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Chapter 1 
1εν τω δευτερω ετει επι δαρειου του βασιλεωσ εν τω µηνι τω εκτω µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου
 εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων ειπον δη προσ ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα κα
ι προσ ιησουν τον του ιωσεδεκ τον ιερεα τον µεγαν λεγων2ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ λεγων ο λα
οσ ουτοσ λεγουσιν ουχ ηκει ο καιροσ του οικοδοµησαι τον οικον κυριου3και εγενετο λογοσ κυριου εν
 χειρι αγγαιου του προφητου λεγων4ει καιροσ υµιν µεν εστιν του οικειν εν οικοισ υµων κοιλοσταθµοι
σ ο δε οικοσ ουτοσ εξηρηµωται5και νυν ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ταξατε δη τασ καρδιασ υµων
 εισ τασ οδουσ υµων6εσπειρατε πολλα και εισηνεγκατε ολιγα εφαγετε και ουκ εισ πλησµονην επιετε κ
αι ουκ εισ µεθην περιεβαλεσθε και ουκ εθερµανθητε εν αυτοισ και ο τουσ µισθουσ συναγων συνηγαγ
εν εισ δεσµον τετρυπηµενον7ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ θεσθε τασ καρδιασ υµων εισ τασ οδουσ 
υµων8αναβητε επι το οροσ και κοψατε ξυλα και οικοδοµησατε τον οικον και ευδοκησω εν αυτω και ε
νδοξασθησοµαι ειπεν κυριοσ9επεβλεψατε εισ πολλα και εγενετο ολιγα και εισηνεχθη εισ τον οικον κα
ι εξεφυσησα αυτα δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ανθ′ ων ο οικοσ µου εστιν ερηµοσ υµεισ 
δε διωκετε εκαστοσ εισ τον οικον αυτου10δια τουτο ανεξει ο ουρανοσ απο δροσου και η γη υποστελει
ται τα εκφορια αυτησ11και επαξω ροµφαιαν επι την γην και επι τα ορη και επι τον σιτον και επι τον οι
νον και επι το ελαιον και οσα εκφερει η γη και επι τουσ ανθρωπουσ και επι τα κτηνη και επι παντασ τ
ουσ πονουσ των χειρων αυτων12και ηκουσεν ζοροβαβελ ο του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και ιησουσ 
ο του ιωσεδεκ ο ιερευσ ο µεγασ και παντεσ οι καταλοιποι του λαου τησ φωνησ κυριου του θεου αυτω
ν και των λογων αγγαιου του προφητου καθοτι εξαπεστειλεν αυτον κυριοσ ο θεοσ αυτων προσ αυτου
σ και εφοβηθη ο λαοσ απο προσωπου κυριου13και ειπεν αγγαιοσ ο αγγελοσ κυριου τω λαω εγω ειµι µε
θ′ υµων λεγει κυριοσ14και εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα ζοροβαβελ του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και τ
ο πνευµα ιησου του ιωσεδεκ του ιερεωσ του µεγαλου και το πνευµα των καταλοιπων παντοσ του λαο
υ και εισηλθον και εποιουν εργα εν τω οικω κυριου παντοκρατοροσ θεου αυτων15τη τετραδι και εικαδ
ι του µηνοσ του εκτου τω δευτερω ετει επι δαρειου του βασιλεωσ 
 
Chapter 2 
1τω εβδοµω µηνι µια και εικαδι του µηνοσ ελαλησεν κυριοσ εν χειρι αγγαιου του προφητου λεγων2ειπ
ον δη προσ ζοροβαβελ τον του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα και προσ ιησουν τον του ιωσεδεκ τον ιερεα 
τον µεγαν και προσ παντασ τουσ καταλοιπουσ του λαου λεγων3τισ εξ υµων οσ ειδεν τον οικον τουτον
 εν τη δοξη αυτου τη εµπροσθεν και πωσ υµεισ βλεπετε αυτον νυν καθωσ ουχ υπαρχοντα ενωπιον υµ
ων4και νυν κατισχυε ζοροβαβελ λεγει κυριοσ και κατισχυε ιησου ο του ιωσεδεκ ο ιερευσ ο µεγασ και 
κατισχυετω πασ ο λαοσ τησ γησ λεγει κυριοσ και ποιειτε διοτι µεθ′ υµων εγω ειµι λεγει κυριοσ παντο
κρατωρ5και το πνευµα µου εφεστηκεν εν µεσω υµων θαρσειτε6διοτι ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετ
ι απαξ εγω σεισω τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και την ξηραν7και συσσεισω παντα τα 
εθνη και ηξει τα εκλεκτα παντων των εθνων και πλησω τον οικον τουτον δοξησ λεγει κυριοσ παντοκρ
ατωρ8εµον το αργυριον και εµον το χρυσιον λεγει κυριοσ παντοκρατωρ9διοτι µεγαλη εσται η δοξα το
υ οικου τουτου η εσχατη υπερ την πρωτην λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εν τω τοπω τουτω δωσω ειρ
ηνην λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ειρηνην ψυχησ εισ περιποιησιν παντι τω κτιζοντι του αναστησα
ι τον ναον τουτον10τετραδι και εικαδι του ενατου µηνοσ ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυ
ριου προσ αγγαιον τον προφητην λεγων11ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ επερωτησον τουσ ιερεισ νοµ
ον λεγων12εαν λαβη ανθρωποσ κρεασ αγιον εν τω ακρω του ιµατιου αυτου και αψηται το ακρον του ι
µατιου αυτου αρτου η εψεµατοσ η οινου η ελαιου η παντοσ βρωµατοσ ει αγιασθησεται και απεκριθη
σαν οι ιερεισ και ειπαν ου13και ειπεν αγγαιοσ εαν αψηται µεµιαµµενοσ επι ψυχη απο παντοσ τουτων 
ει µιανθησεται και απεκριθησαν οι ιερεισ και ειπαν µιανθησεται14και απεκριθη αγγαιοσ και ειπεν ου
τωσ ο λαοσ ουτοσ και ουτωσ το εθνοσ τουτο ενωπιον εµου λεγει κυριοσ και ουτωσ παντα τα εργα των
 χειρων αυτων και οσ εαν εγγιση εκει µιανθησεται ενεκεν των ληµµατων αυτων των ορθρινων οδυνηθ
ησονται απο προσωπου πονων αυτων και εµισειτε εν πυλαισ ελεγχοντασ15και νυν θεσθε δη εισ τασ κ
αρδιασ υµων απο τησ ηµερασ ταυτησ και υπερανω προ του θειναι λιθον επι λιθον εν τω ναω κυριου16

τινεσ ητε οτε ενεβαλλετε εισ κυψελην κριθησ εικοσι σατα και εγενετο κριθησ δεκα σατα και εισεπορε
υεσθε εισ το υποληνιον εξαντλησαι πεντηκοντα µετρητασ και εγενοντο εικοσι17επαταξα υµασ εν αφο
ρια και εν ανεµοφθορια και εν χαλαζη παντα τα εργα των χειρων υµων και ουκ επεστρεψατε προσ µε 
λεγει κυριοσ18υποταξατε δη τασ καρδιασ υµων απο τησ ηµερασ ταυτησ και επεκεινα απο τησ τετραδ
οσ και εικαδοσ του ενατου µηνοσ και απο τησ ηµερασ ησ εθεµελιωθη ο ναοσ κυριου θεσθε εν ταισ κ



αρδιαισ υµων19ει ετι επιγνωσθησεται επι τησ αλω και ει ετι η αµπελοσ και η συκη και η ροα και τα ξ
υλα τησ ελαιασ τα ου φεροντα καρπον απο τησ ηµερασ ταυτησ ευλογησω20και εγενετο λογοσ κυριου 
εκ δευτερου προσ αγγαιον τον προφητην τετραδι και εικαδι του µηνοσ λεγων21ειπον προσ ζοροβαβελ τ
ον του σαλαθιηλ εκ φυλησ ιουδα λεγων εγω σειω τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και την 
ξηραν22και καταστρεψω θρονουσ βασιλεων και ολεθρευσω δυναµιν βασιλεων των εθνων και καταστ
ρεψω αρµατα και αναβατασ και καταβησονται ιπποι και αναβαται αυτων εκαστοσ εν ροµφαια προσ 
τον αδελφον αυτου23εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ληµψοµαι σε ζοροβαβελ τον του σ
αλαθιηλ τον δουλον µου λεγει κυριοσ και θησοµαι σε ωσ σφραγιδα διοτι σε ηρετισα λεγει κυριοσ παν
τοκρατωρ  


