Nehemiah
Chapter 1
1
και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ
ιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν φωνην εν παση βασιλεια α
υτου και γε εν γραπτω λεγων2ουτωσ ειπεν κυροσ βασιλευσ περσων πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ εδω
κεν µοι κυριοσ ο θεοσ του ουρανου και αυτοσ επεσκεψατο επ′ εµε του οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερ
ουσαληµ τη εν τη ιουδαια3τισ εν υµιν απο παντοσ του λαου αυτου και εσται ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου
και αναβησεται εισ ιερουσαληµ την εν τη ιουδαια και οικοδοµησατω τον οικον θεου ισραηλ αυτοσ
ο θεοσ ο εν ιερουσαληµ4και πασ ο καταλειποµενοσ απο παντων των τοπων ου αυτοσ παροικει εκει κα
ι ληµψονται αυτον ανδρεσ του τοπου αυτου εν αργυριω και χρυσιω και αποσκευη και κτηνεσιν µετα
του εκουσιου εισ οικον του θεου του εν ιερουσαληµ5και ανεστησαν αρχοντεσ των πατριων τω ιουδα
και βενιαµιν και οι ιερεισ και οι λευιται παντων ων εξηγειρεν ο θεοσ το πνευµα αυτων του αναβηναι
οικοδοµησαι τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ6και παντεσ οι κυκλοθεν ενισχυσαν εν χερσιν αυτω
ν 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 αυτου8και εξηνεγκεν αυτα κυροσ βασιλευσ περσων επι χειρα µιθραδα
του γασβαρηνου και ηριθµησεν αυτα τω σασαβασαρ αρχοντι του ιουδα9και ουτοσ ο αριθµοσ αυτων
ψυκτηρεσ χρυσοι τριακοντα και ψυκτηρεσ αργυροι χιλιοι παρηλλαγµενα εννεα και εικοσι10κεφφουρ
η χρυσοι τριακοντα και αργυροι διακοσιοι και σκευη ετερα χιλια11παντα τα σκευη τω χρυσω και τω
αργυρω πεντακισχιλια και τετρακοσια τα παντα αναβαινοντα µετα σασαβασαρ απο τησ αποικιασ εκ
βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ
Chapter 2
και ουτοι οι υιοι τησ χωρασ οι αναβαινοντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ τησ αποικιασ ησ απωκισεν ναβ
ουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ εισ βαβυλωνα και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και ιουδα ανηρ ει
σ πολιν αυτου2οι ηλθον µετα ζοροβαβελ ιησουσ νεεµιασ σαραιασ ρεελιασ µαρδοχαιοσ βαλασαν µα
σφαρ βαγουι ρεουµ βαανα ανδρων αριθµοσ λαου ισραηλ3υιοι φοροσ δισχιλιοι εκατον εβδοµηκοντα δ
υο4υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο5υιοι ηρα επτακοσιοι εβδοµηκοντα πεντε6υιοι φααθµωα
β τοισ υιοισ ιησουε ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα δυο7υιοι αιλαµ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσ
σαρεσ8υιοι ζαθουα εννακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε9υιοι ζακχου επτακοσιοι εξηκοντα10υιοι βανουι ε
ξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο11υιοι βαβι εξακοσιοι εικοσι τρεισ12υιοι ασγαδ τρισχιλιοι διακοσιοι εικο
σι δυο13υιοι αδωνικαµ εξακοσιοι εξηκοντα εξ14υιοι βαγοι δισχιλιοι πεντηκοντα εξ15υιοι αδιν τετρακο
σιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ16υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω17υιοι βασου τριακοσιοι εικοσι τρει
σ18υιοι ιωρα εκατον δεκα δυο19υιοι ασεµ διακοσιοι εικοσι τρεισ20υιοι γαβερ ενενηκοντα πεντε21υιοι β
αιθλεεµ εκατον εικοσι τρεισ22υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ23υιοι αναθωθ εκατον εικοσι οκτω24υιοι ασµ
ωθ τεσσαρακοντα δυο25υιοι καριαθιαριµ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι τεσσαρακοντα τρεισ26υιοι αρ
αµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εισ27ανδρεσ µαχµασ εκατον εικοσι δυο28ανδρεσ βαιθηλ και αια τετρ
ακοσιοι εικοσι τρεισ29υιοι ναβου πεντηκοντα δυο30υιοι µαγεβωσ εκατον πεντηκοντα εξ31υιοι ηλαµ−α
ρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ32υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι33υιοι λοδ αρωθ και ωνω επτακ
οσιοι εικοσι πεντε34υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε35υιοι σαναα τρισχιλιοι εξακοσιοι τρι
ακοντα36και οι ιερεισ υιοι ιεδουα τω οικω ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεισ37υιοι εµµηρ χιλιοι πε
ντηκοντα δυο38υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα39υιοι ηρεµ χιλιοι επτα40και οι λευι
ται υιοι ιησου και καδµιηλ τοισ υιοισ ωδουια εβδοµηκοντα τεσσαρεσ41οι αδοντεσ υιοι ασαφ εκατον ε
ικοσι οκτω42υιοι των πυλωρων υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβαου
οι παντεσ εκατον τριακοντα εννεα43οι ναθιναιοι υιοι σουια υιοι ασουφε υιοι ταβαωθ44υιοι κηραοσ υι
οι σωηα υιοι φαδων45υιοι λαβανω υιοι αγαβα υιοι ακαβωθ46υιοι αγαβ υιοι σαµαλαι υιοι αναν47υιοι κ
εδελ υιοι γαερ υιοι ρεηα48υιοι ρασων υιοι νεκωδα υιοι γαζεµ49υιοι ουσα υιοι φαση υιοι βασι50υιοι ασε
να υιοι µαωνιµ υιοι ναφισων51υιοι βακβουκ υιοι ακιφα υιοι αρουρ52υιοι βασαλωθ υιοι µαουδα υιοι α
ρησα53υιοι βαρκουσ υιοι σισαρα υιοι θεµα54υιοι νασουε υιοι ατουφα55υιοι αβδησελµα υιοι σατι υιοι
ασεφηραθ υιοι φαδουρα56υιοι ιεηλα υιοι δαρκων υιοι γεδηλ57υιοι σαφατια υιοι ατιλ υιοι φαχεραθ−ασ
εβωιν υιοι ηµι58παντεσ οι ναθινιν και υιοι αβδησελµα τριακοσιοι ενενηκοντα δυο59και ουτοι οι αναβ
αντεσ απο θελµελεθ θελαρησα χαρουβ ηδαν εµµηρ και ουκ ηδυνασθησαν του αναγγειλαι οικον πατρ
ιασ αυτων και σπερµα αυτων ει εξ ισραηλ εισιν60υιοι δαλαια υιοι βουα υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακο
σιοι πεντηκοντα δυο61και απο των υιων των ιερεων υιοι χαβια υιοι ακουσ υιοι βερζελλαι οσ ελαβεν α
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πο θυγατερων βερζελλαι του γαλααδιτου γυναικα και εκληθη επι τω ονοµατι αυτων62ουτοι εζητησαν
γραφην αυτων οι µεθωεσιµ και ουχ ευρεθησαν και ηγχιστευθησαν απο τησ ιερατειασ63και ειπεν αθερ
σαθα αυτοισ του µη φαγειν απο του αγιου των αγιων εωσ αναστη ιερευσ τοισ φωτιζουσιν και τοισ τελ
ειοισ64πασα δε η εκκλησια ωσ εισ τεσσαρεσ µυριαδεσ δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα65χωρισ δουλων
αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και ουτοι αδοντεσ και α
δουσαι διακοσιοι66ιπποι αυτων επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι αυτων διακοσιοι τεσσαρακοντα πεν
τε67καµηλοι αυτων τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι αυτων εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι68και απο
αρχοντων πατριων εν τω ελθειν αυτουσ εισ οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ ηκουσιασαντο εισ οικο
ν του θεου του στησαι αυτον επι την ετοιµασιαν αυτου69ωσ η δυναµισ αυτων εδωκαν εισ θησαυρον τ
ου εργου χρυσιον καθαρον µναι εξ µυριαδεσ και χιλιαι και αργυριον µναι πεντακισχιλιαι και κοθων
οι των ιερεων εκατον70και εκαθισαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι απο του λαου και οι αδοντεσ και ο
ι πυλωροι και οι ναθινιµ εν πολεσιν αυτων και πασ ισραηλ εν πολεσιν αυτων
Chapter 3
1
και εφθασεν ο µην ο εβδοµοσ και οι υιοι ισραηλ εν πολεσιν αυτων και συνηχθη ο λαοσ ωσ ανηρ εισ
εισ ιερουσαληµ2και ανεστη ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι αδελφοι αυτου ιερεισ και ζοροβαβελ ο του σ
αλαθιηλ και οι αδελφοι αυτου και ωκοδοµησαν το θυσιαστηριον θεου ισραηλ του ανενεγκαι επ′ αυτο
ολοκαυτωσεισ κατα τα γεγραµµενα εν νοµω µωυση ανθρωπου του θεου3και ητοιµασαν το θυσιαστη
ριον επι την ετοιµασιαν αυτου οτι εν καταπληξει επ′ αυτουσ απο των λαων των γαιων και ανεβη επ′ α
υτο ολοκαυτωσισ τω κυριω το πρωι και εισ εσπεραν4και εποιησαν την εορτην των σκηνων κατα το γε
γραµµενον 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 ηγιασ
µενασ και παντι εκουσιαζοµενω εκουσιον τω κυριω6εν ηµερα µια του µηνοσ του εβδοµου ηρξαντο α
ναφερειν ολοκαυτωσεισ τω κυριω και ο οικοσ κυριου ουκ εθεµελιωθη7και εδωκαν αργυριον τοισ λατ
οµοισ και τοισ τεκτοσιν και βρωµατα και ποτα και ελαιον τοισ σηδανιν και τοισ σωριν ενεγκαι ξυλα
κεδρινα απο του λιβανου προσ θαλασσαν ιοππησ κατ′ επιχωρησιν κυρου βασιλεωσ περσων επ′ αυτο
υσ8και εν τω ετει τω δευτερω του ελθειν αυτουσ εισ οικον του θεου εισ ιερουσαληµ εν µηνι τω δευτερ
ω ηρξατο ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ και ιησουσ ο του ιωσεδεκ και οι καταλοιποι των αδελφων αυτω
ν οι ιερεισ και οι λευιται και παντεσ οι ερχοµενοι απο τησ αιχµαλωσιασ εισ ιερουσαληµ και εστησα
ν τουσ λευιτασ απο εικοσαετουσ και επανω επι τουσ ποιουντασ τα εργα εν οικω κυριου9και εστη ιησ
ουσ και οι υιοι αυτου και οι αδελφοι αυτου καδµιηλ και οι υιοι αυτου υιοι ιουδα επι τουσ ποιουντασ
τα εργα εν οικω του θεου υιοι ηναδαδ υιοι αυτων και αδελφοι αυτων οι λευιται10και εθεµελιωσαν του
οικοδοµησαι τον οικον κυριου και εστησαν οι ιερεισ εστολισµενοι εν σαλπιγξιν και οι λευιται υιοι α
σαφ εν κυµβαλοισ του αινειν τον κυριον επι χειρασ δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ11και απεκριθησαν εν αιν
ω και ανθοµολογησει τω κυριω οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου επι ισραηλ και πασ ο λα
οσ εσηµαινον φωνην µεγαλην αινειν τω κυριω επι θεµελιωσει οικου κυριου12και πολλοι απο των ιερε
ων και των λευιτων και αρχοντεσ των πατριων οι πρεσβυτεροι οι ειδοσαν τον οικον τον πρωτον εν θε
µελιωσει αυτου και τουτον τον οικον εν οφθαλµοισ αυτων εκλαιον φωνη µεγαλη και οχλοσ εν σηµασ
ια µετ′ ευφροσυνησ του υψωσαι ωδην13και ουκ ην ο λαοσ επιγινωσκων φωνην σηµασιασ τησ ευφροσ
υνησ απο τησ φωνησ του κλαυθµου του λαου οτι ο λαοσ εκραυγασεν φωνη µεγαλη και η φωνη ηκουε
το εωσ απο µακροθεν
Chapter 4
και ηκουσαν οι θλιβοντεσ ιουδα και βενιαµιν οτι οι υιοι τησ αποικιασ οικοδοµουσιν οικον τω κυριω
θεω ισραηλ2και ηγγισαν προσ ζοροβαβελ και προσ τουσ αρχοντασ των πατριων και ειπαν αυτοισ οι
κοδοµησοµεν µεθ′ υµων οτι ωσ υµεισ εκζητουµεν τω θεω υµων και αυτω ηµεισ θυσιαζοµεν απο ηµερ
ων ασαραδδων βασιλεωσ ασσουρ του ενεγκαντοσ ηµασ ωδε3και ειπεν προσ αυτουσ ζοροβαβελ και ιη
σουσ και οι καταλοιποι των αρχοντων των πατριων του ισραηλ ουχ ηµιν και υµιν του οικοδοµησαι ο
ικον τω θεω ηµων οτι ηµεισ αυτοι επι το αυτο οικοδοµησοµεν τω κυριω θεω ηµων ωσ ενετειλατο ηµιν
κυροσ ο βασιλευσ περσων4και ην ο λαοσ τησ γησ εκλυων τασ χειρασ του λαου ιουδα και ενεποδιζον
αυτουσ του οικοδοµειν5και µισθουµενοι επ′ αυτουσ βουλευοµενοι του διασκεδασαι βουλην αυτων π
ασασ τασ ηµερασ κυρου βασιλεωσ περσων και εωσ βασιλειασ δαρειου βασιλεωσ περσων6και εν βασ
ιλεια ασουηρου εν αρχη βασιλειασ αυτου εγραψαν επιστολην επι οικουντασ ιουδα και ιερουσαληµ7
και εν ηµεραισ αρθασασθα εγραψεν εν ειρηνη µιθραδατη ταβεηλ συν και τοισ λοιποισ συνδουλοισ α
υτου προσ αρθασασθα βασιλεα περσων εγραψεν ο φορολογοσ γραφην συριστι και ηρµηνευµενην8ραο
υµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευσ εγραψαν επιστολην µιαν κατα ιερουσαληµ τω αρθασασθα βα
σιλει9ταδε εκρινεν ραουµ βααλταµ και σαµσαι ο γραµµατευσ και οι καταλοιποι συνδουλοι ηµων διν
αιοι αφαρσαθαχαιοι ταρφαλλαιοι αφαρσαιοι αρχυαιοι βαβυλωνιοι σουσαναχαιοι οι εισιν ηλαµαιοι1
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και οι καταλοιποι εθνων ων απωκισεν ασενναφαρ ο µεγασ και ο τιµιοσ και κατωκισεν αυτουσ εν πο
λεσιν τησ σοµορων και το καταλοιπον περαν του ποταµου11αυτη η διαταγη τησ επιστολησ ησ απεστε
ιλαν προσ αυτον προσ αρθασασθα βασιλεα παιδεσ σου ανδρεσ περαν του ποταµου12γνωστον εστω τω
βασιλει οτι οι ιουδαιοι αναβαντεσ απο σου εφ′ ηµασ ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ την πολιν την αποστα
τιν και πονηραν οικοδοµουσιν και τα τειχη αυτησ κατηρτισµενοι εισιν και θεµελιουσ αυτησ ανυψωσ
αν13νυν ουν γνωστον εστω τω βασιλει οτι εαν η πολισ εκεινη ανοικοδοµηθη και τα τειχη αυτησ κατα
ρτισθωσιν φοροι ουκ εσονται σοι ουδε δωσουσιν και τουτο βασιλεισ κακοποιει14και ασχηµοσυνην β
ασιλεωσ ουκ εξεστιν ηµιν ιδειν δια τουτο επεµψαµεν και εγνωρισαµεν τω βασιλει15ινα επισκεψηται ε
ν βιβλιω υποµνηµατισµου των πατερων σου και ευρησεισ και γνωση οτι η πολισ εκεινη πολισ αποστ
ατισ και κακοποιουσα βασιλεισ και χωρασ και φυγαδια δουλων εν µεσω αυτησ απο χρονων αιωνοσ
δια ταυτα η πολισ αυτη ηρηµωθη16γνωριζοµεν ουν ηµεισ τω βασιλει οτι εαν η πολισ εκεινη οικοδοµη
θη και τα τειχη αυτησ καταρτισθη ουκ εστιν σοι ειρηνη 17και απεστειλεν ο βασιλευσ προσ ραουµ βαα
λταµ και σαµσαι γραµµατεα και τουσ καταλοιπουσ συνδουλουσ αυτων τουσ οικουντασ εν σαµαρεια
και τουσ καταλοιπουσ περαν του ποταµου ειρηνην και φησιν18ο φορολογοσ ον απεστειλατε προσ ηµ
ασ εκληθη εµπροσθεν εµου19και παρ′ εµου ετεθη γνωµη και επεσκεψαµεθα και ευραµεν οτι η πολισ ε
κεινη αφ′ ηµερων αιωνοσ επι βασιλεισ επαιρεται και αποστασεισ και φυγαδια γινονται εν αυτη20και β
ασιλεισ ισχυροι γινονται επι ιερουσαληµ και επικρατουντεσ ολησ τησ εσπερασ του ποταµου και φορ
οι πληρεισ και µεροσ διδοται αυτοισ21και νυν θετε γνωµην καταργησαι τουσ ανδρασ εκεινουσ και η
πολισ εκεινη ουκ οικοδοµηθησεται ετι οπωσ απο τησ γνωµησ22πεφυλαγµενοι ητε ανεσιν ποιησαι περι
τουτου µηποτε πληθυνθη αφανισµοσ εισ κακοποιησιν βασιλευσιν23τοτε ο φορολογοσ του αρθασασθα
βασιλεωσ ανεγνω ενωπιον ραουµ και σαµσαι γραµµατεωσ και συνδουλων αυτων και επορευθησαν σ
πουδη εισ ιερουσαληµ και εν ιουδα και κατηργησαν αυτουσ εν ιπποισ και δυναµει24τοτε ηργησεν το
εργον οικου του θεου του εν ιερουσαληµ και ην αργουν εωσ δευτερου ετουσ τησ βασιλειασ δαρειου τ
ου βασιλεωσ περσων
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Chapter 5
1
και επροφητευσεν αγγαιοσ ο προφητησ και ζαχαριασ ο του αδδω προφητειαν επι τουσ ιουδαιουσ του
σ εν ιουδα και ιερουσαληµ εν ονοµατι θεου ισραηλ επ′ αυτουσ2τοτε ανεστησαν ζοροβαβελ ο του σαλ
αθιηλ και ιησουσ ο υιοσ ιωσεδεκ και ηρξαντο οικοδοµησαι τον οικον του θεου τον εν ιερουσαληµ κα
ι µετ′ αυτων οι προφηται του θεου βοηθουντεσ αυτοισ3εν αυτω τω καιρω ηλθεν επ′ αυτουσ θανθαναι
επαρχοσ περαν του ποταµου και σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων και τοια ειπαν αυτοισ τισ ε
θηκεν υµιν γνωµην του οικοδοµησαι τον οικον τουτον και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι4τοτε
ταυτα ειποσαν αυτοισ τινα εστιν τα ονοµατα των ανδρων των οικοδοµουντων την πολιν ταυτην5και
οι οφθαλµοι του θεου επι την αιχµαλωσιαν ιουδα και ου κατηργησαν αυτουσ εωσ γνωµη τω δαρειω α
πηνεχθη και τοτε απεσταλη τω φορολογω υπερ τουτου6διασαφησισ επιστολησ ησ απεστειλεν θανθαν
αι ο επαρχοσ του περαν του ποταµου και σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν
τω περαν του ποταµου δαρειω τω βασιλει7ρησιν απεστειλαν προσ αυτον και ταδε γεγραπται εν αυτω
δαρειω τω βασιλει ειρηνη πασα8γνωστον εστω τω βασιλει οτι επορευθηµεν εισ την ιουδαιαν χωραν ει
σ οικον του θεου του µεγαλου και αυτοσ οικοδοµειται λιθοισ εκλεκτοισ και ξυλα εντιθεται εν τοισ το
ιχοισ και το εργον εκεινο επιδεξιον γινεται και ευοδουται εν ταισ χερσιν αυτων9τοτε ηρωτησαµεν του
σ πρεσβυτερουσ εκεινουσ και ουτωσ ειπαµεν αυτοισ τισ εθηκεν υµιν γνωµην τον οικον τουτον οικοδ
οµησαι και την χορηγιαν ταυτην καταρτισασθαι10και τα ονοµατα αυτων ηρωτησαµεν αυτουσ γνωρι
σαι σοι ωστε γραψαι σοι τα ονοµατα των ανδρων των αρχοντων αυτων11και τοιουτο ρηµα απεκριθησ
αν ηµιν λεγοντεσ ηµεισ εσµεν δουλοι του θεου του ουρανου και τησ γησ και οικοδοµουµεν τον οικον
οσ ην ωκοδοµηµενοσ προ τουτου ετη πολλα και βασιλευσ του ισραηλ µεγασ ωκοδοµησεν αυτον και
κατηρτισατο αυτον12αυτοισ αφ′ οτε δε παρωργισαν οι πατερεσ ηµων τον θεον του ουρανου εδωκεν αυ
τουσ εισ χειρασ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ του χαλδαιου και τον οικον τουτον κατελυσ
εν και τον λαον απωκισεν εισ βαβυλωνα13αλλ′ εν ετει πρωτω κυρου του βασιλεωσ κυροσ ο βασιλευσ
εθετο γνωµην τον οικον του θεου τουτον οικοδοµηθηναι14και τα σκευη του οικου του θεου τα χρυσα
και τα αργυρα α ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και απηνεγκεν αυτα εισ ν
αον του βασιλεωσ εξηνεγκεν αυτα κυροσ ο βασιλευσ απο ναου του βασιλεωσ και εδωκεν τω σασαβα
σαρ τω θησαυροφυλακι τω επι του θησαυρου15και ειπεν αυτω παντα τα σκευη λαβε και πορευου θεσ
αυτα εν τω οικω τω εν ιερουσαληµ εισ τον εαυτων τοπον16τοτε σασαβασαρ εκεινοσ ηλθεν και εδωκεν
θεµελιουσ του οικου του θεου του εν ιερουσαληµ και απο τοτε εωσ του νυν ωκοδοµηθη και ουκ ετελ
εσθη17και νυν ει επι τον βασιλεα αγαθον επισκεπητω εν οικω τησ γαζησ του βασιλεωσ βαβυλωνοσ οπ
ωσ γνωσ οτι απο βασιλεωσ κυρου ετεθη γνωµη οικοδοµησαι τον οικον του θεου εκεινον τον εν ιερουσ
αληµ και γνουσ ο βασιλευσ περι τουτου πεµψατω προσ ηµασ
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τοτε δαρειοσ ο βασιλευσ εθηκεν γνωµην και επεσκεψατο εν ταισ βιβλιοθηκαισ οπου η γαζα κειται εν
βαβυλωνι2και ευρεθη εν πολει εν τη βαρει τησ µηδων πολεωσ κεφαλισ µια και τουτο ην γεγραµµενον
εν αυτη υποµνηµα3εν ετει πρωτω κυρου βασιλεωσ κυροσ ο βασιλευσ εθηκεν γνωµην περι οικου του θ
εου του εν ιερουσαληµ οικοσ οικοδοµηθητω και τοποσ ου θυσιαζουσιν τα θυσιασµατα και εθηκεν επ
αρµα υψοσ πηχεισ εξηκοντα πλατοσ αυτου πηχεων εξηκοντα4και δοµοι λιθινοι κραταιοι τρεισ και δ
οµοσ ξυλινοσ εισ και η δαπανη εξ οικου του βασιλεωσ δοθησεται5και τα σκευη οικου του θεου τα αρ
γυρα και τα χρυσα α ναβουχοδονοσορ εξηνεγκεν απο οικου του εν ιερουσαληµ και εκοµισεν εισ βαβ
υλωνα και δοθητω και απελθατω εισ τον ναον τον εν ιερουσαληµ επι τοπου ου ετεθη εν οικω του θεο
υ6νυν δωσετε επαρχοι περαν του ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτων αφαρσαχαιοι οι εν
περα του ποταµου µακραν οντεσ εκειθεν7αφετε το εργον οικου του θεου οι αφηγουµενοι των ιουδαιω
ν και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων οικον του θεου εκεινον οικοδοµειτωσαν επι του τοπου αυτου8και
απ′ εµου ετεθη γνωµη µηποτε τι ποιησητε µετα των πρεσβυτερων των ιουδαιων του οικοδοµησαι οικο
ν του θεου εκεινον και απο υπαρχοντων βασιλεωσ των φορων περαν του ποταµου επιµελωσ δαπανη ε
στω διδοµενη τοισ ανδρασιν εκεινοισ το µη καταργηθηναι9και ο αν υστερηµα και υιουσ βοων και κρι
ων και αµνουσ εισ ολοκαυτωσεισ τω θεω του ουρανου πυρουσ αλασ οινον ελαιον κατα το ρηµα των
ιερεων των εν ιερουσαληµ εστω διδοµενον αυτοισ ηµεραν εν ηµερα ο εαν αιτησωσιν10ινα ωσιν προσφ
εροντεσ ευωδιασ τω θεω του ουρανου και προσευχωνται εισ ζωην του βασιλεωσ και των υιων αυτου1
1
και απ′ εµου ετεθη γνωµη οτι πασ ανθρωποσ οσ αλλαξει το ρηµα τουτο καθαιρεθησεται ξυλον εκ τη
σ οικιασ αυτου και ωρθωµενοσ παγησεται επ′ αυτου και ο οικοσ αυτου το κατ′ εµε ποιηθησεται12και
ο θεοσ ου κατασκηνοι το ονοµα εκει καταστρεψει παντα βασιλεα και λαον οσ εκτενει την χειρα αυτο
υ αλλαξαι η αφανισαι τον οικον του θεου εκεινον τον εν ιερουσαληµ εγω δαρειοσ εθηκα γνωµην επιµ
ελωσ εσται13τοτε θανθαναι επαρχοσ περαν του ποταµου σαθαρβουζανα και οι συνδουλοι αυτου προ
σ ο απεστειλεν δαρειοσ ο βασιλευσ ουτωσ εποιησαν επιµελωσ14και οι πρεσβυτεροι των ιουδαιων ωκο
δοµουσαν και οι λευιται εν προφητεια αγγαιου του προφητου και ζαχαριου υιου αδδω και ανωκοδοµ
ησαν και κατηρτισαντο απο γνωµησ θεου ισραηλ και απο γνωµησ κυρου και δαρειου και αρθασασθ
α βασιλεων περσων15και ετελεσαν τον οικον τουτον εωσ ηµερασ τριτησ µηνοσ αδαρ ο εστιν ετοσ εκτ
ον τη βασιλεια δαρειου του βασιλεωσ16και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ιερεισ και οι λευιται και οι κα
ταλοιποι υιων αποικεσιασ εγκαινια του οικου του θεου εν ευφροσυνη17και προσηνεγκαν εισ τα εγκαι
νια του οικου του θεου µοσχουσ εκατον κριουσ διακοσιουσ αµνουσ τετρακοσιουσ χιµαρουσ αιγων π
ερι αµαρτιασ υπερ παντοσ ισραηλ δωδεκα εισ αριθµον φυλων ισραηλ 18και εστησαν τουσ ιερεισ εν δι
αιρεσεσιν αυτων και τουσ λευιτασ εν µερισµοισ αυτων επι δουλεια θεου του εν ιερουσαληµ κατα τη
ν γραφην βιβλιου µωυση19και εποιησαν οι υιοι τησ αποικεσιασ το πασχα τη τεσσαρεσκαιδεκατη του
µηνοσ του πρωτου20οτι εκαθαρισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται εωσ εισ παντεσ καθαροι και εσφαξαν
το πασχα τοισ πασιν υιοισ τησ αποικεσιασ και τοισ αδελφοισ αυτων τοισ ιερευσιν και εαυτοισ21και ε
φαγον οι υιοι ισραηλ το πασχα οι απο τησ αποικεσιασ και πασ ο χωριζοµενοσ τησ ακαθαρσιασ εθνω
ν τησ γησ προσ αυτουσ του εκζητησαι κυριον θεον ισραηλ22και εποιησαν την εορτην των αζυµων επ
τα ηµερασ εν ευφροσυνη οτι ευφρανεν αυτουσ κυριοσ και επεστρεψεν καρδιαν βασιλεωσ ασσουρ επ′
αυτουσ κραταιωσαι τασ χειρασ αυτων εν εργοισ οικου του θεου ισραηλ
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και µετα τα ρηµατα ταυτα εν βασιλεια αρθασασθα βασιλεωσ περσων ανεβη εσδρασ υιοσ σαραιου υ
ιου αζαριου υιου ελκια2υιου σαλουµ υιου σαδδουκ υιου αχιτωβ3υιου σαµαρια υιου εσρια υιου µαρε
ρωθ4υιου ζαραια υιου σαουια υιου βοκκι5υιου αβισουε υιου φινεεσ υιου ελεαζαρ υιου ααρων του ιε
ρεωσ του πρωτου6αυτοσ εσδρασ ανεβη εκ βαβυλωνοσ και αυτοσ γραµµατευσ ταχυσ εν νοµω µωυση
ον εδωκεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ και εδωκεν αυτω ο βασιλευσ οτι χειρ κυριου θεου αυτου επ′ αυτον ε
ν πασιν οισ εζητει αυτοσ7και ανεβησαν απο υιων ισραηλ και απο των ιερεων και απο των λευιτων κα
ι οι αδοντεσ και οι πυλωροι και οι ναθινιµ εισ ιερουσαληµ εν ετει εβδοµω τω αρθασασθα τω βασιλει8
και ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ τω µηνι τω πεµπτω τουτο ετοσ εβδοµον τω βασιλει9οτι εν µια του µηνοσ
του πρωτου αυτοσ εθεµελιωσεν την αναβασιν την απο βαβυλωνοσ εν δε τη πρωτη του µηνοσ του πεµ
πτου ηλθοσαν εισ ιερουσαληµ οτι χειρ θεου αυτου ην αγαθη επ′ αυτον10οτι εσδρασ εδωκεν εν καρδια
αυτου ζητησαι τον νοµον και ποιειν και διδασκειν εν ισραηλ προσταγµατα και κριµατα11και αυτη η
διασαφησισ του διαταγµατοσ ου εδωκεν αρθασασθα τω εσδρα τω ιερει τω γραµµατει βιβλιου λογων ε
ντολων κυριου και προσταγµατων αυτου επι τον ισραηλ12αρθασασθα βασιλευσ βασιλεων εσδρα γρα
µµατει νοµου του θεου του ουρανου τετελεσται ο λογοσ και η αποκρισισ13απ′ εµου ετεθη γνωµη οτι π
ασ ο εκουσιαζοµενοσ εν βασιλεια µου απο λαου ισραηλ και ιερεων και λευιτων πορευθηναι εισ ιερο
υσαληµ µετα σου πορευθηναι14απο προσωπου του βασιλεωσ και των επτα συµβουλων απεσταλη επισ
κεψασθαι επι την ιουδαιαν και εισ ιερουσαληµ νοµω θεου αυτων τω εν χειρι σου15και εισ οικον κυρι

ου αργυριον και χρυσιον ο ο βασιλευσ και οι συµβουλοι ηκουσιασθησαν τω θεω του ισραηλ τω εν ιε
ρουσαληµ κατασκηνουντι16και παν αργυριον και χρυσιον ο τι εαν ευρησ εν παση χωρα βαβυλωνοσ
µετα εκουσιασµου του λαου και ιερεων των εκουσιαζοµενων εισ οικον θεου τον εν ιερουσαληµ17και
παν προσπορευοµενον τουτον ετοιµωσ ενταξον εν βιβλιω τουτω µοσχουσ κριουσ αµνουσ και θυσιασ
αυτων και σπονδασ αυτων και προσοισεισ αυτα επι θυσιαστηριου του οικου του θεου υµων του εν ιε
ρουσαληµ18και ει τι επι σε και τουσ αδελφουσ σου αγαθυνθη εν καταλοιπω του αργυριου και του χρυ
σιου ποιησαι ωσ αρεστον τω θεω υµων ποιησατε19και τα σκευη τα διδοµενα σοι εισ λειτουργιαν οικο
υ θεου παραδοσ ενωπιον του θεου εν ιερουσαληµ20και καταλοιπον χρειασ οικου θεου σου ο αν φανη
σοι δουναι δωσεισ απο οικων γαζησ βασιλεωσ21και απ′ εµου εγω αρθασασθα βασιλευσ εθηκα γνωµη
ν πασαισ ταισ γαζαισ ταισ εν περα του ποταµου οτι παν ο αν αιτηση υµασ εσδρασ ο ιερευσ και γραµ
µατευσ του νοµου του θεου του ουρανου ετοιµωσ γιγνεσθω22εωσ αργυριου ταλαντων εκατον και εωσ
πυρου κορων εκατον και εωσ οινου βαδων εκατον και εωσ ελαιου βαδων εκατον και αλασ ου ουκ εστ
ιν γραφη23παν ο εστιν εν γνωµη θεου του ουρανου γιγνεσθω προσεχετε µη τισ επιχειρηση εισ οικον θε
ου του ουρανου µηποτε γενηται οργη επι την βασιλειαν του βασιλεωσ και των υιων αυτου24και υµιν ε
γνωρισται εν πασιν τοισ ιερευσιν και τοισ λευιταισ αδουσιν πυλωροισ ναθινιµ και λειτουργοισ οικου
θεου τουτου φοροσ µη εστω σοι ουκ εξουσιασεισ καταδουλουσθαι αυτουσ25και συ εσδρα ωσ η σοφι
α του θεου εν χειρι σου καταστησον γραµµατεισ και κριτασ ινα ωσιν κρινοντεσ παντι τω λαω τω εν π
ερα του ποταµου πασιν τοισ ειδοσιν νοµον του θεου σου και τω µη ειδοτι γνωριειτε26και πασ οσ αν µ
η η ποιων νοµον του θεου και νοµον του βασιλεωσ ετοιµωσ το κριµα εσται γιγνοµενον εξ αυτου εαν τ
ε εισ θανατον εαν τε εισ παιδειαν εαν τε εισ ζηµιαν του βιου εαν τε εισ δεσµα27ευλογητοσ κυριοσ ο θε
οσ των πατερων ηµων οσ εδωκεν ουτωσ εν καρδια του βασιλεωσ του δοξασαι τον οικον κυριου τον ε
ν ιερουσαληµ28και επ′ εµε εκλινεν ελεοσ εν οφθαλµοισ του βασιλεωσ και των συµβουλων αυτου και π
αντων των αρχοντων του βασιλεωσ των επηρµενων και εγω εκραταιωθην ωσ χειρ θεου η αγαθη επ′ εµ
ε και συνηξα απο ισραηλ αρχοντασ αναβηναι µετ′ εµου
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και ουτοι οι αρχοντεσ πατριων αυτων οι οδηγοι αναβαινοντεσ µετ′ εµου εν βασιλεια αρθασασθα το
υ βασιλεωσ βαβυλωνοσ2απο υιων φινεεσ γηρσωµ απο υιων ιθαµαρ δανιηλ απο υιων δαυιδ ατουσ3απο
υιων σαχανια απο υιων φοροσ ζαχαριασ και µετ′ αυτου το συστρεµµα εκατον και πεντηκοντα4απο υ
ιων φααθµωαβ ελιανα υιοσ ζαραια και µετ′ αυτου διακοσιοι τα αρσενικα5απο υιων ζαθοησ σεχενιασ
υιοσ αζιηλ και µετ′ αυτου τριακοσιοι τα αρσενικα6και απο υιων αδιν ωβηθ υιοσ ιωναθαν και µετ′ α
υτου πεντηκοντα τα αρσενικα7και απο υιων ηλαµ ιεσια υιοσ αθελια και µετ′ αυτου εβδοµηκοντα τα
αρσενικα8και απο υιων σαφατια ζαβδια υιοσ µιχαηλ και µετ′ αυτου ογδοηκοντα τα αρσενικα9και απ
ο υιων ιωαβ αβαδια υιοσ ιιηλ και µετ′ αυτου διακοσιοι δεκα οκτω τα αρσενικα10και απο υιων βαανι
σαλιµουθ υιοσ ιωσεφια και µετ′ αυτου εκατον εξηκοντα τα αρσενικα11και απο υιων βαβι ζαχαρια υι
οσ βαβι και µετ′ αυτου εβδοµηκοντα οκτω τα αρσενικα12και απο υιων ασγαδ ιωαναν υιοσ ακαταν κα
ι µετ′ αυτου εκατον δεκα τα αρσενικα13και απο υιων αδωνικαµ εσχατοι και ταυτα τα ονοµατα αυτων
αλιφαλατ ιιηλ και σαµαια και µετ′ αυτων εξηκοντα τα αρσενικα 14και απο υιων βαγο ουθι και µετ′ α
υτου εβδοµηκοντα τα αρσενικα15και συνηξα αυτουσ προσ τον ποταµον τον ερχοµενον προσ τον ευι κ
αι παρενεβαλοµεν εκει ηµερασ τρεισ και συνηκα εν τω λαω και εν τοισ ιερευσιν και απο υιων λευι ο
υχ ευρον εκει16και απεστειλα τω ελεαζαρ τω αριηλ τω σαµαια και τω αλωναµ και τω ιαριβ και τω ελν
αθαν και τω ναθαν και τω ζαχαρια και τω µεσουλαµ ανδρασ και τω ιωαριβ και τω ελναθαν συνιοντα
σ17και εξηνεγκα αυτουσ επι αρχοντοσ εν αργυριω του τοπου και εθηκα εν στοµατι αυτων λογουσ λαλ
ησαι προσ τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ναθινιµ εν αργυριω του τοπου του ενεγκαι ηµιν αδοντασ εισ οι
κον θεου ηµων18και ηλθοσαν ηµιν ωσ χειρ θεου ηµων αγαθη εφ′ ηµασ ανηρ σαχωλ απο υιων µοολι υι
ου λευι υιου ισραηλ και αρχην ηλθοσαν υιοι αυτου και αδελφοι αυτου οκτωκαιδεκα19και τον ασεβια
και τον ωσαιαν απο υιων µεραρι αδελφοι αυτου και υιοι αυτων εικοσι20και απο των ναθινιµ ων εδωκ
εν δαυιδ και οι αρχοντεσ εισ δουλειαν των λευιτων ναθινιµ διακοσιοι και εικοσι παντεσ συνηχθησαν
εν ονοµασιν21και εκαλεσα εκει νηστειαν επι τον ποταµον αουε του ταπεινωθηναι ενωπιον θεου ηµων
ζητησαι παρ′ αυτου οδον ευθειαν ηµιν και τοισ τεκνοισ ηµων και παση τη κτησει ηµων22οτι ησχυνθ
ην αιτησασθαι παρα του βασιλεωσ δυναµιν και ιππεισ σωσαι ηµασ απο εχθρου εν τη οδω οτι ειπαµε
ν τω βασιλει λεγοντεσ χειρ του θεου ηµων επι παντασ τουσ ζητουντασ αυτον εισ αγαθον και κρατοσ
αυτου και θυµοσ αυτου επι παντασ εγκαταλειποντασ αυτον23και ενηστευσαµεν και εζητησαµεν παρ
α του θεου ηµων περι τουτου και επηκουσεν ηµιν24και διεστειλα απο αρχοντων των ιερεων δωδεκα τ
ω σαραια ασαβια και µετ′ αυτων απο αδελφων αυτων δεκα 25και εστησα αυτοισ το αργυριον και το χρ
υσιον και τα σκευη απαρχησ οικου θεου ηµων α υψωσεν ο βασιλευσ και οι συµβουλοι αυτου και οι
αρχοντεσ αυτου και πασ ισραηλ οι ευρισκοµενοι26και εστησα επι χειρασ αυτων αργυριου ταλαντα ε
ξακοσια και πεντηκοντα και σκευη αργυρα εκατον και ταλαντα χρυσιου εκατον27και καφουρη χρυσ

οι εικοσι εισ την οδον χαµανιµ χιλιοι και σκευη χαλκου στιλβοντοσ αγαθου διαφορα επιθυµητα εν χ
ρυσιω28και ειπα προσ αυτουσ υµεισ αγιοι τω κυριω και τα σκευη αγια και το αργυριον και το χρυσιο
ν εκουσια τω κυριω θεω πατερων υµων29αγρυπνειτε και τηρειτε εωσ στητε ενωπιον αρχοντων των ιερε
ων και των λευιτων και των αρχοντων των πατριων εν ιερουσαληµ εισ σκηνασ οικου κυριου30και εδε
ξαντο οι ιερεισ και οι λευιται σταθµον του αργυριου και του χρυσιου και των σκευων ενεγκειν εισ ιε
ρουσαληµ εισ οικον θεου ηµων31και εξηραµεν απο του ποταµου αουε εν τη δωδεκατη του µηνοσ του
πρωτου του ελθειν εισ ιερουσαληµ και χειρ θεου ηµων ην εφ′ ηµιν και ερρυσατο ηµασ απο χειροσ εχ
θρου και πολεµιου εν τη οδω32και ηλθοµεν εισ ιερουσαληµ και εκαθισαµεν εκει ηµερασ τρεισ33και εγ
ενηθη τη ηµερα τη τεταρτη εστησαµεν το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εν οικω θεου ηµων ε
πι χειρα µεριµωθ υιου ουρια του ιερεωσ και µετ′ αυτου ελεαζαρ υιοσ φινεεσ και µετ′ αυτων ιωζαβαδ
υιοσ ιησου και νωαδια υιοσ βαναια οι λευιται34εν αριθµω και εν σταθµω τα παντα και εγραφη πασ ο
σταθµοσ εν τω καιρω εκεινω35οι ελθοντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ υιοι τησ παροικιασ προσηνεγκαν ολ
οκαυτωσεισ τω θεω ισραηλ µοσχουσ δωδεκα περι παντοσ ισραηλ κριουσ ενενηκοντα εξ αµνουσ εβδο
µηκοντα και επτα χιµαρουσ περι αµαρτιασ δωδεκα τα παντα ολοκαυτωµατα τω κυριω36και εδωκαν τ
ο νοµισµα του βασιλεωσ τοισ διοικηταισ του βασιλεωσ και επαρχοισ περαν του ποταµου και εδοξασ
αν τον λαον και τον οικον του θεου
Chapter 9
1
και ωσ ετελεσθη ταυτα ηγγισαν προσ µε οι αρχοντεσ λεγοντεσ ουκ εχωρισθη ο λαοσ ισραηλ και οι ιε
ρεισ και οι λευιται απο λαων των γαιων εν µακρυµµασιν αυτων τω χανανι ο εθι ο φερεζι ο ιεβουσι ο
αµµωνι ο µωαβι ο µοσερι και ο αµορι2οτι ελαβοσαν απο θυγατερων αυτων εαυτοισ και τοισ υιοισ αυ
των και παρηχθη σπερµα το αγιον εν λαοισ των γαιων και χειρ των αρχοντων εν τη ασυνθεσια ταυτη
εν αρχη3και ωσ ηκουσα τον λογον τουτον διερρηξα τα ιµατια µου και επαλλοµην και ετιλλον απο τω
ν τριχων τησ κεφαλησ µου και απο του πωγωνοσ µου και εκαθηµην ηρεµαζων4και συνηχθησαν προσ
µε πασ ο διωκων λογον θεου ισραηλ επι ασυνθεσια τησ αποικιασ και εγω καθηµενοσ ηρεµαζων εωσ τ
ησ θυσιασ τησ εσπερινησ5και εν θυσια τη εσπερινη ανεστην απο ταπεινωσεωσ µου και εν τω διαρρη
ξαι µε τα ιµατια µου και επαλλοµην και κλινω επι τα γονατα µου και εκπεταζω τασ χειρασ µου προσ
κυριον τον θεον6και ειπα κυριε ησχυνθην και ενετραπην του υψωσαι το προσωπον µου προσ σε οτι α
ι ανοµιαι ηµων επληθυνθησαν υπερ κεφαλησ ηµων και αι πληµµελειαι ηµων εµεγαλυνθησαν εωσ εισ
ουρανον7απο ηµερων πατερων ηµων εσµεν εν πληµµελεια µεγαλη εωσ τησ ηµερασ ταυτησ και εν ται
σ ανοµιαισ ηµων παρεδοθηµεν ηµεισ και οι βασιλεισ ηµων και οι υιοι ηµων εν χειρι βασιλεων των εθ
νων εν ροµφαια και εν αιχµαλωσια και εν διαρπαγη και εν αισχυνη προσωπου ηµων ωσ η ηµερα αυτ
η8και νυν επιεικευσατο ηµιν κυριοσ ο θεοσ ηµων του καταλιπειν ηµιν εισ σωτηριαν και δουναι ηµιν
στηριγµα εν τοπω αγιασµατοσ αυτου του φωτισαι οφθαλµουσ ηµων και δουναι ζωοποιησιν µικραν εν
τη δουλεια ηµων9οτι δουλοι εσµεν και εν τη δουλεια ηµων ουκ εγκατελιπεν ηµασ κυριοσ ο θεοσ ηµω
ν και εκλινεν εφ′ ηµασ ελεοσ ενωπιον βασιλεων περσων δουναι ηµιν ζωοποιησιν του υψωσαι αυτουσ
τον οικον του θεου ηµων και αναστησαι τα ερηµα αυτησ και του δουναι ηµιν φραγµον εν ιουδα και
εν ιερουσαληµ10τι ειπωµεν ο θεοσ ηµων µετα τουτο οτι εγκατελιποµεν εντολασ σου 11ασ εδωκασ ηµιν
εν χειρι δουλων σου των προφητων λεγων η γη εισ ην εισπορευεσθε κληρονοµησαι αυτην γη µετακινο
υµενη εστιν εν µετακινησει λαων των εθνων εν µακρυµµασιν αυτων ων επλησαν αυτην απο στοµατο
σ επι στοµα εν ακαθαρσιαισ αυτων12και νυν τασ θυγατερασ υµων µη δωτε τοισ υιοισ αυτων και απο
των θυγατερων αυτων µη λαβητε τοισ υιοισ υµων και ουκ εκζητησετε ειρηνην αυτων και αγαθον αυτ
ων εωσ αιωνοσ οπωσ ενισχυσητε και φαγητε τα αγαθα τησ γησ και κληροδοτησητε τοισ υιοισ υµων ε
ωσ αιωνοσ13και µετα παν το ερχοµενον εφ′ ηµασ εν ποιηµασιν ηµων τοισ πονηροισ και εν πληµµελει
α ηµων τη µεγαλη οτι ουκ εστιν ωσ ο θεοσ ηµων οτι εκουφισασ ηµων τασ ανοµιασ και εδωκασ ηµιν σ
ωτηριαν14οτι επεστρεψαµεν διασκεδασαι εντολασ σου και επιγαµβρευσαι τοισ λαοισ των γαιων µη π
αροξυνθησ εν ηµιν εωσ συντελειασ του µη ειναι εγκαταλειµµα και διασωζοµενον15κυριε ο θεοσ ισρα
ηλ δικαιοσ συ οτι κατελειφθηµεν διασωζοµενοι ωσ η ηµερα αυτη ιδου ηµεισ εναντιον σου εν πληµµε
λειαισ ηµων οτι ουκ εστιν στηναι ενωπιον σου επι τουτω
Chapter 10
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 γυναικεσ και νεανισκοι οτ
ι εκλαυσεν ο λαοσ και υψωσεν κλαιων2και απεκριθη σεχενιασ υιοσ ιιηλ απο υιων ηλαµ και ειπεν τω
εσδρα ηµεισ ησυνθετησαµεν τω θεω ηµων και εκαθισαµεν γυναικασ αλλοτριασ απο λαων τησ γησ κ
αι νυν εστιν υποµονη τω ισραηλ επι τουτω3και νυν διαθωµεθα διαθηκην τω θεω ηµων εκβαλειν πασα
σ τασ γυναικασ και τα γενοµενα εξ αυτων ωσ αν βουλη αναστηθι και φοβερισον αυτουσ εν εντολαισ
θεου ηµων και ωσ ο νοµοσ γενηθητω4αναστα οτι επι σε το ρηµα και ηµεισ µετα σου κραταιου και ποι

ησον5και ανεστη εσδρασ και ωρκισεν τουσ αρχοντασ τουσ ιερεισ και λευιτασ και παντα ισραηλ του
ποιησαι κατα το ρηµα τουτο και ωµοσαν6και ανεστη εσδρασ απο προσωπου οικου του θεου και επορ
ευθη εισ γαζοφυλακιον ιωαναν υιου ελισουβ και επορευθη εκει αρτον ουκ εφαγεν και υδωρ ουκ επιεν
οτι επενθει επι τη ασυνθεσια τησ αποικιασ7και παρηνεγκαν φωνην εν ιουδα και εν ιερουσαληµ πασιν
τοισ υιοισ τησ αποικιασ του συναθροισθηναι εισ ιερουσαληµ8και πασ οσ αν µη ελθη εισ τρεισ ηµερ
ασ ωσ η βουλη των αρχοντων και των πρεσβυτερων αναθεµατισθησεται πασα η υπαρξισ αυτου και
αυτοσ διασταλησεται απο εκκλησιασ τησ αποικιασ9και συνηχθησαν παντεσ ανδρεσ ιουδα και βενια
µιν εισ ιερουσαληµ εισ τασ τρεισ ηµερασ ουτοσ ο µην ο ενατοσ εν εικαδι του µηνοσ εκαθισεν πασ ο
λαοσ εν πλατεια οικου του θεου απο θορυβου αυτων περι του ρηµατοσ και απο του χειµωνοσ10και αν
εστη εσδρασ ο ιερευσ και ειπεν προσ αυτουσ υµεισ ησυνθετηκατε και εκαθισατε γυναικασ αλλοτρια
σ του προσθειναι επι πληµµελειαν ισραηλ11και νυν δοτε αινεσιν κυριω τω θεω των πατερων υµων και
ποιησατε το αρεστον ενωπιον αυτου και διασταλητε απο λαων τησ γησ και απο των γυναικων των α
λλοτριων12και απεκριθησαν πασα η εκκλησια και ειπαν µεγα τουτο το ρηµα σου εφ′ ηµασ ποιησαι13α
λλα ο λαοσ πολυσ και ο καιροσ χειµερινοσ και ουκ εστιν δυναµισ στηναι εξω και το εργον ουκ εισ η
µεραν µιαν και ουκ εισ δυο οτι επληθυναµεν του αδικησαι εν τω ρηµατι τουτω14στητωσαν δη οι αρχο
ντεσ ηµων τη παση εκκλησια και παντεσ οι εν πολεσιν ηµων οσ εκαθισεν γυναικασ αλλοτριασ ελθετ
ωσαν εισ καιρουσ απο συνταγων και µετ′ αυτων πρεσβυτεροι πολεωσ και πολεωσ και κριται του απο
στρεψαι οργην θυµου θεου ηµων εξ ηµων περι του ρηµατοσ τουτου15πλην ιωναθαν υιοσ ασαηλ και ι
αζια υιοσ θεκουε µετ′ εµου περι τουτου και µεσουλαµ και σαβαθαι ο λευιτησ βοηθων αυτοισ16και επ
οιησαν ουτωσ υιοι τησ αποικιασ και διεσταλησαν εσδρασ ο ιερευσ και ανδρεσ αρχοντεσ πατριων τω
οικω και παντεσ εν ονοµασιν οτι επεστρεψαν εν ηµερα µια του µηνοσ του δεκατου εκζητησαι το ρηµ
α17και ετελεσαν εν πασιν ανδρασιν οι εκαθισαν γυναικασ αλλοτριασ εωσ ηµερασ µιασ του µηνοσ το
υ πρωτου18και ευρεθησαν απο υιων των ιερεων οι εκαθισαν γυναικασ αλλοτριασ απο υιων ιησου υιο
υ ιωσεδεκ και αδελφοι αυτου µαασηα και ελιεζερ και ιαριβ και γαδαλια19και εδωκαν χειρα αυτων το
υ εξενεγκαι γυναικασ αυτων και πληµµελειασ κριον εκ προβατων περι πληµµελησεωσ αυτων20και απ
ο υιων εµµηρ ανανι και ζαβδια21και απο υιων ηραµ µασαια και ελια και σαµαια και ιιηλ και οζια22κ
αι απο υιων φασουρ ελιωηναι µαασαια και ισµαηλ και ναθαναηλ και ιωζαβαδ και ηλασα23και απο τ
ων λευιτων ιωζαβαδ και σαµου και κωλια αυτοσ κωλιτασ και φαθαια και ιοδοµ και ελιεζερ24και απο
των αδοντων ελισαφ και απο των πυλωρων σελληµ και τεληµ και ωδουε25και απο ισραηλ απο υιων φο
ροσ ραµια και ιαζια και µελχια και µεαµιν και ελεαζαρ και ασαβια και βαναια26και απο υιων ηλαµ
µαθανια και ζαχαρια και ιαι+ηλ και αβδια και ιαριµωθ και ηλια27και απο υιων ζαθουα ελιωηναι ελι
σουβ µαθανια και ιαρµωθ και ζαβαδ και οζιζα28και απο υιων βαβι ιωαναν ανανια και ζαβου οθαλι 29
και απο υιων βανουι µεσουλαµ µαλουχ αδαιασ ιασουβ και σαλουια και ρηµωθ30και απο υιων φααθµ
ωαβ εδενε χαληλ βαναια µασηα µαθανια βεσεληλ και βανουι και µανασση31και απο υιων ηραµ ελιε
ζερ ιεσσια µελχια σαµαια σεµεων32βενιαµιν µαλουχ σαµαρια33και απο υιων ησαµ µαθανι µαθαθα ζα
βεδ ελιφαλεθ ιεραµι µανασση σεµει+34απο υιων βανι µοοδι αµραµ ουηλ35βαναια βαδαια χελια36ουιεχ
ωα ιεραµωθ ελιασιβ37µαθανια µαθαναι και εποιησαν38οι υιοι βανουι και οι υιοι σεµει+39και σελεµια
και ναθαν και αδαια40µαχναδαβου σεσι σαρου41εζερηλ και σελεµια και σαµαρια42και σαλουµ αµαρι
α ιωσηφ43απο υιων ναβου ιιηλ µαθαθια σεδεµ ζαµβινα ιαδαι και ιωηλ και βαναια44παντεσ ουτοι ελα
βοσαν γυναικασ αλλοτριασ και εγεννησαν εξ αυτων υιουσ
Chapter 11
λογοι νεεµια υιου αχαλια και εγενετο εν µηνι χασεηλου ετουσ εικοστου και εγω ηµην εν σουσαν αβι
ρα2και ηλθεν ανανι εισ απο αδελφων µου αυτοσ και ανδρεσ ιουδα και ηρωτησα αυτουσ περι των σω
θεντων οι κατελειφθησαν απο τησ αιχµαλωσιασ και περι ιερουσαληµ3και ειποσαν προσ µε οι καταλε
ιποµενοι οι καταλειφθεντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ εκει εν τη χωρα εν πονηρια µεγαλη και εν ονειδισ
µω και τειχη ιερουσαληµ καθηρηµενα και αι πυλαι αυτησ ενεπρησθησαν εν πυρι4και εγενετο εν τω α
κουσαι µε τουσ λογουσ τουτουσ εκαθισα και εκλαυσα και επενθησα ηµερασ και ηµην νηστευων και
προσευχοµενοσ ενωπιον θεου του ουρανου5και ειπα µη δη κυριε ο θεοσ του ουρανου ο ισχυροσ ο µεγ
ασ και ο φοβεροσ φυλασσων την διαθηκην και το ελεοσ τοισ αγαπωσιν αυτον και τοισ φυλασσουσιν
τασ εντολασ αυτου6εστω δη το ουσ σου προσεχον και οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι του ακουσαι προ
σευχην δουλου σου ην εγω προσευχοµαι ενωπιον σου σηµερον ηµεραν και νυκτα περι υιων ισραηλ δ
ουλων σου και εξαγορευω επι αµαρτιαισ υιων ισραηλ ασ ηµαρτοµεν σοι και εγω και ο οικοσ πατροσ
µου ηµαρτοµεν7διαλυσει διελυσαµεν προσ σε και ουκ εφυλαξαµεν τασ εντολασ και τα προσταγµατα
και τα κριµατα α ενετειλω τω µωυση παιδι σου8µνησθητι δη τον λογον ον ενετειλω τω µωυση παιδι σ
ου λεγων υµεισ εαν ασυνθετησητε εγω διασκορπιω υµασ εν τοισ λαοισ9και εαν επιστρεψητε προσ µε
και φυλαξητε τασ εντολασ µου και ποιησητε αυτασ εαν η η διασπορα υµων απ′ ακρου του ουρανου ε
κειθεν συναξω αυτουσ και εισαξω αυτουσ εισ τον τοπον ον εξελεξαµην κατασκηνωσαι το ονοµα µου
1

εκει10και αυτοι παιδεσ σου και λαοσ σου ουσ ελυτρωσω εν δυναµει σου τη µεγαλη και εν τη χειρι σο
υ τη κραταια11µη δη κυριε αλλ′ εστω το ουσ σου προσεχον εισ την προσευχην του δουλου σου και ει
σ την προσευχην παιδων σου των θελοντων φοβεισθαι το ονοµα σου και ευοδωσον δη τω παιδι σου σ
ηµερον και δοσ αυτον εισ οικτιρµουσ ενωπιον του ανδροσ τουτου και εγω ηµην οινοχοοσ τω βασιλει
Chapter 12
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και εγενετο εν µηνι νισαν ετουσ εικοστου αρθασασθα βασιλει και ην ο οινοσ ενωπιον εµου και ελαβ
ον τον οινον και εδωκα τω βασιλει και ουκ ην ετεροσ ενωπιον αυτου2και ειπεν µοι ο βασιλευσ δια τι
το προσωπον σου πονηρον και ουκ ει µετριαζων ουκ εστιν τουτο ει µη πονηρια καρδιασ και εφοβηθη
ν πολυ σφοδρα3και ειπα τω βασιλει ο βασιλευσ εισ τον αιωνα ζητω δια τι ου µη γενηται πονηρον το π
ροσωπον µου διοτι η πολισ οικοσ µνηµειων πατερων µου ηρηµωθη και αι πυλαι αυτησ κατεβρωθησα
ν εν πυρι4και ειπεν µοι ο βασιλευσ περι τινοσ τουτο συ ζητεισ και προσηυξαµην προσ τον θεον του ο
υρανου5και ειπα τω βασιλει ει επι τον βασιλεα αγαθον και ει αγαθυνθησεται ο παισ σου ενωπιον σου
ωστε πεµψαι αυτον εισ ιουδα εισ πολιν µνηµειων πατερων µου και ανοικοδοµησω αυτην6και ειπεν µ
οι ο βασιλευσ και η παλλακη η καθηµενη εχοµενα αυτου εωσ ποτε εσται η πορεια σου και ποτε επιστ
ρεψεισ και ηγαθυνθη ενωπιον του βασιλεωσ και απεστειλεν µε και εδωκα αυτω ορον7και ειπα τω βασ
ιλει ει επι τον βασιλεα αγαθον δοτω µοι επιστολασ προσ τουσ επαρχουσ περαν του ποταµου ωστε πα
ραγαγειν µε εωσ ελθω επι ιουδαν8και επιστολην επι ασαφ φυλακα του παραδεισου οσ εστιν τω βασιλε
ι ωστε δουναι µοι ξυλα στεγασαι τασ πυλασ και εισ το τειχοσ τησ πολεωσ και εισ οικον ον εισελευσο
µαι εισ αυτον και εδωκεν µοι ο βασιλευσ ωσ χειρ θεου η αγαθη9και ηλθον προσ τουσ επαρχουσ περα
ν του ποταµου και εδωκα αυτοισ τασ επιστολασ του βασιλεωσ και απεστειλεν µετ′ εµου ο βασιλευσ
αρχηγουσ δυναµεωσ και ιππεισ10και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και τωβια ο δουλοσ ο αµµωνι και
πονηρον αυτοισ εγενετο οτι ηκει ανθρωποσ ζητησαι αγαθον τοισ υιοισ ισραηλ11και ηλθον εισ ιερου
σαληµ και ηµην εκει ηµερασ τρεισ12και ανεστην νυκτοσ εγω και ανδρεσ ολιγοι µετ′ εµου και ουκ απη
γγειλα ανθρωπω τι ο θεοσ διδωσιν εισ καρδιαν µου του ποιησαι µετα του ισραηλ και κτηνοσ ουκ εστι
ν µετ′ εµου ει µη το κτηνοσ ω εγω επιβαινω επ′ αυτω13και εξηλθον εν πυλη του γωληλα και προσ στοµ
α πηγησ των συκων και εισ πυλην τησ κοπριασ και ηµην συντριβων εν τω τειχει ιερουσαληµ ο αυτοι
καθαιρουσιν και πυλαι αυτησ κατεβρωθησαν πυρι14και παρηλθον επι πυλην του αιν και εισ κολυµβ
ηθραν του βασιλεωσ και ουκ ην τοποσ τω κτηνει παρελθειν υποκατω µου15και ηµην αναβαινων εν τω
τειχει χειµαρρου νυκτοσ και ηµην συντριβων εν τω τειχει και ηµην εν πυλη τησ φαραγγοσ και επεστ
ρεψα16και οι φυλασσοντεσ ουκ εγνωσαν τι επορευθην και τι εγω ποιω και τοισ ιουδαιοισ και τοισ ιερε
υσιν και τοισ εντιµοισ και τοισ στρατηγοισ και τοισ καταλοιποισ τοισ ποιουσιν τα εργα εωσ τοτε ουκ
απηγγειλα17και ειπα προσ αυτουσ υµεισ βλεπετε την πονηριαν εν η εσµεν εν αυτη πωσ ιερουσαληµ ε
ρηµοσ και αι πυλαι αυτησ εδοθησαν πυρι δευτε και διοικοδοµησωµεν το τειχοσ ιερουσαληµ και ουκ
εσοµεθα ετι ονειδοσ18και απηγγειλα αυτοισ την χειρα του θεου η εστιν αγαθη επ′ εµε και τουσ λογουσ
του βασιλεωσ ουσ ειπεν µοι και ειπα αναστωµεν και οικοδοµησωµεν και εκραταιωθησαν αι χειρεσ α
υτων εισ αγαθον19και ηκουσεν σαναβαλλατ ο αρωνι και τωβια ο δουλοσ ο αµµωνι και γησαµ ο αραβι
και εξεγελασαν ηµασ και ηλθον εφ′ ηµασ και ειπαν τι το ρηµα τουτο ο υµεισ ποιειτε η επι τον βασιλε
α υµεισ αποστατειτε20και επεστρεψα αυτοισ λογον και ειπα αυτοισ ο θεοσ του ουρανου αυτοσ ευοδω
σει ηµιν και ηµεισ δουλοι αυτου καθαροι και οικοδοµησοµεν και υµιν ουκ εστιν µερισ και δικαιοσυν
η και µνηµοσυνον εν ιερουσαληµ
Chapter 13
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 πυργου των εκατον ηγιασαν εω
σ πυργου ανανεηλ2και επι χειρασ υιων ανδρων ιεριχω και επι χειρασ υιων ζακχουρ υιου αµαρι3και τ
ην πυλην την ιχθυηραν ωκοδοµησαν υιοι ασανα αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ
και κλειθρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ4και επι χειρα αυτων κατεσχεν απο ραµωθ υιοσ ουρια υιου ακ
ωσ και επι χειρα αυτων κατεσχεν µοσολλαµ υιοσ βαραχιου υιου µασεζεβηλ και επι χειρα αυτων κατ
εσχεν σαδωκ υιοσ βαανα5και επι χειρα αυτων κατεσχοσαν οι θεκωιν και αδωρηεµ ουκ εισηνεγκαν τρ
αχηλον αυτων εισ δουλειαν αυτων6και την πυλην του ισανα εκρατησαν ιοι+δα υιοσ φασεκ και µεσο
υλαµ υιοσ βασωδια αυτοι εστεγασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθρα αυτησ και µοχλο
υσ αυτησ8και επι χειρα αυτων εκρατησεν ανανιασ υιοσ του ρωκει+µ και κατελιπον ιερουσαληµ εωσ
του τειχουσ του πλατεοσ9και επι χειρα αυτων εκρατησεν ραφαια αρχων ηµισουσ περιχωρου ιερουσα
ληµ10και επι χειρα αυτων εκρατησεν ιεδαια υιοσ ερωµαφ και κατεναντι οικιασ αυτου και επι χειρα α
υτου εκρατησεν ατουσ υιοσ ασβανια11και δευτεροσ εκρατησεν µελχιασ υιοσ ηραµ και ασουβ υιοσ φ
ααθµωαβ και εωσ πυργου των θαννουριµ12και επι χειρα αυτου εκρατησεν σαλουµ υιοσ αλλωησ αρχ
ων ηµισουσ περιχωρου ιερουσαληµ αυτοσ και αι θυγατερεσ αυτου13την πυλην τησ φαραγγοσ εκρατη
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σαν ανουν και οι κατοικουντεσ ζανω αυτοι ωκοδοµησαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθ
ρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ και χιλιουσ πηχεισ εν τω τειχει εωσ πυλησ τησ κοπριασ14και την πυλη
ν τησ κοπριασ εκρατησεν µελχια υιοσ ρηχαβ αρχων περιχωρου βηθαχαρµ αυτοσ και οι υιοι αυτου κ
αι εσκεπασαν αυτην και εστησαν θυρασ αυτησ και κλειθρα αυτησ και µοχλουσ αυτησ15και το τειχο
σ κολυµβηθρασ των κωδιων τη κουρα του βασιλεωσ και εωσ των κλιµακων των καταβαινουσων απο
πολεωσ δαυιδ16οπισω αυτου εκρατησεν νεεµιασ υιοσ αζαβουχ αρχων ηµισουσ περιχωρου βηθσουρ ε
ωσ κηπου ταφου δαυιδ και εωσ τησ κολυµβηθρασ τησ γεγονυιασ και εωσ βηθαγγαβαριµ17οπισω αυτο
υ εκρατησαν οι λευιται ραουµ υιοσ βανι επι χειρα αυτου εκρατησεν ασαβια αρχων ηµισουσ περιχωρ
ου κει+λα τω περιχωρω αυτου18µετ′ αυτον εκρατησαν αδελφοι αυτων βενι υιοσ ηναδαδ αρχων ηµισο
υσ περιχωρου κει+λα19και εκρατησεν επι χειρα αυτου αζουρ υιοσ ιησου αρχων του µασφε µετρον δε
υτερον πυργου αναβασεωσ τησ συναπτουσησ τησ γωνιασ20µετ′ αυτον εκρατησεν βαρουχ υιοσ ζαβου
µετρον δευτερον απο τησ γωνιασ εωσ θυρασ βηθελισουβ του ιερεωσ του µεγαλου21µετ′ αυτον εκρατη
σεν µεραµωθ υιοσ ουρια υιου ακωσ µετρον δευτερον απο θυρασ βηθελισουβ εωσ εκλειψεωσ βηθελισ
ουβ22και µετ′ αυτον εκρατησαν οι ιερεισ ανδρεσ αχεχαρ23και µετ′ αυτον εκρατησεν βενιαµιν και ασο
υβ κατεναντι οικου αυτων µετ′ αυτον εκρατησεν αζαρια υιοσ µαασηα υιου ανανια εχοµενα οικου α
υτου24µετ′ αυτον εκρατησεν βανι υιοσ ηναδαδ µετρον δευτερον απο βηθαζαρια εωσ τησ γωνιασ και ε
ωσ τησ καµπησ25φαλαλ υιου ευζαι εξ εναντιασ τησ γωνιασ και ο πυργοσ ο εξεχων εκ του οικου του β
ασιλεωσ ο ανωτεροσ ο τησ αυλησ τησ φυλακησ και µετ′ αυτον φαδαια υιοσ φοροσ26και οι ναθινιµ ησ
αν οικουντεσ εν τω ωφαλ εωσ κηπου πυλησ του υδατοσ εισ ανατολασ και ο πυργοσ ο εξεχων27µετ′ αυ
τον εκρατησαν οι θεκωιν µετρον δευτερον εξ εναντιασ του πυργου του µεγαλου του εξεχοντοσ και εω
σ του τειχουσ του οφλα28ανωτερον πυλησ των ιππων εκρατησαν οι ιερεισ ανηρ εξ εναντιασ οικου αυ
του29µετ′ αυτον εκρατησεν σαδδουκ υιοσ εµµηρ εξ εναντιασ οικου αυτου και µετ′ αυτον εκρατησεν σ
αµαια υιοσ σεχενια φυλαξ τησ πυλησ τησ ανατολησ30µετ′ αυτον εκρατησεν ανανια υιοσ σελεµια και
ανουµ υιοσ σελεφ ο εκτοσ µετρον δευτερον µετ′ αυτον εκρατησεν µεσουλαµ υιοσ βαρχια εξ εναντια
σ γαζοφυλακιου αυτου31µετ′ αυτον εκρατησεν µελχια υιοσ του σαραφι εωσ βηθαναθινιµ και οι ροπο
πωλαι απεναντι πυλησ του µαφεκαδ και εωσ αναβασεωσ τησ καµπησ32και ανα µεσον αναβασεωσ τη
σ πυλησ τησ προβατικησ εκρατησαν οι χαλκεισ και οι ροποπωλαι 33και εγενετο ηνικα ηκουσεν σαναβ
αλλατ οτι ηµεισ οικοδοµουµεν το τειχοσ και πονηρον ην αυτω και ωργισθη επι πολυ και εξεγελα επι τ
οισ ιουδαιοισ34και ειπεν ενωπιον των αδελφων αυτου αυτη η δυναµισ σοµορων οτι οι ιουδαιοι ουτοι
οικοδοµουσιν την εαυτων πολιν35και τωβιασ ο αµµανιτησ εχοµενα αυτου ηλθεν και ειπαν προσ εαυτ
ουσ µη θυσιασουσιν η φαγονται επι του τοπου αυτων ουχι αναβησεται αλωπηξ και καθελει το τειχοσ
λιθων αυτων36ακουσον ο θεοσ ηµων οτι εγενηθηµεν εισ µυκτηρισµον και επιστρεψον ονειδισµον αυτ
ων εισ κεφαλην αυτων και δοσ αυτουσ εισ µυκτηρισµον εν γη αιχµαλωσιασ37και µη καλυψησ επι αν
οµιαν
Chapter 14
και εγενετο ωσ ηκουσεν σαναβαλλατ και τωβια και οι αραβεσ και οι αµµανιται οτι ανεβη φυη τοισ τ
ειχεσιν ιερουσαληµ οτι ηρξαντο αι διασφαγαι αναφρασσεσθαι και πονηρον αυτοισ εφανη σφοδρα2κα
ι συνηχθησαν παντεσ επι το αυτο ελθειν παραταξασθαι εν ιερουσαληµ3και προσηυξαµεθα προσ τον
θεον ηµων και εστησαµεν προφυλακασ επ′ αυτουσ ηµερασ και νυκτοσ απο προσωπου αυτων4και ειπε
ν ιουδασ συνετριβη η ισχυσ των εχθρων και ο χουσ πολυσ και ηµεισ ου δυνησοµεθα οικοδοµειν εν τ
ω τειχει5και ειπαν οι θλιβοντεσ ηµασ ου γνωσονται και ουκ οψονται εωσ οτου ελθωµεν εισ µεσον αυτ
ων και φονευσωµεν αυτουσ και καταπαυσωµεν το εργον6και εγενετο ωσ ηλθοσαν οι ιουδαιοι οι οικου
ντεσ εχοµενα αυτων και ειποσαν ηµιν αναβαινουσιν εκ παντων των τοπων εφ′ ηµασ7και εστησα εισ τ
α κατωτατα του τοπου κατοπισθεν του τειχουσ εν τοισ σκεπεινοισ και εστησα τον λαον κατα δηµουσ
µετα ροµφαιων αυτων λογχασ αυτων και τοξα αυτων8και ειδον και ανεστην και ειπα προσ τουσ εντι
µουσ και προσ τουσ στρατηγουσ και προσ τουσ καταλοιπουσ του λαου µη φοβηθητε απο προσωπου
αυτων µνησθητε του θεου ηµων του µεγαλου και φοβερου και παραταξασθε περι των αδελφων υµων
υιων υµων και θυγατερων υµων γυναικων υµων και οικων υµων9και εγενετο ηνικα ηκουσαν οι εχθροι
ηµων οτι εγνωσθη ηµιν και διεσκεδασεν ο θεοσ την βουλην αυτων και επεστρεψαµεν παντεσ ηµεισ ει
σ το τειχοσ ανηρ εισ το εργον αυτου10και εγενετο απο τησ ηµερασ εκεινησ ηµισυ των εκτετιναγµενων
εποιουν το εργον και ηµισυ αυτων αντειχοντο και λογχαι και θυρεοι και τα τοξα και οι θωρακεσ και
οι αρχοντεσ οπισω παντοσ οικου ιουδα11των οικοδοµουντων εν τω τειχει και οι αιροντεσ εν τοισ αρτ
ηρσιν εν οπλοισ εν µια χειρι εποιει αυτο το εργον και µια εκρατει την βολιδα12και οι οικοδοµοι ανηρ
ροµφαιαν αυτου εζωσµενοσ επι την οσφυν αυτου και ωκοδοµουσαν και ο σαλπιζων εν τη κερατινη ε
χοµενα αυτου13και ειπα προσ τουσ εντιµουσ και προσ τουσ αρχοντασ και προσ τουσ καταλοιπουσ το
υ λαου το εργον πλατυ και πολυ και ηµεισ σκορπιζοµεθα επι του τειχουσ µακραν ανηρ απο του αδελ
φου αυτου14εν τοπω ου εαν ακουσητε την φωνην τησ κερατινησ εκει συναχθησεσθε προσ ηµασ και ο
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θεοσ ηµων πολεµησει περι ηµων15και ηµεισ ποιουντεσ το εργον και ηµισυ αυτων κρατουντεσ τασ λογ
χασ απο αναβασεωσ του ορθρου εωσ εξοδου των αστρων16και εν τω καιρω εκεινω ειπα τω λαω αυλισ
θητε εν µεσω ιερουσαληµ και εστω υµιν η νυξ προφυλακη και η ηµερα εργον17και ηµην εγω και οι αν
δρεσ τησ προφυλακησ οπισω µου και ουκ ην εξ ηµων εκδιδυσκοµενοσ ανηρ τα ιµατια αυτου
Chapter 15
και ην κραυγη του λαου και γυναικων αυτων µεγαλη προσ τουσ αδελφουσ αυτων τουσ ιουδαιουσ2κ
αι ησαν τινεσ λεγοντεσ εν υιοισ ηµων και εν θυγατρασιν ηµων ηµεισ πολλοι και ληµψοµεθα σιτον κα
ι φαγοµεθα και ζησοµεθα3και εισιν τινεσ λεγοντεσ αγροι ηµων και αµπελωνεσ ηµων και οικιαι ηµων
ηµεισ διεγγυωµεν και ληµψοµεθα σιτον και φαγοµεθα4και εισιν τινεσ λεγοντεσ εδανεισαµεθα αργυριο
ν εισ φορουσ του βασιλεωσ αγροι ηµων και αµπελωνεσ ηµων και οικιαι ηµων5και νυν ωσ σαρξ αδελφ
ων ηµων σαρξ ηµων ωσ υιοι αυτων υιοι ηµων και ιδου ηµεισ καταδυναστευοµεν τουσ υιουσ ηµων κα
ι τασ θυγατερασ ηµων εισ δουλουσ και εισιν απο θυγατερων ηµων καταδυναστευοµεναι και ουκ εστι
ν δυναµισ χειρων ηµων και αγροι ηµων και αµπελωνεσ ηµων τοισ εντιµοισ6και ελυπηθην σφοδρα κα
θωσ ηκουσα την κραυγην αυτων και τουσ λογουσ τουτουσ7και εβουλευσατο καρδια µου επ′ εµε και ε
µαχεσαµην προσ τουσ εντιµουσ και τουσ αρχοντασ και ειπα αυτοισ απαιτησει ανηρ τον αδελφον αυ
του υµεισ απαιτειτε και εδωκα επ′ αυτουσ εκκλησιαν µεγαλην8και ειπα αυτοισ ηµεισ κεκτηµεθα τουσ
αδελφουσ ηµων τουσ ιουδαιουσ τουσ πωλουµενουσ τοισ εθνεσιν εν εκουσιω ηµων και υµεισ πωλειτε
τουσ αδελφουσ υµων και ησυχασαν και ουχ ευροσαν λογον9και ειπα ουκ αγαθοσ ο λογοσ ον υµεισ π
οιειτε ουχ ουτωσ εν φοβω θεου ηµων απελευσεσθε απο ονειδισµου των εθνων των εχθρων ηµων10και ο
ι αδελφοι µου και οι γνωστοι µου και εγω εθηκαµεν εν αυτοισ αργυριον και σιτον εγκαταλιπωµεν δη τ
ην απαιτησιν ταυτην11επιστρεψατε δη αυτοισ ωσ σηµερον αγρουσ αυτων αµπελωνασ αυτων ελαιασ
αυτων και οικιασ αυτων και απο του αργυριου τον σιτον και τον οινον και το ελαιον εξενεγκατε αυτ
οισ12και ειπαν αποδωσοµεν και παρ′ αυτων ου ζητησοµεν ουτωσ ποιησοµεν καθωσ συ λεγεισ και εκα
λεσα τουσ ιερεισ και ωρκισα αυτουσ ποιησαι ωσ το ρηµα τουτο13και την αναβολην µου εξετιναξα κ
αι ειπα ουτωσ εκτιναξαι ο θεοσ παντα ανδρα οσ ου στησει τον λογον τουτον εκ του οικου αυτου και
εκ κοπου αυτου και εσται ουτωσ εκτετιναγµενοσ και κενοσ και ειπεν πασα η εκκλησια αµην και ηνε
σαν τον κυριον και εποιησεν ο λαοσ το ρηµα τουτο14απο τησ ηµερασ ησ ενετειλατο µοι ειναι εισ αρχ
οντα αυτων εν γη ιουδα απο ετουσ εικοστου και εωσ ετουσ τριακοστου και δευτερου τω αρθασασθα
ετη δωδεκα εγω και οι αδελφοι µου βιαν αυτων ουκ εφαγον15και τασ βιασ τασ πρωτασ ασ προ εµου εβ
αρυναν επ′ αυτουσ και ελαβοσαν παρ′ αυτων εν αρτοισ και εν οινω εσχατον αργυριον διδραχµα τεσ
σαρακοντα και οι εκτετιναγµενοι αυτων εξουσιαζονται επι τον λαον και εγω ουκ εποιησα ουτωσ απο
προσωπου φοβου θεου16και εν εργω του τειχουσ τουτων ουκ εκρατησα αγρον ουκ εκτησαµην και παν
τεσ οι συνηγµενοι εκει επι το εργον17και οι ιουδαιοι εκατον και πεντηκοντα ανδρεσ και οι ερχοµενοι
προσ ηµασ απο των εθνων των κυκλω ηµων επι τραπεζαν µου18και ην γινοµενον εισ ηµεραν µιαν µοσ
χοσ εισ και προβατα εξ εκλεκτα και χιµαροσ εγινοντο µοι και ανα µεσον δεκα ηµερων εν πασιν οινο
σ τω πληθει και συν τουτοισ αρτουσ τησ βιασ ουκ εζητησα οτι βαρεια η δουλεια επι τον λαον τουτον
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µνησθητι µου ο θεοσ εισ αγαθον παντα οσα εποιησα τω λαω τουτω
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Chapter 16
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 εκεινο
υ θυρασ ουκ επεστησα εν ταισ πυλαισ2και απεστειλεν σαναβαλλατ και γησαµ προσ µε λεγων δευρο κ
αι συναχθωµεν επι το αυτο εν ταισ κωµαισ εν πεδιω ωνω και αυτοι λογιζοµενοι ποιησαι µοι πονηρια
ν3και απεστειλα επ′ αυτουσ αγγελουσ λεγων εργον µεγα εγω ποιω και ου δυνησοµαι καταβηναι µηποτ
ε καταπαυση το εργον ωσ αν τελειωσω αυτο καταβησοµαι προσ υµασ4και απεστειλαν προσ µε ωσ το
ρηµα τουτο και απεστειλα αυτοισ κατα ταυτα5και απεστειλεν προσ µε σαναβαλλατ τον παιδα αυτου
και επιστολην ανεωγµενην εν χειρι αυτου6και ην γεγραµµενον εν αυτη εν εθνεσιν ηκουσθη οτι συ και
οι ιουδαιοι λογιζεσθε αποστατησαι δια τουτο συ οικοδοµεισ το τειχοσ και συ γινη αυτοισ εισ βασιλε
α7και προσ τουτοισ προφητασ εστησασ σεαυτω ινα καθισησ εν ιερουσαληµ εισ βασιλεα εν ιουδα και
νυν απαγγελησονται τω βασιλει οι λογοι ουτοι και νυν δευρο βουλευσωµεθα επι το αυτο8και απεστει
λα προσ αυτον λεγων ουκ εγενηθη ωσ οι λογοι ουτοι ουσ συ λεγεισ οτι απο καρδιασ σου συ ψευδη αυ
τουσ9οτι παντεσ φοβεριζουσιν ηµασ λεγοντεσ εκλυθησονται αι χειρεσ αυτων απο του εργου τουτου κ
αι ου ποιηθησεται και νυν εκραταιωσα τασ χειρασ µου10και εγω εισηλθον εισ οικον σεµει+ υιου δαλ
αια υιου µεηταβηλ και αυτοσ συνεχοµενοσ και ειπεν συναχθωµεν εισ οικον του θεου εν µεσω αυτου
και κλεισωµεν τασ θυρασ αυτου οτι ερχονται νυκτοσ φονευσαι σε11και ειπα τισ εστιν ο ανηρ οσ εισε
λευσεται εισ τον οικον και ζησεται12και επεγνων και ιδου ο θεοσ ουκ απεστειλεν αυτον οτι η προφητε
ια λογοσ κατ′ εµου και τωβιασ και σαναβαλλατ εµισθωσαντο 13επ′ εµε οχλον οπωσ φοβηθω και ποιησ
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ω ουτωσ και αµαρτω και γενωµαι αυτοισ εισ ονοµα πονηρον οπωσ ονειδισωσιν µε14µνησθητι ο θεοσ τ
ω τωβια και τω σαναβαλλατ ωσ τα ποιηµατα αυτου ταυτα και τω νωαδια τω προφητη και τοισ καταλ
οιποισ των προφητων οι ησαν φοβεριζοντεσ µε15και ετελεσθη το τειχοσ πεµπτη και εικαδι του ελουλ ε
ισ πεντηκοντα και δυο ηµερασ16και εγενετο ηνικα ηκουσαν παντεσ οι εχθροι ηµων και εφοβηθησαν π
αντα τα εθνη τα κυκλω ηµων και επεπεσεν φοβοσ σφοδρα εν οφθαλµοισ αυτων και εγνωσαν οτι παρα
του θεου ηµων εγενηθη τελειωθηναι το εργον τουτο17και εν ταισ ηµεραισ εκειναισ απο πολλων εντιµ
ων ιουδα επιστολαι επορευοντο προσ τωβιαν και αι τωβια ηρχοντο προσ αυτουσ18οτι πολλοι εν ιουδα
ενορκοι ησαν αυτω οτι γαµβροσ ην του σεχενια υιου ηραε και ιωαναν υιοσ αυτου ελαβεν την θυγατ
ερα µεσουλαµ υιου βαραχια εισ γυναικα19και τουσ λογουσ αυτου ησαν λεγοντεσ προσ µε και λογουσ
µου ησαν εκφεροντεσ αυτω και επιστολασ απεστειλεν τωβιασ φοβερισαι µε
Chapter 17
και εγενετο ηνικα ωκοδοµηθη το τειχοσ και εστησα τασ θυρασ και επεσκεπησαν οι πυλωροι και οι α
δοντεσ και οι λευιται2και ενετειλαµην τω ανανια αδελφω µου και τω ανανια αρχοντι τησ βιρα εν ιερ
ουσαληµ οτι αυτοσ ωσ ανηρ αληθησ και φοβουµενοσ τον θεον παρα πολλουσ3και ειπα αυτοισ ουκ α
νοιγησονται πυλαι ιερουσαληµ εωσ αµα τω ηλιω και ετι αυτων γρηγορουντων κλειεσθωσαν αι θυραι
και σφηνουσθωσαν και στησον προφυλακασ οικουντων εν ιερουσαληµ ανηρ εν προφυλακη αυτου κα
ι ανηρ απεναντι οικιασ αυτου4και η πολισ πλατεια και µεγαλη και ο λαοσ ολιγοσ εν αυτη και ουκ ησ
αν οικιαι ωκοδοµηµεναι5και εδωκεν ο θεοσ εισ την καρδιαν µου και συνηξα τουσ εντιµουσ και τουσ
αρχοντασ και τον λαον εισ συνοδιασ και ευρον βιβλιον τησ συνοδιασ οι ανεβησαν εν πρωτοισ και ε
υρον γεγραµµενον εν αυτω6και ουτοι υιοι τησ χωρασ οι αναβαντεσ απο αιχµαλωσιασ τησ αποικιασ
ησ απωκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ και εισ ιουδα
ανηρ εισ την πολιν αυτου7µετα ζοροβαβελ και ιησου και νεεµια αζαρια δαεµια ναεµανι µαρδοχαιοσ
βαλσαν µασφαραθ εσδρα βαγοι ναουµ βαανα µασφαρ ανδρεσ λαου ισραηλ8υιοι φοροσ δισχιλιοι εκα
τον εβδοµηκοντα δυο9υιοι σαφατια τριακοσιοι εβδοµηκοντα δυο10υιοι ηρα εξακοσιοι πεντηκοντα δυο
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υιοι φααθµωαβ τοισ υιοισ ιησου και ιωαβ δισχιλιοι οκτακοσιοι δεκα οκτω12υιοι αιλαµ χιλιοι διακο
σιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ13υιοι ζαθουα οκτακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε14υιοι ζακχου επτακοσιοι εξ
ηκοντα15υιοι βανουι εξακοσιοι τεσσαρακοντα οκτω16υιοι βηβι εξακοσιοι εικοσι οκτω17υιοι ασγαδ δισ
χιλιοι τριακοσιοι εικοσι δυο18υιοι αδενικαµ εξακοσιοι εξηκοντα επτα19υιοι βαγοι δισχιλιοι εξηκοντα
επτα20υιοι ηδιν εξακοσιοι πεντηκοντα πεντε21υιοι ατηρ τω εζεκια ενενηκοντα οκτω22υιοι ησαµ τριακο
σιοι εικοσι οκτω23υιοι βεσι τριακοσιοι εικοσι τεσσαρεσ24υιοι αριφ εκατον δωδεκα25υιοι γαβαων ενενη
κοντα πεντε26υιοι βαιθλεεµ εκατον εικοσι τρεισ υιοι νετωφα πεντηκοντα εξ27υιοι αναθωθ εκατον εικο
σι οκτω28ανδρεσ βηθασµωθ τεσσαρακοντα δυο29ανδρεσ καριαθιαριµ καφιρα και βηρωθ επτακοσιοι τ
εσσαρακοντα τρεισ30ανδρεσ αραµα και γαβαα εξακοσιοι εικοσι εισ31ανδρεσ µαχεµασ εκατον εικοσι
δυο32ανδρεσ βηθηλ και αια εκατον εικοσι τρεισ33ανδρεσ ναβι−ααρ πεντηκοντα δυο34ανδρεσ ηλαµ−α
αρ χιλιοι διακοσιοι πεντηκοντα τεσσαρεσ35υιοι ηραµ τριακοσιοι εικοσι36υιοι ιεριχω τριακοσιοι τεσσ
αρακοντα πεντε37υιοι λοδ αδιδ και ωνω επτακοσιοι εικοσι εισ38υιοι σαναα τρισχιλιοι εννακοσιοι τρι
ακοντα39οι ιερεισ υιοι ιωδαε εισ οικον ιησου εννακοσιοι εβδοµηκοντα τρεισ40υιοι εµµηρ χιλιοι πεντη
κοντα δυο41υιοι φασσουρ χιλιοι διακοσιοι τεσσαρακοντα επτα42υιοι ηραµ χιλιοι δεκα επτα43οι λευιτα
ι υιοι ιησου τω καδµιηλ τοισ υιοισ του ουδουια εβδοµηκοντα τεσσαρεσ44οι αδοντεσ υιοι ασαφ εκατο
ν τεσσαρακοντα οκτω45οι πυλωροι υιοι σαλουµ υιοι ατηρ υιοι τελµων υιοι ακουβ υιοι ατιτα υιοι σαβ
ι εκατον τριακοντα οκτω46οι ναθινιµ υιοι σηα υιοι ασιφα υιοι ταβαωθ47υιοι κιρασ υιοι σουια υιοι φα
δων48υιοι λαβανα υιοι αγαβα υιοι σαλαµι49υιοι αναν υιοι γαδηλ υιοι γααρ50υιοι ρααια υιοι ρασων υι
οι νεκωδα51υιοι γηζαµ υιοι οζι υιοι φεση52υιοι βησι υιοι µει+νωµ υιοι νεφωσασιµ53υιοι βακβουκ υιοι
αχιφα υιοι αρουρ54υιοι βασαλωθ υιοι µει+δα υιοι αδασαν55υιοι βαρκουσ υιοι σισαρα υιοι θηµα56υιοι
νισια υιοι ατιφα57υιοι δουλων σαλωµων υιοι σουτι υιοι σαφαραθ υιοι φεριδα58υιοι ιεαλη υιοι δορκων
υιοι γαδηλ59υιοι σαφατια υιοι ετηλ υιοι φαχαραθ υιοι σαβαι+µ υιοι ηµιµ60παντεσ οι ναθινιµ και υιοι
δουλων σαλωµων τριακοσιοι ενενηκοντα δυο61και ουτοι ανεβησαν απο θελµελεθ αρησα χαρουβ ηρω
ν ιεµηρ και ουκ ηδυνασθησαν απαγγειλαι οικουσ πατριων αυτων και σπερµα αυτων ει απο ισραηλ ει
σιν62υιοι δαλαια υιοι τωβια υιοι νεκωδα εξακοσιοι τεσσαρακοντα δυο63και απο των ιερεων υιοι εβια
υιοι ακωσ υιοι βερζελλι οτι ελαβεν απο θυγατερων βερζελλι του γαλααδιτου γυναικασ και εκληθη επ′
ονοµατι αυτων64ουτοι εζητησαν γραφην αυτων τησ συνοδιασ και ουχ ευρεθη και ηγχιστευθησαν απ
ο τησ ιερατειασ65και ειπεν αθερσαθα ινα µη φαγωσιν απο του αγιου των αγιων εωσ αναστη ο ιερευσ φ
ωτισων66και εγενετο πασα η εκκλησια ωσ εισ τεσσαρεσ µυριαδεσ δισχιλιοι τριακοσιοι εξηκοντα67παρ
εξ δουλων αυτων και παιδισκων αυτων ουτοι επτακισχιλιοι τριακοσιοι τριακοντα επτα και αδοντεσ κ
αι αδουσαι διακοσιοι τεσσαρακοντα πεντε68ιπποι επτακοσιοι τριακοντα εξ ηµιονοι διακοσιοι τεσσαρ
ακοντα πεντε69καµηλοι τετρακοσιοι τριακοντα πεντε ονοι εξακισχιλιοι επτακοσιοι εικοσι70και απο µ
ερουσ αρχηγων των πατριων εδωκαν εισ το εργον τω νεεµια εισ θησαυρον χρυσουσ χιλιουσ φιαλασ π
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εντηκοντα και χοθωνωθ των ιερεων τριακοντα71και απο αρχηγων των πατριων εδωκαν εισ θησαυρον
του εργου χρυσιου δυο µυριαδασ και αργυριου µνασ δισχιλιασ διακοσιασ72και εδωκαν οι καταλοιπο
ι του λαου χρυσιου δυο µυριαδασ και αργυριου µνασ δισχιλιασ διακοσιασ και χοθωνωθ των ιερεων
εξηκοντα επτα73και εκαθισαν οι ιερεισ και οι λευιται και οι πυλωροι και οι αδοντεσ και οι απο του λ
αου και οι ναθινιµ και πασ ισραηλ εν πολεσιν αυτων και εφθασεν ο µην ο εβδοµοσ και οι υιοι ισραη
λ εν πολεσιν αυτων
Chapter 18
1
και συνηχθησαν πασ ο λαοσ ωσ ανηρ εισ εισ το πλατοσ το εµπροσθεν πυλησ του υδατοσ και ειπαν τ
ω εσδρα τω γραµµατει ενεγκαι το βιβλιον νοµου µωυση ον ενετειλατο κυριοσ τω ισραηλ2και ηνεγκεν
εσδρασ ο ιερευσ τον νοµον ενωπιον τησ εκκλησιασ απο ανδροσ και εωσ γυναικοσ και πασ ο συνιων
ακουειν εν ηµερα µια του µηνοσ του εβδοµου3και ανεγνω εν αυτω απο τησ ωρασ του διαφωτισαι τον
ηλιον εωσ ηµισουσ τησ ηµερασ απεναντι των ανδρων και των γυναικων και αυτοι συνιεντεσ και ωτα
παντοσ του λαου εισ το βιβλιον του νοµου4και εστη εσδρασ ο γραµµατευσ επι βηµατοσ ξυλινου και
εστησαν εχοµενα αυτου µατταθιασ και σαµαιασ και ανανιασ και ουρια και ελκια και µαασαια εκ δ
εξιων αυτου και εξ αριστερων φαδαιασ και µισαηλ και µελχιασ και ωσαµ και ασαβδανα και ζαχαρι
ασ και µοσολλαµ5και ηνοιξεν εσδρασ το βιβλιον ενωπιον παντοσ του λαου οτι αυτοσ ην επανω του λ
αου και εγενετο ηνικα ηνοιξεν αυτο εστη πασ ο λαοσ6και ηυλογησεν εσδρασ κυριον τον θεον τον µεγ
αν και απεκριθη πασ ο λαοσ και ειπαν αµην επαραντεσ χειρασ αυτων και εκυψαν και προσεκυνησα
ν τω κυριω επι προσωπον επι την γην7και ιησουσ και βαναιασ και σαραβια ησαν συνετιζοντεσ τον λ
αον εισ τον νοµον και ο λαοσ εν τη στασει αυτου8και ανεγνωσαν εν βιβλιω νοµου του θεου και εδιδα
σκεν εσδρασ και διεστελλεν εν επιστηµη κυριου και συνηκεν ο λαοσ εν τη αναγνωσει9και ειπεν νεεµι
ασ και εσδρασ ο ιερευσ και γραµµατευσ και οι λευιται οι συνετιζοντεσ τον λαον και ειπαν παντι τω
λαω η ηµερα αγια εστιν τω κυριω θεω ηµων µη πενθειτε µηδε κλαιετε οτι εκλαιεν πασ ο λαοσ ωσ ηκο
υσαν τουσ λογουσ του νοµου10και ειπεν αυτοισ πορευεσθε φαγετε λιπασµατα και πιετε γλυκασµατα κ
αι αποστειλατε µεριδασ τοισ µη εχουσιν οτι αγια εστιν η ηµερα τω κυριω ηµων και µη διαπεσητε οτι
εστιν ισχυσ υµων11και οι λευιται κατεσιωπων παντα τον λαον λεγοντεσ σιωπατε οτι η ηµερα αγια και
µη καταπιπτετε12και απηλθεν πασ ο λαοσ φαγειν και πιειν και αποστελλειν µεριδασ και ποιησαι ευφ
ροσυνην µεγαλην οτι συνηκαν εν τοισ λογοισ οισ εγνωρισεν αυτοισ13και εν τη ηµερα τη δευτερα συν
ηχθησαν οι αρχοντεσ των πατριων τω παντι λαω οι ιερεισ και οι λευιται προσ εσδραν τον γραµµατεα
επιστησαι προσ παντασ τουσ λογουσ του νοµου14και ευροσαν γεγραµµενον εν τω νοµω ω ενετειλατο
κυριοσ τω µωυση οπωσ κατοικησωσιν οι υιοι ισραηλ εν σκηναισ εν εορτη εν µηνι τω εβδοµω15και οπ
ωσ σηµανωσιν σαλπιγξιν εν πασαισ ταισ πολεσιν αυτων και εν ιερουσαληµ και ειπεν εσδρασ εξελθετ
ε εισ το οροσ και ενεγκετε φυλλα ελαιασ και φυλλα ξυλων κυπαρισσινων και φυλλα µυρσινησ και φυ
λλα φοινικων και φυλλα ξυλου δασεοσ ποιησαι σκηνασ κατα το γεγραµµενον16και εξηλθεν ο λαοσ κ
αι ηνεγκαν και εποιησαν εαυτοισ σκηνασ ανηρ επι του δωµατοσ αυτου και εν ταισ αυλαισ αυτων κα
ι εν ταισ αυλαισ οικου του θεου και εν πλατειαισ τησ πολεωσ και εωσ πυλησ εφραιµ17και εποιησαν π
ασα η εκκλησια οι επιστρεψαντεσ απο τησ αιχµαλωσιασ σκηνασ και εκαθισαν εν σκηναισ οτι ουκ ε
ποιησαν απο ηµερων ιησου υιου ναυη ουτωσ οι υιοι ισραηλ εωσ τησ ηµερασ εκεινησ και εγενετο ευφ
ροσυνη µεγαλη18και ανεγνω εν βιβλιω νοµου του θεου ηµεραν εν ηµερα απο τησ ηµερασ τησ πρωτησ
εωσ τησ ηµερασ τησ εσχατησ και εποιησαν εορτην επτα ηµερασ και τη ηµερα τη ογδοη εξοδιον κατα
το κριµα
Chapter 19
και εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του µηνοσ τουτου συνηχθησαν οι υιοι ισραηλ εν νηστεια και εν σ
ακκοισ2και εχωρισθησαν οι υιοι ισραηλ απο παντοσ υιου αλλοτριου και εστησαν και εξηγορευσαν τ
ασ αµαρτιασ αυτων και τασ ανοµιασ των πατερων αυτων3και εστησαν επι στασει αυτων και ανεγνω
σαν εν βιβλιω νοµου κυριου θεου αυτων και ησαν εξαγορευοντεσ τω κυριω και προσκυνουντεσ τω κ
υριω θεω αυτων4και εστη επι αναβασει των λευιτων ιησουσ και υιοι καδµιηλ σαχανια υιοσ σαραβια
υιοι χανανι και εβοησαν φωνη µεγαλη προσ κυριον τον θεον αυτων5και ειποσαν οι λευιται ιησουσ κ
αι καδµιηλ αναστητε ευλογειτε τον κυριον θεον υµων απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ και ευλογ
ησουσιν ονοµα δοξησ σου και υψωσουσιν επι παση ευλογια και αινεσει6και ειπεν εσδρασ συ ει αυτο
σ κυριοσ µονοσ συ εποιησασ τον ουρανον και τον ουρανον του ουρανου και πασαν την στασιν αυτω
ν την γην και παντα οσα εστιν εν αυτη τασ θαλασσασ και παντα τα εν αυταισ και συ ζωοποιεισ τα π
αντα και σοι προσκυνουσιν αι στρατιαι των ουρανων7συ ει κυριοσ ο θεοσ συ εξελεξω εν αβραµ και ε
ξηγαγεσ αυτον εκ τησ χωρασ των χαλδαιων και επεθηκασ αυτω ονοµα αβρααµ8και ευρεσ την καρδια
ν αυτου πιστην ενωπιον σου και διεθου προσ αυτον διαθηκην δουναι αυτω την γην των χαναναιων κ
αι χετταιων και αµορραιων και φερεζαιων και ιεβουσαιων και γεργεσαιων και τω σπερµατι αυτου κα
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ι εστησασ τουσ λογουσ σου οτι δικαιοσ συ9και ειδεσ την ταπεινωσιν των πατερων ηµων εν αιγυπτω κ
αι την κραυγην αυτων ηκουσασ επι θαλασσαν ερυθραν10και εδωκασ σηµεια εν αιγυπτω εν φαραω κα
ι εν πασιν τοισ παισιν αυτου και εν παντι τω λαω τησ γησ αυτου οτι εγνωσ οτι υπερηφανησαν επ′ αυτ
ουσ και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ η ηµερα αυτη11και την θαλασσαν ερρηξασ ενωπιον αυτων και π
αρηλθοσαν εν µεσω τησ θαλασσησ εν ξηρασια και τουσ καταδιωξαντασ αυτουσ ερριψασ εισ βυθον
ωσει λιθον εν υδατι σφοδρω12και εν στυλω νεφελησ ωδηγησασ αυτουσ ηµερασ και εν στυλω πυροσ τη
ν νυκτα του φωτισαι αυτοισ την οδον εν η πορευσονται εν αυτη13και επι οροσ σινα κατεβησ και ελαλ
ησασ προσ αυτουσ εξ ουρανου και εδωκασ αυτοισ κριµατα ευθεα και νοµουσ αληθειασ προσταγµατ
α και εντολασ αγαθασ14και το σαββατον σου το αγιον εγνωρισασ αυτοισ εντολασ και προσταγµατα κ
αι νοµον ενετειλω αυτοισ εν χειρι µωυση δουλου σου15και αρτον εξ ουρανου εδωκασ αυτοισ εισ σιτο
δειαν αυτων και υδωρ εκ πετρασ εξηνεγκασ αυτοισ εισ διψαν αυτων και ειπασ αυτοισ εισελθειν κληρ
ονοµησαι την γην εφ′ ην εξετεινασ την χειρα σου δουναι αυτοισ16και αυτοι και οι πατερεσ ηµων υπερ
ηφανευσαντο και εσκληρυναν τον τραχηλον αυτων και ουκ ηκουσαν των εντολων σου17και ανενευσ
αν του εισακουσαι και ουκ εµνησθησαν των θαυµασιων σου ων εποιησασ µετ′ αυτων και εσκληρυνα
ν τον τραχηλον αυτων και εδωκαν αρχην επιστρεψαι εισ δουλειαν αυτων εν αιγυπτω και συ θεοσ ελε
ηµων και οικτιρµων µακροθυµοσ και πολυελεοσ και ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ18ετι δε και εποιησαν εα
υτοισ µοσχον χωνευτον και ειπαν ουτοι οι θεοι οι εξαγαγοντεσ ηµασ εξ αιγυπτου και εποιησαν παρο
ργισµουσ µεγαλουσ19και συ εν οικτιρµοισ σου τοισ πολλοισ ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ εν τη ερηµω τον
στυλον τησ νεφελησ ουκ εξεκλινασ απ′ αυτων ηµερασ οδηγησαι αυτουσ εν τη οδω και τον στυλον το
υ πυροσ την νυκτα φωτιζειν αυτοισ την οδον εν η πορευσονται εν αυτη20και το πνευµα σου το αγαθο
ν εδωκασ συνετισαι αυτουσ και το µαννα σου ουκ αφυστερησασ απο στοµατοσ αυτων και υδωρ εδω
κασ αυτοισ τω διψει αυτων21και τεσσαρακοντα ετη διεθρεψασ αυτουσ εν τη ερηµω ουχ υστερησαν ιµ
ατια αυτων ουκ επαλαιωθησαν και ποδεσ αυτων ου διερραγησαν22και εδωκασ αυτοισ βασιλειασ και
λαουσ και διεµερισασ αυτοισ και εκληρονοµησαν την γην σηων βασιλεωσ εσεβων και την γην ωγ βα
σιλεωσ του βασαν23και τουσ υιουσ αυτων επληθυνασ ωσ τουσ αστερασ του ουρανου και εισηγαγεσ
αυτουσ εισ την γην ην ειπασ τοισ πατρασιν αυτων και εκληρονοµησαν αυτην24και εξετριψασ ενωπιο
ν αυτων τουσ κατοικουντασ την γην των χαναναιων και εδωκασ αυτουσ εισ τασ χειρασ αυτων και τ
ουσ βασιλεισ αυτων και τουσ λαουσ τησ γησ ποιησαι αυτοισ ωσ αρεστον ενωπιον αυτων25και κατελ
αβοσαν πολεισ υψηλασ και εκληρονοµησαν οικιασ πληρεισ παντων αγαθων λακκουσ λελατοµηµενο
υσ αµπελωνασ και ελαιωνασ και παν ξυλον βρωσιµον εισ πληθοσ και εφαγοσαν και ενεπλησθησαν κ
αι ελιπανθησαν και ετρυφησαν εν αγαθωσυνη σου τη µεγαλη26και ηλλαξαν και απεστησαν απο σου
και ερριψαν τον νοµον σου οπισω σωµατοσ αυτων και τουσ προφητασ σου απεκτειναν οι διεµαρτυρα
ντο εν αυτοισ επιστρεψαι αυτουσ προσ σε και εποιησαν παροργισµουσ µεγαλουσ27και εδωκασ αυτου
σ εν χειρι θλιβοντων αυτουσ και εθλιψαν αυτουσ και ανεβοησαν προσ σε εν καιρω θλιψεωσ αυτων κ
αι συ εξ ουρανου σου ηκουσασ και εν οικτιρµοισ σου τοισ µεγαλοισ εδωκασ αυτοισ σωτηρασ και εσ
ωσασ αυτουσ εκ χειροσ θλιβοντων αυτουσ28και ωσ ανεπαυσαντο επεστρεψαν ποιησαι το πονηρον εν
ωπιον σου και εγκατελιπεσ αυτουσ εισ χειρασ εχθρων αυτων και κατηρξαν εν αυτοισ και παλιν ανεβ
οησαν προσ σε και συ εξ ουρανου εισηκουσασ και ερρυσω αυτουσ εν οικτιρµοισ σου πολλοισ29και ε
πεµαρτυρω αυτοισ επιστρεψαι αυτουσ εισ τον νοµον σου και ουκ ηκουσαν αλλα εν ταισ εντολαισ σο
υ και εν τοισ κριµασι σου ηµαρτοσαν α ποιησασ αυτα ανθρωποσ ζησεται εν αυτοισ και εδωκαν νωτ
ον απειθουντα και τραχηλον αυτων εσκληρυναν και ουκ ηκουσαν30και ειλκυσασ επ′ αυτουσ ετη πολ
λα και επεµαρτυρω αυτοισ εν πνευµατι σου εν χειρι προφητων σου και ουκ ηνωτισαντο και εδωκασ α
υτουσ εν χειρι λαων τησ γησ31και συ εν οικτιρµοισ σου τοισ πολλοισ ουκ εποιησασ αυτουσ συντελει
αν και ουκ εγκατελιπεσ αυτουσ οτι ισχυροσ ει και ελεηµων και οικτιρµων32και νυν ο θεοσ ηµων ο ισ
χυροσ ο µεγασ ο κραταιοσ και ο φοβεροσ φυλασσων την διαθηκην σου και το ελεοσ σου µη ολιγωθητ
ω ενωπιον σου πασ ο µοχθοσ οσ ευρεν ηµασ και τουσ βασιλεισ ηµων και τουσ αρχοντασ ηµων και τ
ουσ ιερεισ ηµων και τουσ προφητασ ηµων και τουσ πατερασ ηµων και εν παντι τω λαω σου απο ηµερ
ων βασιλεων ασσουρ και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ33και συ δικαιοσ επι πασι τοισ ερχοµενοισ εφ′ ηµασ
οτι αληθειαν εποιησασ και ηµεισ εξηµαρτοµεν34και οι βασιλεισ ηµων και οι αρχοντεσ ηµων και οι ι
ερεισ ηµων και οι πατερεσ ηµων ουκ εποιησαν τον νοµον σου και ου προσεσχον των εντολων σου κα
ι τα µαρτυρια σου α διεµαρτυρω αυτοισ35και αυτοι εν βασιλεια σου και εν αγαθωσυνη σου τη πολλη
η εδωκασ αυτοισ και εν τη γη τη πλατεια και λιπαρα η εδωκασ ενωπιον αυτων ουκ εδουλευσαν σοι κ
αι ουκ απεστρεψαν απο επιτηδευµατων αυτων των πονηρων36ιδου εσµεν σηµερον δουλοι και η γη ην
εδωκασ τοισ πατρασιν ηµων φαγειν τον καρπον αυτησ37τοισ βασιλευσιν οισ εδωκασ εφ′ ηµασ εν αµα
ρτιαισ ηµων και επι τα σωµατα ηµων εξουσιαζουσιν και εν κτηνεσιν ηµων ωσ αρεστον αυτοισ και εν
θλιψει µεγαλη εσµεν
Chapter 20

και εν πασι τουτοισ ηµεισ διατιθεµεθα πιστιν και γραφοµεν και επισφραγιζουσιν παντεσ αρχοντεσ η
µων λευιται ηµων ιερεισ ηµων2και επι των σφραγιζοντων νεεµιασ υιοσ αχαλια και σεδεκιασ3υιοσ σα
ραια και αζαρια και ιερµια4φασουρ αµαρια µελχια5ατουσ σεβανι µαλουχ6ιραµ µεραµωθ αβδια7δανι
ηλ γαναθων βαρουχ8µεσουλαµ αβια µιαµιν9µααζια βελγαι σαµαια ουτοι ιερεισ10και οι λευιται ιησου
σ υιοσ αζανια βαναιου απο υιων ηναδαδ καδµιηλ11και οι αδελφοι αυτου σαβανια ωδουια καλιτα φελ
ει+α αναν12µιχα ροωβ εσεβιασ13ζαχωρ σαραβια σεβανια14ωδουια υιοι βανουναι15αρχοντεσ του λαου
φοροσ φααθµωαβ ηλαµ ζαθουια υιοι16βανι ασγαδ βηβαι17εδανια βαγοι ηδιν18ατηρ εζεκια αζουρ19οδο
υια ησαµ βησι20αριφ αναθωθ νωβαι21µαγαφησ µεσουλαµ ηζιρ22µεσωζεβηλ σαδδουκ ιεδδουα23φαλτια
αναν αναια24ωσηε ανανια ασουβ25αλωησ φαλαι+ σωβηκ26ραουµ εσαβανα µαασαια27και αι+α αιναν
ηναν28µαλουχ ηραµ βαανα29και οι καταλοιποι του λαου οι ιερεισ οι λευιται οι πυλωροι οι αδοντεσ οι
ναθινιµ και πασ ο προσπορευοµενοσ απο λαων τησ γησ προσ νοµον του θεου γυναικεσ αυτων υιοι α
υτων θυγατερεσ αυτων πασ ο ειδωσ και συνιων30ενισχυον επι τουσ αδελφουσ αυτων κατηρασαντο αυ
τουσ 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 αυτου31κ
αι του µη δουναι θυγατερασ ηµων τοισ λαοισ τησ γησ και τασ θυγατερασ αυτων ου ληµψοµεθα τοισ
υιοισ ηµων32και λαοι τησ γησ οι φεροντεσ τουσ αγορασµουσ και πασαν πρασιν εν ηµερα του σαββατ
ου αποδοσθαι ουκ αγορωµεν παρ′ αυτων εν σαββατω και εν ηµερα αγια και ανησοµεν το ετοσ το εβδ
οµον και απαιτησιν πασησ χειροσ33και στησοµεν εφ′ ηµασ εντολασ δουναι εφ′ ηµασ τριτον του διδρα
χµου κατ′ ενιαυτον εισ δουλειαν οικου θεου ηµων34εισ αρτουσ του προσωπου και θυσιαν του ενδελεχ
ισµου και εισ ολοκαυτωµα του ενδελεχισµου των σαββατων των νουµηνιων εισ τασ εορτασ και εισ τ
α αγια και τα περι αµαρτιασ εξιλασασθαι περι ισραηλ και εισ εργα οικου θεου ηµων35και κληρουσ ε
βαλοµεν περι κληρου ξυλοφοριασ οι ιερεισ και οι λευιται και ο λαοσ ενεγκαι εισ οικον θεου ηµων εισ
οικον πατριων ηµων εισ καιρουσ απο χρονων ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εκκαυσαι επι το θυσιαστηριον
κυριου θεου ηµων ωσ γεγραπται εν τω νοµω36και ενεγκαι τα πρωτογενηµατα τησ γησ ηµων και πρωτογ
ενηµατα καρπου παντοσ ξυλου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον εισ οικον κυριου37και τα πρωτοτοκα υιων ηµ
ων και κτηνων ηµων ωσ γεγραπται εν τω νοµω και τα πρωτοτοκα βοων ηµων και ποιµνιων ηµων ενεγκ
αι εισ οικον θεου ηµων τοισ ιερευσιν τοισ λειτουργουσιν εν οικω θεου ηµων38και την απαρχην σιτων
ηµων και τον καρπον παντοσ ξυλου οινου και ελαιου οισοµεν τοισ ιερευσιν εισ γαζοφυλακιον οικου
του θεου και δεκατην γησ ηµων τοισ λευιταισ και αυτοι οι λευιται δεκατουντεσ εν πασαισ πολεσιν δ
ουλειασ ηµων39και εσται ο ιερευσ υιοσ ααρων µετα του λευιτου εν τη δεκατη του λευιτου και οι λευι
ται ανοισουσιν την δεκατην τησ δεκατησ εισ οικον θεου ηµων εισ τα γαζοφυλακια εισ οικον του θεο
υ40οτι εισ τουσ θησαυρουσ εισοισουσιν οι υιοι ισραηλ και οι υιοι του λευι τασ απαρχασ του σιτου κ
αι του οινου και του ελαιου και εκει σκευη τα αγια και οι ιερεισ οι λειτουργοι και οι πυλωροι και οι
αδοντεσ και ουκ εγκαταλειψοµεν τον οικον του θεου ηµων
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Chapter 21
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 µερη εν ταισ πολεσιν2και ε
υλογησεν ο λαοσ τουσ παντασ ανδρασ τουσ εκουσιαζοµενουσ καθισαι εν ιερουσαληµ3και ουτοι οι α
ρχοντεσ 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 σαλωµω
ν4και εν ιερουσαληµ εκαθισαν απο υιων ιουδα και απο υιων βενιαµιν απο υιων ιουδα αθαια υιοσ αζ
αια υιοσ ζαχαρια υιοσ αµαρια υιοσ σαφατια υιοσ µαλεληλ και απο υιων φαρεσ5και µαασια υιοσ βα
ρουχ υιοσ χαλαζα υιοσ οζια υιοσ αδαια υιοσ ιωριβ υιοσ θηζια υιοσ του σηλωνι6παντεσ υιοι φαρεσ ο
ι καθηµενοι εν ιερουσαληµ τετρακοσιοι εξηκοντα οκτω ανδρεσ δυναµεωσ7και ουτοι υιοι βενιαµιν ση
λω υιοσ µεσουλαµ υιοσ ιωαδ υιοσ φαδαια υιοσ κωλια υιοσ µασαια υιοσ αιθιηλ υιοσ ιεσια8και οπισω
αυτου γηβι σηλι εννακοσιοι εικοσι οκτω9και ιωηλ υιοσ ζεχρι επισκοποσ επ′ αυτουσ και ιουδασ υιοσ
ασανα επι τησ πολεωσ δευτεροσ10απο των ιερεων και ιαδια υιοσ ιωριβ ιαχιν11σαραια υιοσ ελκια υιοσ
µεσουλαµ υιοσ σαδδουκ υιοσ µαριωθ υιοσ αι+τωβ απεναντι οικου του θεου12και αδελφοι αυτων ποιο
υντεσ το εργον του οικου αµασι υιοσ ζαχαρια υιοσ φασσουρ υιοσ µελχια13αρχοντεσ πατριων διακοσ
ιοι τεσσαρακοντα δυο και αµεσσαι υιοσ εσδριηλ14και αδελφοι αυτου δυνατοι παραταξεωσ εκατον ει
κοσι οκτω και επισκοποσ επ′ αυτων βαδιηλ15και απο των λευιτων σαµαια υιοσ ασουβ υιοσ εζρι17και
µαθανια υιοσ µιχα και ωβηδ υιοσ σαµουι18διακοσιοι ογδοηκοντα τεσσαρεσ19και οι πυλωροι ακουβ τε
λαµιν και οι αδελφοι αυτων εκατον εβδοµηκοντα δυο 22και επισκοποσ λευιτων υιοσ βανι οζι υιοσ ασα
βια υιοσ µιχα απο υιων ασαφ των αδοντων απεναντι εργου οικου του θεου23οτι εντολη του βασιλεωσ
επ′ αυτουσ24και παθαια υιοσ βασηζα προσ χειρα του βασιλεωσ εισ παν ρηµα τω λαω25και προσ τασ ε
παυλεισ εν αγρω αυτων και απο υιων ιουδα εκαθισαν εν καριαθαρβοκ26και εν ιησου27και εν βεηρσαβ
εε30και επαυλεισ αυτων λαχισ και αγροι αυτησ και παρενεβαλοσαν εν βεηρσαβεε31και οι υιοι βενιαµ
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ιν απο γαβα µαχαµασ36και απο των λευιτων µεριδεσ ιουδα τω βενιαµιν
Chapter 22
και ουτοι οι ιερεισ και οι λευιται οι αναβαινοντεσ µετα ζοροβαβελ υιου σαλαθιηλ και ιησου σαραι
α ιερµια εσδρα2αµαρια µαλουχ3σεχενια7ουτοι αρχοντεσ των ιερεων και αδελφοι αυτων εν ηµεραισ ιη
σου8και οι λευιται ιησου βανουι καδµιηλ σαραβια ιουδα µαχανια επι των χειρων αυτοσ και οι αδελφ
οι αυτου9εισ τασ εφηµεριασ10και ιησουσ εγεννησεν τον ιωακιµ και ιωακιµ εγεννησεν τον ελιασιβ και
ελιασιβ τον ιωδαε11και ιωδαε εγεννησεν τον ιωναθαν και ιωναθαν εγεννησεν τον ιαδου12και εν ηµερα
ισ ιωακιµ αδελφοι αυτου οι ιερεισ και οι αρχοντεσ των πατριων τω σαραια µαραια τω ιερµια ανανια1
3
τω εσδρα µεσουλαµ τω αµαρια ιωαναν14τω µαλουχ ιωναθαν τω σεχενια ιωσηφ15τω αρεµ αδνασ τω µ
αριωθ ελκαι16τω αδδαι ζαχαριασ τω γαναθων µοσολλαµ17τω αβια ζεχρι τω βενιαµιν εν καιροισ τω φε
λητι18τω βαλγα σαµουε τω σεµεια ιωναθαν19τω ιωιαριβ µαθθαναι τω ιδια οζι20τω σαλλαι καλλαι τω α
µουκ αβεδ21τω ελκια ασαβιασ τω ιεδει+ου ναθαναηλ22οι λευιται εν ηµεραισ ελιασιβ ιωαδα και ιωανα
ν και ιδουα γεγραµµενοι αρχοντεσ πατριων και οι ιερεισ εν βασιλεια δαρειου του περσου23υιοι λευι α
ρχοντεσ των πατριων γεγραµµενοι επι βιβλιω λογων των ηµερων και εωσ ηµερων ιωαναν υιου ελισου
β24και 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 εφηµερι
αν25εν τω συναγαγειν µε τουσ πυλωρουσ26εν ηµεραισ ιωακιµ υιου ιησου υιου ιωσεδεκ και εν ηµεραισ
νεεµια και εσδρασ ο ιερευσ ο γραµµατευσ27και εν εγκαινιοισ τειχουσ ιερουσαληµ εζητησαν τουσ λε
υιτασ εν τοισ τοποισ αυτων του ενεγκαι αυτουσ εισ ιερουσαληµ ποιησαι εγκαινια και ευφροσυνην εν
θωδαθα και εν ωδαισ κυµβαλιζοντεσ και ψαλτηρια και κινυραι 28και συνηχθησαν οι υιοι των αδοντ
ων και απο τησ περιχωρου κυκλοθεν εισ ιερουσαληµ και απο επαυλεων29και απο αγρων οτι επαυλεισ
ωκοδοµησαν εαυτοισ οι αδοντεσ εν ιερουσαληµ30και εκαθαρισθησαν οι ιερεισ και οι λευιται και εκ
αθαρισαν τον λαον και τουσ πυλωρουσ και το τειχοσ31και ανηνεγκα τουσ αρχοντασ ιουδα επανω το
υ τειχουσ και εστησα δυο περι αινεσεωσ µεγαλουσ και διηλθον εκ δεξιων επανω του τειχουσ τησ κοπ
ριασ32και επορευθη οπισω αυτων ωσαια και ηµισυ αρχοντων ιουδα33και αζαριασ εσδρασ και µεσουλ
αµ34ιουδα και βενιαµιν και σαµαια και ιερµια35και απο υιων των ιερεων εν σαλπιγξιν ζαχαριασ υιοσ
ιωναθαν υιοσ σαµαια υιοσ µαθανια υιοσ µιχαια υιοσ ζακχουρ υιοσ ασαφ36και αδελφοι αυτου σαµαι
α και οζιηλ αινειν εν ωδαισ δαυιδ ανθρωπου του θεου και εσδρασ ο γραµµατευσ εµπροσθεν αυτων37ε
πι πυλησ του αιν κατεναντι αυτων ανεβησαν επι κλιµακασ πολεωσ δαυιδ εν αναβασει του τειχουσ ε
πανωθεν του οικου δαυιδ και εωσ πυλησ του υδατοσ κατα ανατολασ38και περι αινεσεωσ η δευτερα ε
πορευετο συναντωσα αυτοισ και εγω οπισω αυτησ και το ηµισυ του λαου επανω του τειχουσ υπεραν
ω του πυργου των θεννουριµ και εωσ του τειχουσ του πλατεοσ 39και υπερανω τησ πυλησ εφραιµ και ε
πι πυλην τησ ισανα και επι πυλην την ιχθυηραν και πυργω ανανεηλ και εωσ πυλησ τησ προβατικησ
και εστησαν εν πυλη τησ φυλακησ40και εστησαν αι δυο τησ αινεσεωσ εν οικω του θεου και εγω και τ
ο ηµισυ των στρατηγων µετ′ εµου41και οι ιερεισ ελιακιµ µαασιασ βενιαµιν µιχαιασ ελιωηναι ζαχαρι
ασ ανανιασ εν σαλπιγξιν42και µαασιασ και σεµειασ και ελεαζαρ και οζι και ιωαναν και µελχιασ και
αιλαµ και εζουρ και ηκουσθησαν οι αδοντεσ και επεσκεπησαν43και εθυσαν εν τη ηµερα εκεινη θυσι
ασµατα µεγαλα και ηυφρανθησαν οτι ο θεοσ ηυφρανεν αυτουσ µεγαλωσ και αι γυναικεσ αυτων και τ
α τεκνα αυτων ηυφρανθησαν και ηκουσθη η ευφροσυνη εν ιερουσαληµ απο µακροθεν44και κατεστησ
αν εν τη ηµερα εκεινη ανδρασ επι των γαζοφυλακιων τοισ θησαυροισ ταισ απαρχαισ και ταισ δεκατ
αισ και τοισ συνηγµενοισ εν αυτοισ αρχουσιν των πολεων µεριδασ τοισ ιερευσι και τοισ λευιταισ οτι
ευφροσυνη ην εν ιουδα επι τουσ ιερεισ και επι τουσ λευιτασ τουσ εστωτασ45και εφυλαξαν φυλακασ
θεου αυτων και φυλακασ του καθαρισµου και τουσ αδοντασ και τουσ πυλωρουσ ωσ εντολαι δαυιδ κ
αι σαλωµων υιου αυτου46οτι εν ηµεραισ δαυιδ ασαφ απ′ αρχησ πρωτοσ των αδοντων και υµνον και α
ινεσιν τω θεω47και πασ ισραηλ εν ηµεραισ ζοροβαβελ διδοντεσ µεριδασ των αδοντων και των πυλωρ
ων λογον ηµερασ εν ηµερα αυτου και αγιαζοντεσ τοισ λευιταισ και οι λευιται αγιαζοντεσ τοισ υιοισ
ααρων
1

Chapter 23
1
εν τη ηµερα εκεινη ανεγνωσθη εν βιβλιω µωυση εν ωσιν του λαου και ευρεθη γεγραµµενον εν αυτω ο
πωσ µη εισελθωσιν αµµανιται και µωαβιται εν εκκλησια θεου εωσ αιωνοσ2οτι ου συνηντησαν τοισ υ
ιοισ ισραηλ εν αρτω και εν υδατι και εµισθωσαντο επ′ αυτον τον βαλααµ καταρασασθαι και εστρεψε
ν ο θεοσ ηµων την καταραν εισ ευλογιαν3και εγενετο ωσ ηκουσαν τον νοµον και εχωρισθησαν πασ ε
πιµικτοσ εν ισραηλ4και προ τουτου ελιασιβ ο ιερευσ οικων εν γαζοφυλακιω οικου θεου ηµων εγγιων τ
ωβια5και εποιησεν αυτω γαζοφυλακιον µεγα και εκει ησαν προτερον διδοντεσ την µανααν και τον λι
βανον και τα σκευη και την δεκατην του σιτου και του οινου και του ελαιου εντολην των λευιτων κα
ι των αδοντων και των πυλωρων και απαρχασ των ιερεων6και εν παντι τουτω ουκ ηµην εν ιερουσαλη

µ οτι εν ετει τριακοστω και δευτερω του αρθασασθα βασιλεωσ βαβυλωνοσ ηλθον προσ τον βασιλεα
και µετα τελοσ ηµερων ητησαµην παρα του βασιλεωσ 7και ηλθον εισ ιερουσαληµ και συνηκα εν τη π
ονηρια η εποιησεν ελισουβ τω τωβια ποιησαι αυτω γαζοφυλακιον εν αυλη οικου του θεου8και πονηρ
ον µοι εφανη σφοδρα και ερριψα παντα τα σκευη οικου τωβια εξω απο του γαζοφυλακιου9και ειπα κα
ι εκαθαρισαν τα γαζοφυλακια και επεστρεψα εκει σκευη οικου του θεου την µαναα και τον λιβανον10
και εγνων οτι µεριδεσ των λευιτων ουκ εδοθησαν και εφυγοσαν ανηρ εισ αγρον αυτου οι λευιται και
οι αδοντεσ ποιουντεσ το εργον11και εµαχεσαµην τοισ στρατηγοισ και ειπα δια τι εγκατελειφθη ο οικο
σ του θεου και συνηγαγον αυτουσ και εστησα αυτουσ επι τη στασει αυτων12και πασ ιουδα ηνεγκαν δ
εκατην του πυρου και του οινου και του ελαιου εισ τουσ θησαυρουσ13επι χειρα σελεµια του ιερεωσ κ
αι σαδδουκ του γραµµατεωσ και φαδαια απο των λευιτων και επι χειρα αυτων αναν υιοσ ζακχουρ υι
οσ µαθανια οτι πιστοι ελογισθησαν επ′ αυτουσ µεριζειν τοισ αδελφοισ αυτων14µνησθητι µου ο θεοσ ε
ν ταυτη και µη εξαλειφθητω ελεοσ µου ο εποιησα εν οικω κυριου του θεου15εν ταισ ηµεραισ εκειναισ
ειδον εν ιουδα πατουντασ ληνουσ εν τω σαββατω και φεροντασ δραγµατα και επιγεµιζοντασ επι τουσ
ονουσ και οινον και σταφυλην και συκα και παν βασταγµα και φεροντασ εισ ιερουσαληµ εν ηµερα τ
ου σαββατου και επεµαρτυραµην εν ηµερα πρασεωσ αυτων16και εκαθισαν εν αυτη φεροντεσ ιχθυν κ
αι πασαν πρασιν πωλουντεσ εν τω σαββατω τοισ υιοισ ιουδα και εν ιερουσαληµ17και εµαχεσαµην το
ισ υιοισ ιουδα τοισ ελευθεροισ και ειπα αυτοισ τισ ο λογοσ ουτοσ ο πονηροσ ον υµεισ ποιειτε και βε
βηλουτε την ηµεραν του σαββατου18ουχι ουτωσ εποιησαν οι πατερεσ υµων και ηνεγκεν επ′ αυτουσ ο
θεοσ ηµων και εφ′ ηµασ παντα τα κακα ταυτα και επι την πολιν ταυτην και υµεισ προστιθετε οργην ε
πι ισραηλ βεβηλωσαι το σαββατον19και εγενετο ηνικα κατεστησαν πυλαι ιερουσαληµ προ του σαββα
του και ειπα και εκλεισαν τασ πυλασ και ειπα ωστε µη ανοιγηναι αυτασ εωσ οπισω του σαββατου κα
ι εκ των παιδαριων µου εστησα επι τασ πυλασ ωστε µη αιρειν βασταγµατα εν ηµερα του σαββατου20κ
αι ηυλισθησαν παντεσ και εποιησαν πρασιν εξω ιερουσαληµ απαξ και δισ21και διεµαρτυραµην εν αυ
τοισ και ειπα προσ αυτουσ δια τι υµεισ αυλιζεσθε απεναντι του τειχουσ εαν δευτερωσητε εκτενω την
χειρα µου εν υµιν απο του καιρου εκεινου ουκ ηλθοσαν εν σαββατω22και ειπα τοισ λευιταισ οι ησαν
καθαριζοµενοι και ερχοµενοι φυλασσοντεσ τασ πυλασ αγιαζειν την ηµεραν του σαββατου προσ ταυ
τα µνησθητι µου ο θεοσ και φεισαι µου κατα το πληθοσ του ελεουσ σου23και εν ταισ ηµεραισ εκειναι
σ ειδον τουσ ιουδαιουσ οι εκαθισαν γυναικασ αζωτιασ αµµανιτιδασ µωαβιτιδασ24και οι υιοι αυτων
ηµισυ λαλουντεσ αζωτιστι και ουκ εισιν επιγινωσκοντεσ λαλειν ιουδαι+στι25και εµαχεσαµην µετ′ αυ
των και κατηρασαµην αυτουσ και επαταξα εν αυτοισ ανδρασ και εµαδαρωσα αυτουσ και ωρκισα α
υτουσ εν τω θεω εαν δωτε τασ θυγατερασ υµων τοισ υιοισ αυτων και εαν λαβητε απο των θυγατερων
αυτων τοισ υιοισ υµων26ουχ ουτωσ ηµαρτεν σαλωµων βασιλευσ ισραηλ και εν εθνεσιν πολλοισ ουκ
ην βασιλευσ οµοιοσ αυτω και αγαπωµενοσ τω θεω ην και εδωκεν αυτον ο θεοσ εισ βασιλεα επι παντα
ισραηλ και τουτον εξεκλιναν αι γυναικεσ αι αλλοτριαι27και υµων µη ακουσοµεθα ποιησαι την πασα
ν πονηριαν ταυτην ασυνθετησαι εν τω θεω ηµων καθισαι γυναικασ αλλοτριασ28και απο υιων ιωαδα
του ελισουβ του ιερεωσ του µεγαλου νυµφιου του σαναβαλλατ του ωρωνιτου και εξεβρασα αυτον απ
′ εµου29µνησθητι αυτοισ ο θεοσ επι αγχιστεια τησ ιερατειασ και διαθηκησ τησ ιερατειασ και τουσ λε
υιτασ30και εκαθαρισα αυτουσ απο πασησ αλλοτριωσεωσ και εστησα εφηµεριασ τοισ ιερευσιν και το
ισ λευιταισ ανηρ ωσ το εργον αυτου31και το δωρον των ξυλοφορων εν καιροισ απο χρονων και εν τοι
σ βακχουριοισ µνησθητι µου ο θεοσ ηµων εισ αγαθωσυνην

