι ιωαννησ και ανανιασ και 
ζαβδοσ και εµαθισ30και εκ των υιων µανι ωλαµοσ µαµουχοσ ιεδαιοσ ιασουβοσ και ασαηλοσ και ιερε
µωθ31και εκ των υιων αδδι νααθοσ και µοοσσιασ λακκουνοσ και ναι+δοσ και βεσκασπασµυσ και σε
σθηλ και βαλνουοσ και µανασσηασ32και εκ των υιων ανναν ελιωνασ και ασαιασ και µελχιασ και σα
ββαιασ και σιµων χοσαµαιοσ33και εκ των υιων ασοµ µαλτανναιοσ και µατταθιασ και σαβανναιουσ 
και ελιφαλατ και µανασσησ και σεµει+34και εκ των υιων βαανι ιερεµιασ µοµδιοσ µαηροσ ιουηλ µαµδ
αι και πεδιασ και ανωσ καραβασιων και ελιασιβοσ και µαµνιταναιµοσ ελιασισ βαννουσ ελιαλισ σο
µει+σ σελεµιασ ναθανιασ και εκ των υιων εζωρα σεσσισ εζριλ αζαηλοσ σαµατοσ ζαµβρισ ιωσηποσ35

και εκ των υιων νοοµα µαζιτιασ ζαβαδαιασ ηδαισ ιουηλ βαναιασ36παντεσ ουτοι συνωκισαν γυναικα
σ αλλογενεισ και απελυσαν αυτασ συν τεκνοισ37και κατωκησαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι εκ του
 ισραηλ εν ιερουσαληµ και εν τη χωρα τη νουµηνια του εβδοµου µηνοσ και οι υιοι ισραηλ εν ταισ κ
ατοικιαισ αυτων38και συνηχθη παν το πληθοσ οµοθυµαδον επι το ευρυχωρον του προσ ανατολασ το
υ ιερου πυλωνοσ39και ειπον εσδρα τω αρχιερει και αναγνωστη κοµισαι τον νοµον µωυσεωσ τον παρα
δοθεντα υπο του κυριου θεου ισραηλ40και εκοµισεν εσδρασ ο αρχιερευσ τον νοµον παντι τω πληθει α
πο ανθρωπου εωσ γυναικοσ και πασιν τοισ ιερευσιν ακουσαι του νοµου νουµηνια του εβδοµου µηνο
σ41και ανεγιγνωσκεν εν τω προ του ιερου πυλωνοσ ευρυχωρω απο ορθρου εωσ µεσηµβρινου ενωπιον 
ανδρων τε και γυναικων και επεδωκαν παν το πληθοσ τον νουν εισ τον νοµον42και εστη εσδρασ ο ιερε
υσ και αναγνωστησ του νοµου επι του ξυλινου βηµατοσ του κατασκευασθεντοσ43και εστησαν παρ′ α
υτω µατταθιασ σαµµουσ ανανιασ αζαριασ ουριασ εζεκιασ βααλσαµοσ εκ δεξιων44και εξ ευωνυµων 
φαδαιοσ µισαηλ µελχιασ λωθασουβοσ ναβαριασ ζαχαριασ45και αναλαβων εσδρασ το βιβλιον του νο
µου ενωπιον του πληθουσ προεκαθητο γαρ επιδοξωσ ενωπιον παντων46και εν τω λυσαι τον νοµον παν
τεσ ορθοι εστησαν και ευλογησεν εσδρασ τω κυριω θεω υψιστω θεω σαβαωθ παντοκρατορι47και επεφ
ωνησεν παν το πληθοσ αµην και αραντεσ ανω τασ χειρασ προσπεσοντεσ επι την γην προσεκυνησαν 
τω κυριω48ιησουσ και αννιουθ και σαραβιασ ιαδινοσ ιακουβοσ σαββαταιοσ αυταιασ µαιαννασ και 
καλιτασ αζαριασ και ιωζαβδοσ ανανιασ φαλιασ οι λευιται εδιδασκον τον νοµον κυριου και προσ το 
πληθοσ ανεγινωσκον τον νοµον του κυριου εµφυσιουντεσ αµα την αναγνωσιν49και ειπεν ατταρατησ ε
σδρα τω αρχιερει και αναγνωστη και τοισ λευιταισ τοισ διδασκουσι το πληθοσ επι παντασ50η ηµερα 
αυτη εστιν αγια τω κυριω και παντεσ εκλαιον εν τω ακουσαι του νοµου51βαδισαντεσ ουν φαγετε λιπα
σµατα και πιετε γλυκασµατα και αποστειλατε αποστολασ τοισ µη εχουσιν52αγια γαρ η ηµερα τω κυρι
ω και µη λυπεισθε ο γαρ κυριοσ δοξασει υµασ53και οι λευιται εκελευον τω δηµω παντι λεγοντεσ η ηµ
ερα αυτη αγια µη λυπεισθε54και ωχοντο παντεσ φαγειν και πιειν και ευφραινεσθαι και δουναι αποστο
λασ τοισ µη εχουσιν και ευφρανθηναι µεγαλωσ55οτι και ενεφυσιωθησαν εν τοισ ρηµασιν οισ εδιδαχθ
ησαν και επισυνηχθησαν  


