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Chapter 1 
1και ηθετησεν µωαβ εν ισραηλ µετα το αποθανειν αχααβ2και επεσεν οχοζιασ δια του δικτυωτου του ε
ν τω υπερωω αυτου τω εν σαµαρεια και ηρρωστησεν και απεστειλεν αγγελουσ και ειπεν προσ αυτουσ
 δευτε και επιζητησατε εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ει ζησοµαι εκ τησ αρρωστιασ µου ταυτησ κα
ι επορευθησαν επερωτησαι δι′ αυτου3και αγγελοσ κυριου ελαλησεν προσ ηλιου τον θεσβιτην λεγων α
ναστασ δευρο εισ συναντησιν των αγγελων οχοζιου βασιλεωσ σαµαρειασ και λαλησεισ προσ αυτου
σ ει παρα το µη ειναι θεον εν ισραηλ υµεισ πορευεσθε επιζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων4κ
αι ουχ ουτωσ οτι ταδε λεγει κυριοσ η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει ου καταβηση απ′ αυτησ οτι εκει θανα
τω αποθανη και επορευθη ηλιου και ειπεν προσ αυτουσ5και επεστραφησαν οι αγγελοι προσ αυτον κα
ι ειπεν προσ αυτουσ τι οτι επεστρεψατε6και ειπαν προσ αυτον ανηρ ανεβη εισ συναντησιν ηµων και ε
ιπεν προσ ηµασ δευτε επιστραφητε προσ τον βασιλεα τον αποστειλαντα υµασ και λαλησατε προσ αυ
τον ταδε λεγει κυριοσ ει παρα το µη ειναι θεον εν ισραηλ συ πορευη ζητησαι εν τη βααλ µυιαν θεον 
ακκαρων ουχ ουτωσ η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει ου καταβηση απ′ αυτησ οτι θανατω αποθανη7και ελ
αλησεν προσ αυτουσ λεγων τισ η κρισισ του ανδροσ του αναβαντοσ εισ συναντησιν υµιν και λαλησ
αντοσ προσ υµασ τουσ λογουσ τουτουσ8και ειπον προσ αυτον ανηρ δασυσ και ζωνην δερµατινην πε
ριεζωσµενοσ την οσφυν αυτου και ειπεν ηλιου ο θεσβιτησ ουτοσ εστιν9και απεστειλεν προσ αυτον ηγ
ουµενον πεντηκονταρχον και τουσ πεντηκοντα αυτου και ανεβη και ηλθεν προσ αυτον και ιδου ηλιο
υ εκαθητο επι τησ κορυφησ του ορουσ και ελαλησεν ο πεντηκονταρχοσ προσ αυτον και ειπεν ανθρω
πε του θεου ο βασιλευσ εκαλεσεν σε καταβηθι10και απεκριθη ηλιου και ειπεν προσ τον πεντηκονταρχ
ον και ει ανθρωποσ του θεου εγω καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και τουσ πεντ
ηκοντα σου και κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τουσ πεντηκοντα αυτου11και π
ροσεθετο ο βασιλευσ και απεστειλεν προσ αυτον αλλον πεντηκονταρχον και τουσ πεντηκοντα αυτου
 και ανεβη και ελαλησεν ο πεντηκονταρχοσ προσ αυτον και ειπεν ανθρωπε του θεου ταδε λεγει ο βασ
ιλευσ ταχεωσ καταβηθι12και απεκριθη ηλιου και ελαλησεν προσ αυτον και ειπεν ει ανθρωποσ του θε
ου εγω ειµι καταβησεται πυρ εκ του ουρανου και καταφαγεται σε και τουσ πεντηκοντα σου και κατεβ
η πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν αυτον και τουσ πεντηκοντα αυτου13και προσεθετο ο βασιλευσ ε
τι αποστειλαι ηγουµενον πεντηκονταρχον τριτον και τουσ πεντηκοντα αυτου και ηλθεν προσ αυτον 
ο πεντηκονταρχοσ ο τριτοσ και εκαµψεν επι τα γονατα αυτου κατεναντι ηλιου και εδεηθη αυτου και 
ελαλησεν προσ αυτον και ειπεν ανθρωπε του θεου εντιµωθητω δη η ψυχη µου και η ψυχη των δουλω
ν σου τουτων των πεντηκοντα εν οφθαλµοισ σου14ιδου κατεβη πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν του
σ δυο πεντηκονταρχουσ τουσ πρωτουσ και τουσ πεντηκοντα αυτων και νυν εντιµωθητω δη η ψυχη τ
ων δουλων σου εν οφθαλµοισ σου15και ελαλησεν αγγελοσ κυριου προσ ηλιου και ειπεν καταβηθι µετ′
 αυτου µη φοβηθησ απο προσωπου αυτων και ανεστη ηλιου και κατεβη µετ′ αυτου προσ τον βασιλεα
16και ελαλησεν προσ αυτον και ειπεν ηλιου ταδε λεγει κυριοσ τι οτι απεστειλασ αγγελουσ ζητησαι εν 
τη βααλ µυιαν θεον ακκαρων ουχ ουτωσ η κλινη εφ′ ησ ανεβησ εκει ου καταβηση απ′ αυτησ οτι θαν
ατω αποθανη17και απεθανεν κατα το ρηµα κυριου ο ελαλησεν ηλιου18και τα λοιπα των λογων οχοζιο
υ οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ18

και ιωραµ υιοσ αχααβ βασιλευει επι ισραηλ εν σαµαρεια ετη δεκα δυο εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφ
ατ βασιλεωσ ιουδα18και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου πλην ουχ ωσ οι αδελφοι αυτου ουδε ωσ
 η µητηρ αυτου18και απεστησεν τασ στηλασ του βααλ ασ εποιησεν ο πατηρ αυτου και συνετριψεν αυ
τασ πλην εν ταισ αµαρτιαισ οικου ιεροβοαµ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληθη ουκ απεστη απ′ αυτ
ων18και εθυµωθη οργη κυριοσ εισ τον οικον αχααβ  
 
Chapter 2 
1και εγενετο εν τω αναγειν κυριον τον ηλιου εν συσσεισµω ωσ εισ τον ουρανον και επορευθη ηλιου κ
αι ελισαιε εκ γαλγαλων2και ειπεν ηλιου προσ ελισαιε καθου δη ενταυθα οτι κυριοσ απεσταλκεν µε εω
σ βαιθηλ και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει καταλειψω σε και ηλθον εισ βαιθηλ3και η
λθον οι υιοι των προφητων οι εν βαιθηλ προσ ελισαιε και ειπον προσ αυτον ει εγνωσ οτι κυριοσ σηµε
ρον λαµβανει τον κυριον σου επανωθεν τησ κεφαλησ σου και ειπεν καγω εγνωκα σιωπατε4και ειπεν η
λιου προσ ελισαιε καθου δη ενταυθα οτι κυριοσ απεσταλκεν µε εισ ιεριχω και ειπεν ελισαιε ζη κυριο
σ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και ηλθον εισ ιεριχω5και ηγγισαν οι υιοι των προφητων οι εν ι
εριχω προσ ελισαιε και ειπαν προσ αυτον ει εγνωσ οτι σηµερον λαµβανει κυριοσ τον κυριον σου επα
νωθεν τησ κεφαλησ σου και ειπεν και γε εγω εγνων σιωπατε6και ειπεν αυτω ηλιου καθου δη ωδε οτι κ



υριοσ απεσταλκεν µε εωσ του ιορδανου και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψ
ω σε και επορευθησαν αµφοτεροι7και πεντηκοντα ανδρεσ υιοι των προφητων και εστησαν εξ εναντια
σ µακροθεν και αµφοτεροι εστησαν επι του ιορδανου8και ελαβεν ηλιου την µηλωτην αυτου και ειλησ
εν και επαταξεν το υδωρ και διηρεθη το υδωρ ενθα και ενθα και διεβησαν αµφοτεροι εν ερηµω9και εγ
ενετο εν τω διαβηναι αυτουσ και ηλιου ειπεν προσ ελισαιε αιτησαι τι ποιησω σοι πριν η αναληµφθην
αι µε απο σου και ειπεν ελισαιε γενηθητω δη διπλα εν πνευµατι σου επ′ εµε10και ειπεν ηλιου εσκληρυ
νασ του αιτησασθαι εαν ιδησ µε αναλαµβανοµενον απο σου και εσται σοι ουτωσ και εαν µη ου µη γε
νηται11και εγενετο αυτων πορευοµενων επορευοντο και ελαλουν και ιδου αρµα πυροσ και ιπποι πυρο
σ και διεστειλαν ανα µεσον αµφοτερων και ανεληµφθη ηλιου εν συσσεισµω ωσ εισ τον ουρανον12και 
ελισαιε εωρα και εβοα πατερ πατερ αρµα ισραηλ και ιππευσ αυτου και ουκ ειδεν αυτον ετι και επελα
βετο των ιµατιων αυτου και διερρηξεν αυτα εισ δυο ρηγµατα13και υψωσεν την µηλωτην ηλιου η επεσ
εν επανωθεν ελισαιε και επεστρεψεν ελισαιε και εστη επι του χειλουσ του ιορδανου14και ελαβεν την 
µηλωτην ηλιου η επεσεν επανωθεν αυτου και επαταξεν το υδωρ και ου διεστη και ειπεν που ο θεοσ η
λιου αφφω και επαταξεν τα υδατα και διερραγησαν ενθα και ενθα και διεβη ελισαιε15και ειδον αυτον 
οι υιοι των προφητων οι εν ιεριχω εξ εναντιασ και ειπον επαναπεπαυται το πνευµα ηλιου επι ελισαιε 
και ηλθον εισ συναντην αυτου και προσεκυνησαν αυτω επι την γην16και ειπον προσ αυτον ιδου δη µε
τα των παιδων σου πεντηκοντα ανδρεσ υιοι δυναµεωσ πορευθεντεσ δη ζητησατωσαν τον κυριον σου 
µηποτε ηρεν αυτον πνευµα κυριου και ερριψεν αυτον εν τω ιορδανη η εφ′ εν των ορεων η εφ′ ενα των 
βουνων και ειπεν ελισαιε ουκ αποστελειτε17και παρεβιασαντο αυτον εωσ οτου ησχυνετο και ειπεν απ
οστειλατε και απεστειλαν πεντηκοντα ανδρασ και εζητησαν τρεισ ηµερασ και ουχ ευρον αυτον18και 
ανεστρεψαν προσ αυτον και αυτοσ εκαθητο εν ιεριχω και ειπεν ελισαιε ουκ ειπον προσ υµασ µη πορ
ευθητε19και ειπον οι ανδρεσ τησ πολεωσ προσ ελισαιε ιδου η κατοικησισ τησ πολεωσ αγαθη καθωσ ο 
κυριοσ βλεπει και τα υδατα πονηρα και η γη ατεκνουµενη20και ειπεν ελισαιε λαβετε µοι υδρισκην κα
ινην και θετε εκει αλα και ελαβον προσ αυτον21και εξηλθεν ελισαιε εισ την διεξοδον των υδατων και 
ερριψεν εκει αλα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ιαµαι τα υδατα ταυτα ουκ εσται ετι εκειθεν θανατοσ κα
ι ατεκνουµενη22και ιαθησαν τα υδατα εωσ τησ ηµερασ ταυτησ κατα το ρηµα ελισαιε ο ελαλησεν23κα
ι ανεβη εκειθεν εισ βαιθηλ και αναβαινοντοσ αυτου εν τη οδω και παιδαρια µικρα εξηλθον εκ τησ πο
λεωσ και κατεπαιζον αυτου και ειπον αυτω αναβαινε φαλακρε αναβαινε24και εξενευσεν οπισω αυτω
ν και ειδεν αυτα και κατηρασατο αυτοισ εν ονοµατι κυριου και ιδου εξηλθον δυο αρκοι εκ του δρυµ
ου και ανερρηξαν εξ αυτων τεσσαρακοντα και δυο παιδασ25και επορευθη εκειθεν εισ το οροσ το καρ
µηλιον και εκειθεν επεστρεψεν εισ σαµαρειαν  
 
Chapter 3 
1και ιωραµ υιοσ αχααβ εβασιλευσεν εν ισραηλ εν ετει οκτωκαιδεκατω ιωσαφατ βασιλει ιουδα και εβ
ασιλευσεν δωδεκα ετη2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου πλην ουχ ωσ ο πατηρ αυτου κα
ι ουχ ωσ η µητηρ αυτου και µετεστησεν τασ στηλασ του βααλ ασ εποιησεν ο πατηρ αυτου3πλην εν τ
η αµαρτια ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εκολληθη ουκ απεστη απ′ αυτησ4και µωσ
α βασιλευσ µωαβ ην νωκηδ και επεστρεφεν τω βασιλει ισραηλ εν τη επαναστασει εκατον χιλιαδασ α
ρνων και εκατον χιλιαδασ κριων επι ποκων5και εγενετο µετα το αποθανειν αχααβ και ηθετησεν βασι
λευσ µωαβ εν βασιλει ισραηλ6και εξηλθεν ο βασιλευσ ιωραµ εν τη ηµερα εκεινη εκ σαµαρειασ και ε
πεσκεψατο τον ισραηλ7και επορευθη και εξαπεστειλεν προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα λεγων βασιλευσ
 µωαβ ηθετησεν εν εµοι ει πορευση µετ′ εµου εισ µωαβ εισ πολεµον και ειπεν αναβησοµαι οµοιοσ µοι
 οµοιοσ σοι ωσ ο λαοσ µου ο λαοσ σου ωσ οι ιπποι µου οι ιπποι σου8και ειπεν ποια οδω αναβω και ει
πεν οδον ερηµον εδωµ9και επορευθη ο βασιλευσ ισραηλ και ο βασιλευσ ιουδα και ο βασιλευσ εδωµ κ
αι εκυκλωσαν οδον επτα ηµερων και ουκ ην υδωρ τη παρεµβολη και τοισ κτηνεσιν τοισ εν τοισ ποσιν
 αυτων10και ειπεν ο βασιλευσ ισραηλ ω οτι κεκληκεν κυριοσ τουσ τρεισ βασιλεισ παρερχοµενουσ δο
υναι αυτουσ εν χειρι µωαβ11και ειπεν ιωσαφατ ουκ εστιν ωδε προφητησ του κυριου και επιζητησωµεν
 τον κυριον παρ′ αυτου και απεκριθη εισ των παιδων βασιλεωσ ισραηλ και ειπεν ωδε ελισαιε υιοσ σα
φατ οσ επεχεεν υδωρ επι χειρασ ηλιου12και ειπεν ιωσαφατ εστιν αυτω ρηµα κυριου και κατεβη προσ 
αυτον βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα και βασιλευσ εδωµ13και ειπεν ελισαιε προσ βα
σιλεα ισραηλ τι εµοι και σοι δευρο προσ τουσ προφητασ του πατροσ σου και ειπεν αυτω ο βασιλευσ ι
σραηλ µη οτι κεκληκεν κυριοσ τουσ τρεισ βασιλεισ του παραδουναι αυτουσ εισ χειρασ µωαβ14και ει
πεν ελισαιε ζη κυριοσ των δυναµεων ω παρεστην ενωπιον αυτου οτι ει µη προσωπον ιωσαφατ βασιλε
ωσ ιουδα εγω λαµβανω ει επεβλεψα προσ σε και ειδον σε15και νυνι δε λαβε µοι ψαλλοντα και εγενετο 
ωσ εψαλλεν ο ψαλλων και εγενετο επ′ αυτον χειρ κυριου16και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ ποιησατε τον χ
ειµαρρουν τουτον βοθυνουσ βοθυνουσ17οτι ταδε λεγει κυριοσ ουκ οψεσθε πνευµα και ουκ οψεσθε υετ
ον και ο χειµαρρουσ ουτοσ πλησθησεται υδατοσ και πιεσθε υµεισ και αι κτησεισ υµων και τα κτηνη 
υµων18και κουφη αυτη εν οφθαλµοισ κυριου και παραδωσω την µωαβ εν χειρι υµων19και παταξετε πα



σαν πολιν οχυραν και παν ξυλον αγαθον καταβαλειτε και πασασ πηγασ υδατοσ εµφραξετε και πασα
ν µεριδα αγαθην αχρειωσετε εν λιθοισ20και εγενετο το πρωι αναβαινουσησ τησ θυσιασ και ιδου υδατ
α ηρχοντο εξ οδου εδωµ και επλησθη η γη υδατοσ21και πασα µωαβ ηκουσαν οτι ανεβησαν οι βασιλει
σ πολεµειν αυτουσ και ανεβοησαν εκ παντοσ περιεζωσµενου ζωνην και επανω και εστησαν επι του ο
ριου22και ωρθρισαν το πρωι και ο ηλιοσ ανετειλεν επι τα υδατα και ειδεν µωαβ εξ εναντιασ τα υδατα
 πυρρα ωσει αιµα23και ειπαν αιµα τουτο τησ ροµφαιασ εµαχεσαντο οι βασιλεισ και επαταξαν ανηρ τ
ον πλησιον αυτου και νυν επι τα σκυλα µωαβ24και εισηλθον εισ την παρεµβολην ισραηλ και ισραηλ 
ανεστησαν και επαταξαν την µωαβ και εφυγον απο προσωπου αυτων και εισηλθον εισπορευοµενοι κ
αι τυπτοντεσ την µωαβ25και τασ πολεισ καθειλον και πασαν µεριδα αγαθην ερριψαν ανηρ τον λιθον 
και ενεπλησαν αυτην και πασαν πηγην υδατοσ ενεφραξαν και παν ξυλον αγαθον κατεβαλον εωσ του 
καταλιπειν τουσ λιθουσ του τοιχου καθηρηµενουσ και εκυκλευσαν οι σφενδονηται και επαταξαν αυ
την26και ειδεν ο βασιλευσ µωαβ οτι εκραταιωσεν υπερ αυτον ο πολεµοσ και ελαβεν µεθ′ εαυτου επτα
κοσιουσ ανδρασ εσπασµενουσ ροµφαιαν διακοψαι προσ βασιλεα εδωµ και ουκ ηδυνηθησαν27και ελα
βεν τον υιον αυτου τον πρωτοτοκον οσ εβασιλευσεν αντ′ αυτου και ανηνεγκεν αυτον ολοκαυτωµα επ
ι του τειχουσ και εγενετο µεταµελοσ µεγασ επι ισραηλ και απηραν απ′ αυτου και επεστρεψαν εισ την 
γην  
 
Chapter 4 
1και γυνη µια απο των υιων των προφητων εβοα προσ ελισαιε λεγουσα ο δουλοσ σου ο ανηρ µου απεθ
ανεν και συ εγνωσ οτι δουλοσ ην φοβουµενοσ τον κυριον και ο δανιστησ ηλθεν λαβειν τουσ δυο υιου
σ µου εαυτω εισ δουλουσ2και ειπεν ελισαιε τι ποιησω σοι αναγγειλον µοι τι εστιν σοι εν τω οικω η δε 
ειπεν ουκ εστιν τη δουλη σου ουθεν εν τω οικω οτι αλλ′ η ο αλειψοµαι ελαιον3και ειπεν προσ αυτην δ
ευρο αιτησον σαυτη σκευη εξωθεν παρα παντων των γειτονων σου σκευη κενα µη ολιγωσησ4και εισε
λευση και αποκλεισεισ την θυραν κατα σου και κατα των υιων σου και αποχεεισ εισ τα σκευη ταυτα
 και το πληρωθεν αρεισ5και απηλθεν παρ′ αυτου και εποιησεν ουτωσ και απεκλεισεν την θυραν κατ′ 
αυτησ και κατα των υιων αυτησ αυτοι προσηγγιζον προσ αυτην και αυτη επεχεεν6εωσ επλησθησαν τ
α σκευη και ειπεν προσ τουσ υιουσ αυτησ εγγισατε ετι προσ µε σκευοσ και ειπον αυτη ουκ εστιν ετι σ
κευοσ και εστη το ελαιον7και ηλθεν και απηγγειλεν τω ανθρωπω του θεου και ειπεν ελισαιε δευρο και
 αποδου το ελαιον και αποτεισεισ τουσ τοκουσ σου και συ και οι υιοι σου ζησεσθε εν τω επιλοιπω ελ
αιω8και εγενετο ηµερα και διεβη ελισαιε εισ σουµαν και εκει γυνη µεγαλη και εκρατησεν αυτον φαγει
ν αρτον και εγενετο αφ′ ικανου του εισπορευεσθαι αυτον εξεκλινεν του εκει φαγειν9και ειπεν η γυνη π
ροσ τον ανδρα αυτησ ιδου δη εγνων οτι ανθρωποσ του θεου αγιοσ ουτοσ διαπορευεται εφ′ ηµασ δια π
αντοσ10ποιησωµεν δη αυτω υπερωον τοπον µικρον και θωµεν αυτω εκει κλινην και τραπεζαν και διφρ
ον και λυχνιαν και εσται εν τω εισπορευεσθαι προσ ηµασ και εκκλινει εκει11και εγενετο ηµερα και ει
σηλθεν εκει και εξεκλινεν εισ το υπερωον και εκοιµηθη εκει12και ειπεν προσ γιεζι το παιδαριον αυτου
 καλεσον µοι την σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν αυτην και εστη ενωπιον αυτου13και ειπεν αυτω ειπ
ον δη προσ αυτην ιδου εξεστησασ ηµιν πασαν την εκστασιν ταυτην τι δει ποιησαι σοι ει εστιν λογοσ 
σοι προσ τον βασιλεα η προσ τον αρχοντα τησ δυναµεωσ η δε ειπεν εν µεσω του λαου µου εγω ειµι οι
κω14και ειπεν τι δει ποιησαι αυτη και ειπεν γιεζι το παιδαριον αυτου και µαλα υιοσ ουκ εστιν αυτη κ
αι ο ανηρ αυτησ πρεσβυτησ15και εκαλεσεν αυτην και εστη παρα την θυραν16και ειπεν ελισαιε προσ 
αυτην εισ τον καιρον τουτον ωσ η ωρα ζωσα συ περιειληφυια υιον η δε ειπεν µη κυριε µου µη διαψευ
ση την δουλην σου17και εν γαστρι ελαβεν η γυνη και ετεκεν υιον εισ τον καιρον τουτον ωσ η ωρα ζω
σα ωσ ελαλησεν προσ αυτην ελισαιε18και ηδρυνθη το παιδαριον και εγενετο ηνικα εξηλθεν το παιδα
ριον προσ τον πατερα αυτου προσ τουσ θεριζοντασ19και ειπεν προσ τον πατερα αυτου την κεφαλην µ
ου την κεφαλην µου και ειπεν τω παιδαριω αρον αυτον προσ την µητερα αυτου20και ηρεν αυτον προσ
 την µητερα αυτου και εκοιµηθη επι των γονατων αυτησ εωσ µεσηµβριασ και απεθανεν21και ανηνεγκ
εν αυτον και εκοιµισεν αυτον επι την κλινην του ανθρωπου του θεου και απεκλεισεν κατ′ αυτου και 
εξηλθεν22και εκαλεσεν τον ανδρα αυτησ και ειπεν αποστειλον δη µοι εν των παιδαριων και µιαν των 
ονων και δραµουµαι εωσ του ανθρωπου του θεου και επιστρεψω23και ειπεν τι οτι συ πορευη προσ αυτ
ον σηµερον ου νεοµηνια ουδε σαββατον η δε ειπεν ειρηνη24και επεσαξεν την ονον και ειπεν προσ το 
παιδαριον αυτησ αγε πορευου µη επισχησ µοι του επιβηναι οτι εαν ειπω σοι25δευρο και πορευση και 
ελευση προσ τον ανθρωπον του θεου εισ το οροσ το καρµηλιον και εγενετο ωσ ειδεν ελισαιε ερχοµεν
ην αυτην και ειπεν προσ γιεζι το παιδαριον αυτου ιδου δη η σωµανιτισ εκεινη26νυν δραµε εισ απαντη
ν αυτησ και ερεισ ει ειρηνη σοι ει ειρηνη τω ανδρι σου ει ειρηνη τω παιδαριω η δε ειπεν ειρηνη27και 
ηλθεν προσ ελισαιε εισ το οροσ και επελαβετο των ποδων αυτου και ηγγισεν γιεζι απωσασθαι αυτην 
και ειπεν ελισαιε αφεσ αυτην οτι η ψυχη αυτησ κατωδυνοσ αυτη και κυριοσ απεκρυψεν απ′ εµου και
 ουκ ανηγγειλεν µοι28η δε ειπεν µη ητησαµην υιον παρα του κυριου µου ουκ ειπα ου πλανησεισ µετ′ ε
µου29και ειπεν ελισαιε τω γιεζι ζωσαι την οσφυν σου και λαβε την βακτηριαν µου εν τη χειρι σου και 



δευρο οτι εαν ευρησ ανδρα ουκ ευλογησεισ αυτον και εαν ευλογηση σε ανηρ ουκ αποκριθηση αυτω 
και επιθησεισ την βακτηριαν µου επι προσωπον του παιδαριου30και ειπεν η µητηρ του παιδαριου ζη 
κυριοσ και ζη η ψυχη σου ει εγκαταλειψω σε και ανεστη ελισαιε και επορευθη οπισω αυτησ31και γιεζ
ι διηλθεν εµπροσθεν αυτησ και επεθηκεν την βακτηριαν επι προσωπον του παιδαριου και ουκ ην φων
η και ουκ ην ακροασισ και επεστρεψεν εισ απαντην αυτου και απηγγειλεν αυτω λεγων ουκ ηγερθη το
 παιδαριον32και εισηλθεν ελισαιε εισ τον οικον και ιδου το παιδαριον τεθνηκοσ κεκοιµισµενον επι τη
ν κλινην αυτου33και εισηλθεν ελισαιε εισ τον οικον και απεκλεισεν την θυραν κατα των δυο εαυτων 
και προσηυξατο προσ κυριον34και ανεβη και εκοιµηθη επι το παιδαριον και εθηκεν το στοµα αυτου ε
πι το στοµα αυτου και τουσ οφθαλµουσ αυτου επι τουσ οφθαλµουσ αυτου και τασ χειρασ αυτου επι τ
ασ χειρασ αυτου και διεκαµψεν επ′ αυτον και διεθερµανθη η σαρξ του παιδαριου35και επεστρεψεν κ
αι επορευθη εν τη οικια ενθεν και ενθεν και ανεβη και συνεκαµψεν επι το παιδαριον εωσ επτακισ και
 ηνοιξεν το παιδαριον τουσ οφθαλµουσ αυτου36και εξεβοησεν ελισαιε προσ γιεζι και ειπεν καλεσον τ
ην σωµανιτιν ταυτην και εκαλεσεν και εισηλθεν προσ αυτον και ειπεν ελισαιε λαβε τον υιον σου37κα
ι εισηλθεν η γυνη και επεσεν επι τουσ ποδασ αυτου και προσεκυνησεν επι την γην και ελαβεν τον υιο
ν αυτησ και εξηλθεν38και ελισαιε επεστρεψεν εισ γαλγαλα και ο λιµοσ εν τη γη και οι υιοι των προφη
των εκαθηντο ενωπιον αυτου και ειπεν ελισαιε τω παιδαριω αυτου επιστησον τον λεβητα τον µεγαν κ
αι εψε εψεµα τοισ υιοισ των προφητων39και εξηλθεν εισ εισ τον αγρον συλλεξαι αριωθ και ευρεν αµπ
ελον εν τω αγρω και συνελεξεν απ′ αυτησ τολυπην αγριαν πληρεσ το ιµατιον αυτου και ενεβαλεν εισ 
τον λεβητα του εψεµατοσ οτι ουκ εγνωσαν40και ενεχει τοισ ανδρασιν φαγειν και εγενετο εν τω εσθιειν
 αυτουσ εκ του εψηµατοσ και ιδου ανεβοησαν και ειπον θανατοσ εν τω λεβητι ανθρωπε του θεου και 
ουκ ηδυναντο φαγειν41και ειπεν λαβετε αλευρον και εµβαλετε εισ τον λεβητα και ειπεν ελισαιε προσ γ
ιεζι το παιδαριον εγχει τω λαω και εσθιετωσαν και ουκ εγενηθη ετι εκει ρηµα πονηρον εν τω λεβητι42

και ανηρ διηλθεν εκ βαιθσαρισα και ηνεγκεν προσ τον ανθρωπον του θεου πρωτογενηµατων εικοσι α
ρτουσ κριθινουσ και παλαθασ και ειπεν δοτε τω λαω και εσθιετωσαν43και ειπεν ο λειτουργοσ αυτου τ
ι δω τουτο ενωπιον εκατον ανδρων και ειπεν δοσ τω λαω και εσθιετωσαν οτι ταδε λεγει κυριοσ φαγοντ
αι και καταλειψουσιν44και εφαγον και κατελιπον κατα το ρηµα κυριου  
 
Chapter 5 
1και ναιµαν ο αρχων τησ δυναµεωσ συριασ ην ανηρ µεγασ ενωπιον του κυριου αυτου και τεθαυµασ
µενοσ προσωπω οτι εν αυτω εδωκεν κυριοσ σωτηριαν συρια και ο ανηρ ην δυνατοσ ισχυι λελεπρωµε
νοσ2και συρια εξηλθον µονοζωνοι και ηχµαλωτευσαν εκ γησ ισραηλ νεανιδα µικραν και ην ενωπιον 
τησ γυναικοσ ναιµαν3η δε ειπεν τη κυρια αυτησ οφελον ο κυριοσ µου ενωπιον του προφητου του θεο
υ του εν σαµαρεια τοτε αποσυναξει αυτον απο τησ λεπρασ αυτου4και εισηλθεν και απηγγειλεν τω κυ
ριω εαυτησ και ειπεν ουτωσ και ουτωσ ελαλησεν η νεανισ η εκ γησ ισραηλ5και ειπεν βασιλευσ συρι
ασ προσ ναιµαν δευρο εισελθε και εξαποστελω βιβλιον προσ βασιλεα ισραηλ και επορευθη και ελαβ
εν εν τη χειρι αυτου δεκα ταλαντα αργυριου και εξακισχιλιουσ χρυσουσ και δεκα αλλασσοµενασ στ
ολασ6και ηνεγκεν το βιβλιον προσ τον βασιλεα ισραηλ λεγων και νυν ωσ αν ελθη το βιβλιον τουτο πρ
οσ σε ιδου απεστειλα προσ σε ναιµαν τον δουλον µου και αποσυναξεισ αυτον απο τησ λεπρασ αυτου
7και εγενετο ωσ ανεγνω βασιλευσ ισραηλ το βιβλιον διερρηξεν τα ιµατια αυτου και ειπεν µη θεοσ εγω
 του θανατωσαι και ζωοποιησαι οτι ουτοσ αποστελλει προσ µε αποσυναξαι ανδρα απο τησ λεπρασ α
υτου οτι πλην γνωτε δη και ιδετε οτι προφασιζεται ουτοσ µε8και εγενετο ωσ ηκουσεν ελισαιε οτι διερρ
ηξεν ο βασιλευσ ισραηλ τα ιµατια εαυτου και απεστειλεν προσ τον βασιλεα ισραηλ λεγων ινα τι διερ
ρηξασ τα ιµατια σου ελθετω δη προσ µε ναιµαν και γνωτω οτι εστιν προφητησ εν ισραηλ9και ηλθεν ν
αιµαν εν ιππω και αρµατι και εστη επι θυρασ οικου ελισαιε10και απεστειλεν ελισαιε αγγελον προσ αυ
τον λεγων πορευθεισ λουσαι επτακισ εν τω ιορδανη και επιστρεψει η σαρξ σου σοι και καθαρισθηση1

1και εθυµωθη ναιµαν και απηλθεν και ειπεν ιδου δη ελεγον οτι εξελευσεται προσ µε και στησεται και 
επικαλεσεται εν ονοµατι θεου αυτου και επιθησει την χειρα αυτου επι τον τοπον και αποσυναξει το λ
επρον12ουχι αγαθοσ αβανα και φαρφαρ ποταµοι δαµασκου υπερ ιορδανην και παντα τα υδατα ισραη
λ ουχι πορευθεισ λουσοµαι εν αυτοισ και καθαρισθησοµαι και εξεκλινεν και απηλθεν εν θυµω13και 
ηγγισαν οι παιδεσ αυτου και ελαλησαν προσ αυτον µεγαν λογον ελαλησεν ο προφητησ προσ σε ουχι 
ποιησεισ και οτι ειπεν προσ σε λουσαι και καθαρισθητι14και κατεβη ναιµαν και εβαπτισατο εν τω ιορ
δανη επτακι κατα το ρηµα ελισαιε και επεστρεψεν η σαρξ αυτου ωσ σαρξ παιδαριου µικρου και εκαθ
αρισθη15και επεστρεψεν προσ ελισαιε αυτοσ και πασα η παρεµβολη αυτου και ηλθεν και εστη και ει
πεν ιδου δη εγνωκα οτι ουκ εστιν θεοσ εν παση τη γη οτι αλλ′ η εν τω ισραηλ και νυν λαβε την ευλογι
αν παρα του δουλου σου16και ειπεν ελισαιε ζη κυριοσ ω παρεστην ενωπιον αυτου ει ληµψοµαι και π
αρεβιασατο αυτον λαβειν και ηπειθησεν17και ειπεν ναιµαν και ει µη δοθητω δη τω δουλω σου γοµοσ 
ζευγουσ ηµιονων και συ µοι δωσεισ εκ τησ γησ τησ πυρρασ οτι ου ποιησει ετι ο δουλοσ σου ολοκαυτ
ωµα και θυσιασµα θεοισ ετεροισ αλλ′ η τω κυριω µονω18και ιλασεται κυριοσ τω δουλω σου εν τω εισ



πορευεσθαι τον κυριον µου εισ οικον ρεµµαν προσκυνησαι αυτον και επαναπαυσεται επι τησ χειροσ 
µου και προσκυνησω εν οικω ρεµµαν εν τω προσκυνειν αυτον εν οικω ρεµµαν και ιλασεται δη κυριο
σ τω δουλω σου εν τω λογω τουτω19και ειπεν ελισαιε προσ ναιµαν δευρο εισ ειρηνην και απηλθεν απ′ 
αυτου εισ δεβραθα τησ γησ20και ειπεν γιεζι το παιδαριον ελισαιε ιδου εφεισατο ο κυριοσ µου του ναι
µαν του συρου τουτου του µη λαβειν εκ χειροσ αυτου α ενηνοχεν ζη κυριοσ οτι ει µη δραµουµαι οπι
σω αυτου και ληµψοµαι παρ′ αυτου τι21και εδιωξε γιεζι οπισω του ναιµαν και ειδεν αυτον ναιµαν τρε
χοντα οπισω αυτου και επεστρεψεν απο του αρµατοσ εισ απαντην αυτου22και ειπεν ειρηνη ο κυριοσ 
µου απεστειλεν µε λεγων ιδου νυν ηλθον προσ µε δυο παιδαρια εξ ορουσ εφραιµ απο των υιων των πρ
οφητων δοσ δη αυτοισ ταλαντον αργυριου και δυο αλλασσοµενασ στολασ23και ειπεν ναιµαν λαβε διτ
αλαντον αργυριου και ελαβεν εν δυσι θυλακοισ και δυο αλλασσοµενασ στολασ και εδωκεν επι δυο π
αιδαρια αυτου και ηραν εµπροσθεν αυτου24και ηλθον εισ το σκοτεινον και ελαβεν εκ των χειρων αυτ
ων και παρεθετο εν οικω και εξαπεστειλεν τουσ ανδρασ25και αυτοσ εισηλθεν και παρειστηκει προσ τ
ον κυριον αυτου και ειπεν προσ αυτον ελισαιε ποθεν γιεζι και ειπεν γιεζι ου πεπορευται ο δουλοσ σο
υ ενθα και ενθα26και ειπεν προσ αυτον ελισαιε ουχι η καρδια µου επορευθη µετα σου οτε επεστρεψεν 
ο ανηρ απο του αρµατοσ εισ συναντην σοι και νυν ελαβεσ το αργυριον και νυν ελαβεσ τα ιµατια και
 ληµψη εν αυτω κηπουσ και ελαιωνασ και αµπελωνασ και προβατα και βοασ και παιδασ και παιδισκ
ασ27και η λεπρα ναιµαν κολληθησεται εν σοι και εν τω σπερµατι σου εισ τον αιωνα και εξηλθεν εκ π
ροσωπου αυτου λελεπρωµενοσ ωσει χιων  
 
Chapter 6 
1και ειπον οι υιοι των προφητων προσ ελισαιε ιδου δη ο τοποσ εν ω ηµεισ οικουµεν ενωπιον σου στεν
οσ αφ′ ηµων2πορευθωµεν δη εωσ του ιορδανου και λαβωµεν εκειθεν ανηρ εισ δοκον µιαν και ποιησω
µεν εαυτοισ εκει του οικειν εκει και ειπεν δευτε3και ειπεν ο εισ επιεικεωσ δευρο µετα των δουλων σου
 και ειπεν εγω πορευσοµαι4και επορευθη µετ′ αυτων και ηλθον εισ τον ιορδανην και ετεµνον τα ξυλα5

και ιδου ο εισ καταβαλλων την δοκον και το σιδηριον εξεπεσεν εισ το υδωρ και εβοησεν ω κυριε και 
αυτο κεχρηµενον6και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου που επεσεν και εδειξεν αυτω τον τοπον και απεκνισ
εν ξυλον και ερριψεν εκει και επεπολασεν το σιδηριον7και ειπεν υψωσον σαυτω και εξετεινεν την χει
ρα αυτου και ελαβεν αυτο8και βασιλευσ συριασ ην πολεµων εν ισραηλ και εβουλευσατο προσ τουσ 
παιδασ αυτου λεγων εισ τον τοπον τονδε τινα ελµωνι παρεµβαλω9και απεστειλεν ελισαιε προσ τον βα
σιλεα ισραηλ λεγων φυλαξαι µη παρελθειν εν τω τοπω τουτω οτι εκει συρια κεκρυπται10και απεστειλε
ν ο βασιλευσ ισραηλ εισ τον τοπον ον ειπεν αυτω ελισαιε και εφυλαξατο εκειθεν ου µιαν ουδε δυο11κ
αι εξεκινηθη η ψυχη βασιλεωσ συριασ περι του λογου τουτου και εκαλεσεν τουσ παιδασ αυτου και ε
ιπεν προσ αυτουσ ουκ αναγγελειτε µοι τισ προδιδωσιν µε βασιλει ισραηλ12και ειπεν εισ των παιδων α
υτου ουχι κυριε µου βασιλευ οτι ελισαιε ο προφητησ ο εν ισραηλ αναγγελλει τω βασιλει ισραηλ παντ
ασ τουσ λογουσ ουσ εαν λαλησησ εν τω ταµιειω του κοιτωνοσ σου13και ειπεν δευτε ιδετε που ουτοσ κ
αι αποστειλασ ληµψοµαι αυτον και ανηγγειλαν αυτω λεγοντεσ ιδου εν δωθαι+µ14και απεστειλεν εκει 
ιππον και αρµα και δυναµιν βαρειαν και ηλθον νυκτοσ και περιεκυκλωσαν την πολιν15και ωρθρισεν 
ο λειτουργοσ ελισαιε αναστηναι και εξηλθεν και ιδου δυναµισ κυκλουσα την πολιν και ιπποσ και αρ
µα και ειπεν το παιδαριον προσ αυτον ω κυριε πωσ ποιησωµεν16και ειπεν ελισαιε µη φοβου οτι πλειου
σ οι µεθ′ ηµων υπερ τουσ µετ′ αυτων17και προσευξατο ελισαιε και ειπεν κυριε διανοιξον τουσ οφθαλµ
ουσ του παιδαριου και ιδετω και διηνοιξεν κυριοσ τουσ οφθαλµουσ αυτου και ειδεν και ιδου το οροσ
 πληρεσ ιππων και αρµα πυροσ περικυκλω ελισαιε18και κατεβησαν προσ αυτον και προσηυξατο ελισ
αιε προσ κυριον και ειπεν παταξον δη τουτο το εθνοσ αορασια και επαταξεν αυτουσ αορασια κατα τ
ο ρηµα ελισαιε19και ειπεν προσ αυτουσ ελισαιε ουχ αυτη η πολισ και αυτη η οδοσ δευτε οπισω µου κ
αι απαξω υµασ προσ τον ανδρα ον ζητειτε και απηγαγεν αυτουσ εισ σαµαρειαν20και εγενετο ωσ ειση
λθον εισ σαµαρειαν και ειπεν ελισαιε ανοιξον δη κυριε τουσ οφθαλµουσ αυτων και ιδετωσαν και διη
νοιξεν κυριοσ τουσ οφθαλµουσ αυτων και ειδον και ιδου ησαν εν µεσω σαµαρειασ21και ειπεν ο βασι
λευσ ισραηλ ωσ ειδεν αυτουσ ει παταξασ παταξω πατερ22και ειπεν ου παταξεισ ει µη ουσ ηχµαλωτευ
σασ εν ροµφαια σου και τοξω σου συ τυπτεισ παραθεσ αρτουσ και υδωρ ενωπιον αυτων και φαγετωσ
αν και πιετωσαν και απελθετωσαν προσ τον κυριον αυτων23και παρεθηκεν αυτοισ παραθεσιν µεγαλη
ν και εφαγον και επιον και απεστειλεν αυτουσ και απηλθον προσ τον κυριον αυτων και ου προσεθεντ
ο ετι µονοζωνοι συριασ του ελθειν εισ γην ισραηλ24και εγενετο µετα ταυτα και ηθροισεν υιοσ αδερ β
ασιλευσ συριασ πασαν την παρεµβολην αυτου και ανεβη και περιεκαθισεν σαµαρειαν25και εγενετο λ
ιµοσ µεγασ εν σαµαρεια και ιδου περιεκαθηντο επ′ αυτην εωσ ου εγενηθη κεφαλη ονου πεντηκοντα σ
ικλων αργυριου και τεταρτον του καβου κοπρου περιστερων πεντε σικλων αργυριου26και ην ο βασιλε
υσ ισραηλ διαπορευοµενοσ επι του τειχουσ και γυνη εβοησεν προσ αυτον λεγουσα σωσον κυριε βασι
λευ27και ειπεν αυτη µη σε σωσαι κυριοσ ποθεν σωσω σε µη απο τησ αλωνοσ η απο τησ ληνου28και ει
πεν αυτη ο βασιλευσ τι εστιν σοι και ειπεν η γυνη αυτη ειπεν προσ µε δοσ τον υιον σου και φαγοµεθα 



αυτον σηµερον και τον υιον µου και φαγοµεθα αυτον αυριον29και ηψησαµεν τον υιον µου και εφαγοµ
εν αυτον και ειπον προσ αυτην τη ηµερα τη δευτερα δοσ τον υιον σου και φαγωµεν αυτον και εκρυψε
ν τον υιον αυτησ30και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ ισραηλ τουσ λογουσ τησ γυναικοσ διερρηξεν τ
α ιµατια αυτου και αυτοσ διεπορευετο επι του τειχουσ και ειδεν ο λαοσ τον σακκον επι τησ σαρκοσ 
αυτου εσωθεν31και ειπεν ταδε ποιησαι µοι ο θεοσ και ταδε προσθειη ει στησεται η κεφαλη ελισαιε επ′ 
αυτω σηµερον32και ελισαιε εκαθητο εν τω οικω αυτου και οι πρεσβυτεροι εκαθηντο µετ′ αυτου και α
πεστειλεν ανδρα προ προσωπου αυτου πριν ελθειν τον αγγελον προσ αυτον και αυτοσ ειπεν προσ του
σ πρεσβυτερουσ ει οιδατε οτι απεστειλεν ο υιοσ του φονευτου ουτοσ αφελειν την κεφαλην µου ιδετε ω
σ αν ελθη ο αγγελοσ αποκλεισατε την θυραν και παραθλιψατε αυτον εν τη θυρα ουχι φωνη των ποδω
ν του κυριου αυτου κατοπισθεν αυτου33ετι αυτου λαλουντοσ µετ′ αυτων και ιδου αγγελοσ κατεβη πρ
οσ αυτον και ειπεν ιδου αυτη η κακια παρα κυριου τι υποµεινω τω κυριω ετι  
 
Chapter 7 
1και ειπεν ελισαιε ακουσον λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ ωσ η ωρα αυτη αυριον µετρον σεµιδαλεω
σ σικλου και διµετρον κριθων σικλου εν ταισ πυλαισ σαµαρειασ2και απεκριθη ο τριστατησ εφ′ ον ο β
ασιλευσ επανεπαυετο επι την χειρα αυτου τω ελισαιε και ειπεν ιδου ποιησει κυριοσ καταρρακτασ εν 
ουρανω µη εσται το ρηµα τουτο και ελισαιε ειπεν ιδου συ οψη τοισ οφθαλµοισ σου και εκειθεν ου φα
γη3και τεσσαρεσ ανδρεσ ησαν λεπροι παρα την θυραν τησ πολεωσ και ειπεν ανηρ προσ τον πλησιον 
αυτου τι ηµεισ καθηµεθα ωδε εωσ αποθανωµεν4εαν ειπωµεν εισελθωµεν εισ την πολιν και ο λιµοσ εν 
τη πολει και αποθανουµεθα εκει και εαν καθισωµεν ωδε και αποθανουµεθα και νυν δευτε και εµπεσω
µεν εισ την παρεµβολην συριασ εαν ζωογονησωσιν ηµασ και ζησοµεθα και εαν θανατωσωσιν ηµασ 
και αποθανουµεθα5και ανεστησαν εν τω σκοτει εισελθειν εισ την παρεµβολην συριασ και ηλθον εισ 
µεροσ τησ παρεµβολησ συριασ και ιδου ουκ εστιν ανηρ εκει6και κυριοσ ακουστην εποιησεν την παρ
εµβολην συριασ φωνην αρµατοσ και φωνην ιππου και φωνην δυναµεωσ µεγαλησ και ειπεν ανηρ προσ
 τον αδελφον αυτου νυν εµισθωσατο εφ′ ηµασ βασιλευσ ισραηλ τουσ βασιλεασ των χετταιων και του
σ βασιλεασ αιγυπτου του ελθειν εφ′ ηµασ7και ανεστησαν και απεδρασαν εν τω σκοτει και εγκατελιπα
ν τασ σκηνασ αυτων και τουσ ιππουσ αυτων και τουσ ονουσ αυτων εν τη παρεµβολη ωσ εστιν και εφ
υγον προσ την ψυχην εαυτων8και εισηλθον οι λεπροι ουτοι εωσ µερουσ τησ παρεµβολησ και εισηλθο
ν εισ σκηνην µιαν και εφαγον και επιον και ηραν εκειθεν αργυριον και χρυσιον και ιµατισµον και επ
ορευθησαν και επεστρεψαν και εισηλθον εισ σκηνην αλλην και ελαβον εκειθεν και επορευθησαν και
 κατεκρυψαν9και ειπεν ανηρ προσ τον πλησιον αυτου ουχ ουτωσ ηµεισ ποιουµεν η ηµερα αυτη ηµερ
α ευαγγελιασ εστιν και ηµεισ σιωπωµεν και µενοµεν εωσ φωτοσ του πρωι και ευρησοµεν ανοµιαν και
 νυν δευρο και εισελθωµεν και αναγγειλωµεν εισ τον οικον του βασιλεωσ10και εισηλθον και εβοησαν 
προσ την πυλην τησ πολεωσ και ανηγγειλαν αυτοισ λεγοντεσ εισηλθοµεν εισ την παρεµβολην συρια
σ και ιδου ουκ εστιν εκει ανηρ και φωνη ανθρωπου οτι ει µη ιπποσ δεδεµενοσ και ονοσ και αι σκηναι
 αυτων ωσ εισιν11και εβοησαν οι θυρωροι και ανηγγειλαν εισ τον οικον του βασιλεωσ εσω12και ανεστ
η ο βασιλευσ νυκτοσ και ειπεν προσ τουσ παιδασ αυτου αναγγελω δη υµιν α εποιησεν ηµιν συρια εγν
ωσαν οτι πεινωµεν ηµεισ και εξηλθαν εκ τησ παρεµβολησ και εκρυβησαν εν τω αγρω λεγοντεσ οτι εξ
ελευσονται εκ τησ πολεωσ και συλληµψοµεθα αυτουσ ζωντασ και εισ την πολιν εισελευσοµεθα13και 
απεκριθη εισ των παιδων αυτου και ειπεν λαβετωσαν δη πεντε των ιππων των υπολελειµµενων οι κατ
ελειφθησαν ωδε ιδου εισιν προσ παν το πληθοσ ισραηλ το εκλειπον και αποστελουµεν εκει και οψοµε
θα14και ελαβον δυο επιβατασ ιππων και απεστειλεν ο βασιλευσ ισραηλ οπισω του βασιλεωσ συριασ 
λεγων δευτε και ιδετε15και επορευθησαν οπισω αυτων εωσ του ιορδανου και ιδου πασα η οδοσ πληρη
σ ιµατιων και σκευων ων ερριψεν συρια εν τω θαµβεισθαι αυτουσ και επεστρεψαν οι αγγελοι και ανη
γγειλαν τω βασιλει16και εξηλθεν ο λαοσ και διηρπασεν την παρεµβολην συριασ και εγενετο µετρον σ
εµιδαλεωσ σικλου και διµετρον κριθων σικλου κατα το ρηµα κυριου17και ο βασιλευσ κατεστησεν τον
 τριστατην εφ′ ον ο βασιλευσ επανεπαυετο επι τη χειρι αυτου επι τησ πυλησ και συνεπατησεν αυτον 
ο λαοσ εν τη πυλη και απεθανεν καθα ελαλησεν ο ανθρωποσ του θεου οσ ελαλησεν εν τω καταβηναι 
τον αγγελον προσ αυτον18και εγενετο καθα ελαλησεν ελισαιε προσ τον βασιλεα λεγων διµετρον κριθη
σ σικλου και µετρον σεµιδαλεωσ σικλου και εσται ωσ η ωρα αυτη αυριον εν τη πυλη σαµαρειασ19κα
ι απεκριθη ο τριστατησ τω ελισαιε και ειπεν ιδου κυριοσ ποιει καταρρακτασ εν τω ουρανω µη εσται τ
ο ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε ιδου οψη τοισ οφθαλµοισ σου και εκειθεν ου φαγη20και εγενετο ουτωσ
 και συνεπατησεν αυτον ο λαοσ εν τη πυλη και απεθανεν  
 
Chapter 8 
1και ελισαιε ελαλησεν προσ την γυναικα ησ εζωπυρησεν τον υιον λεγων αναστηθι και δευρο συ και ο
 οικοσ σου και παροικει ου εαν παροικησησ οτι κεκληκεν κυριοσ λιµον επι την γην και γε ηλθεν επι τ
ην γην επτα ετη2και ανεστη η γυνη και εποιησεν κατα το ρηµα ελισαιε και επορευθη αυτη και ο οικο



σ αυτησ και παρωκει εν γη αλλοφυλων επτα ετη3και εγενετο µετα το τελοσ των επτα ετων και επεστρε
ψεν η γυνη εκ γησ αλλοφυλων εισ την πολιν και ηλθεν βοησαι προσ τον βασιλεα περι του οικου εαυτ
ησ και περι των αγρων εαυτησ4και ο βασιλευσ ελαλει προσ γιεζι το παιδαριον ελισαιε του ανθρωπου 
του θεου λεγων διηγησαι δη µοι παντα τα µεγαλα α εποιησεν ελισαιε5και εγενετο αυτου εξηγουµενου 
τω βασιλει ωσ εζωπυρησεν υιον τεθνηκοτα και ιδου η γυνη ησ εζωπυρησεν τον υιον αυτησ ελισαιε β
οωσα προσ τον βασιλεα περι του οικου εαυτησ και περι των αγρων εαυτησ και ειπεν γιεζι κυριε βασι
λευ αυτη η γυνη και ουτοσ ο υιοσ αυτησ ον εζωπυρησεν ελισαιε6και επηρωτησεν ο βασιλευσ την γυν
αικα και διηγησατο αυτω και εδωκεν αυτη ο βασιλευσ ευνουχον ενα λεγων επιστρεψον παντα τα αυτ
ησ και παντα τα γενηµατα του αγρου αυτησ απο τησ ηµερασ ησ κατελιπεν την γην εωσ του νυν7και η
λθεν ελισαιε εισ δαµασκον και υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ ηρρωστει και ανηγγειλαν αυτω λεγοντεσ 
ηκει ο ανθρωποσ του θεου εωσ ωδε8και ειπεν ο βασιλευσ προσ αζαηλ λαβε εν τη χειρι σου µαναα και
 δευρο εισ απαντην τω ανθρωπω του θεου και επιζητησον τον κυριον παρ′ αυτου λεγων ει ζησοµαι εκ
 τησ αρρωστιασ µου ταυτησ9και επορευθη αζαηλ εισ απαντην αυτου και ελαβεν µαναα εν τη χειρι α
υτου και παντα τα αγαθα δαµασκου αρσιν τεσσαρακοντα καµηλων και ηλθεν και εστη ενωπιον αυτο
υ και ειπεν προσ ελισαιε ο υιοσ σου υιοσ αδερ βασιλευσ συριασ απεστειλεν µε προσ σε λεγων ει ζησ
οµαι εκ τησ αρρωστιασ µου ταυτησ10και ειπεν ελισαιε δευρο ειπον αυτω ζωη ζηση και εδειξεν µοι κυ
ριοσ οτι θανατω αποθανη11και παρεστη τω προσωπω αυτου και εθηκεν εωσ αισχυνησ και εκλαυσεν 
ο ανθρωποσ του θεου12και ειπεν αζαηλ τι οτι ο κυριοσ µου κλαιει και ειπεν οτι οιδα οσα ποιησεισ τοι
σ υιοισ ισραηλ κακα τα οχυρωµατα αυτων εξαποστελεισ εν πυρι και τουσ εκλεκτουσ αυτων εν ροµφ
αια αποκτενεισ και τα νηπια αυτων ενσεισεισ και τασ εν γαστρι εχουσασ αυτων αναρρηξεισ13και ειπ
εν αζαηλ τισ εστιν ο δουλοσ σου ο κυων ο τεθνηκωσ οτι ποιησει το ρηµα τουτο και ειπεν ελισαιε εδει
ξεν µοι κυριοσ σε βασιλευοντα επι συριαν14και απηλθεν απο ελισαιε και εισηλθεν προσ τον κυριον α
υτου και ειπεν αυτω τι ειπεν σοι ελισαιε και ειπεν ειπεν µοι ζωη ζηση15και εγενετο τη επαυριον και ελ
αβεν το µαχµα και εβαψεν εν τω υδατι και περιεβαλεν επι το προσωπον αυτου και απεθανεν και εβασ
ιλευσεν αζαηλ αντ′ αυτου16εν ετει πεµπτω τω ιωραµ υιω αχααβ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν ιωραµ υ
ιοσ ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα17υιοσ τριακοντα και δυο ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και οκτω ετη ε
βασιλευσεν εν ιερουσαληµ18και επορευθη εν οδω βασιλεων ισραηλ καθωσ εποιησεν οικοσ αχααβ οτι
 θυγατηρ αχααβ ην αυτω εισ γυναικα και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου19και ουκ ηθελησεν κυ
ριοσ διαφθειραι τον ιουδαν δια δαυιδ τον δουλον αυτου καθωσ ειπεν δουναι αυτω λυχνον και τοισ υι
οισ αυτου πασασ τασ ηµερασ20εν ταισ ηµεραισ αυτου ηθετησεν εδωµ υποκατωθεν χειροσ ιουδα και ε
βασιλευσαν εφ′ εαυτουσ βασιλεα21και ανεβη ιωραµ εισ σιωρ και παντα τα αρµατα µετ′ αυτου και εγε
νετο αυτου ανασταντοσ και επαταξεν τον εδωµ τον κυκλωσαντα επ′ αυτον και τουσ αρχοντασ των α
ρµατων και εφυγεν ο λαοσ εισ τα σκηνωµατα αυτων22και ηθετησεν εδωµ υποκατωθεν χειροσ ιουδα ε
ωσ τησ ηµερασ ταυτησ τοτε ηθετησεν λοβενα εν τω καιρω εκεινω23και τα λοιπα των λογων ιωραµ και
 παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραπται επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα2

4και εκοιµηθη ιωραµ µετα των πατερων αυτου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ του 
πατροσ αυτου και εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου25εν ετει δωδεκατω τω ιωραµ υιω αχα
αβ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ ιωραµ26υιοσ εικοσι και δυο ετων οχοζιασ εν τω βασιλε
υειν αυτον και ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου γοθολια θυγα
τηρ αµβρι βασιλεωσ ισραηλ27και επορευθη εν οδω οικου αχααβ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυ
ριου καθωσ ο οικοσ αχααβ28και επορευθη µετα ιωραµ υιου αχααβ εισ πολεµον µετα αζαηλ βασιλεωσ
 αλλοφυλων εν ρεµµωθ γαλααδ και επαταξαν οι συροι τον ιωραµ29και επεστρεψεν ο βασιλευσ ιωραµ 
του ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον εν ρεµµωθ εν τω πολεµειν αυτον µετ
α αζαηλ βασιλεωσ συριασ και οχοζιασ υιοσ ιωραµ κατεβη του ιδειν τον ιωραµ υιον αχααβ εν ιεζραε
λ οτι ηρρωστει αυτοσ  
 
Chapter 9 
1και ελισαιε ο προφητησ εκαλεσεν ενα των υιων των προφητων και ειπεν αυτω ζωσαι την οσφυν σου 
και λαβε τον φακον του ελαιου τουτου εν τη χειρι σου και δευρο εισ ρεµµωθ γαλααδ2και εισελευση ε
κει και οψη εκει ιου υιον ιωσαφατ υιου ναµεσσι και εισελευση και αναστησεισ αυτον εκ µεσου των 
αδελφων αυτου και εισαξεισ αυτον εισ το ταµιειον εν τω ταµιειω3και ληµψη τον φακον του ελαιου κα
ι επιχεεισ επι την κεφαλην αυτου και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κεχρικα σε εισ βασιλεα επι ισραηλ και 
ανοιξεισ την θυραν και φευξη και ου µενεισ4και επορευθη το παιδαριον ο προφητησ εισ ρεµµωθ γαλα
αδ5και εισηλθεν και ιδου οι αρχοντεσ τησ δυναµεωσ εκαθηντο και ειπεν λογοσ µοι προσ σε ο αρχων 
και ειπεν ιου προσ τινα εκ παντων ηµων και ειπεν προσ σε ο αρχων6και ανεστη και εισηλθεν εισ τον 
οικον και επεχεεν το ελαιον επι την κεφαλην αυτου και ειπεν αυτω ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ κ
εχρικα σε εισ βασιλεα επι λαον κυριου επι τον ισραηλ7και εξολεθρευσεισ τον οικον αχααβ του κυριο
υ σου εκ προσωπου µου και εκδικησεισ τα αιµατα των δουλων µου των προφητων και τα αιµατα παντ



ων των δουλων κυριου εκ χειροσ ιεζαβελ8και εκ χειροσ ολου του οικου αχααβ και εξολεθρευσεισ τω 
οικω αχααβ ουρουντα προσ τοιχον και συνεχοµενον και εγκαταλελειµµενον εν ισραηλ9και δωσω τον
 οικον αχααβ ωσ τον οικον ιεροβοαµ υιου ναβατ και ωσ τον οικον βαασα υιου αχια10και την ιεζαβελ
 καταφαγονται οι κυνεσ εν τη µεριδι ιεζραελ και ουκ εστιν ο θαπτων και ηνοιξεν την θυραν και εφυγε
ν11και ιου εξηλθεν προσ τουσ παιδασ του κυριου αυτου και ειπον αυτω ει ειρηνη τι οτι εισηλθεν ο επι
ληµπτοσ ουτοσ προσ σε και ειπεν αυτοισ υµεισ οιδατε τον ανδρα και την αδολεσχιαν αυτου12και ειπ
ον αδικον απαγγειλον δη ηµιν και ειπεν ιου προσ αυτουσ ουτωσ και ουτωσ ελαλησεν προσ µε λεγων τ
αδε λεγει κυριοσ κεχρικα σε εισ βασιλεα επι ισραηλ13και ακουσαντεσ εσπευσαν και ελαβον εκαστοσ 
το ιµατιον αυτου και εθηκαν υποκατω αυτου επι γαρεµ των αναβαθµων και εσαλπισαν εν κερατινη κ
αι ειπον εβασιλευσεν ιου14και συνεστραφη ιου υιοσ ιωσαφατ υιου ναµεσσι προσ ιωραµ και ιωραµ αυ
τοσ εφυλασσεν εν ρεµµωθ γαλααδ αυτοσ και πασ ισραηλ απο προσωπου αζαηλ βασιλεωσ συριασ15κ
αι απεστρεψεν ιωραµ ο βασιλευσ ιατρευθηναι εν ιεζραελ απο των πληγων ων επαισαν αυτον οι συρο
ι εν τω πολεµειν αυτον µετα αζαηλ βασιλεωσ συριασ και ειπεν ιου ει εστιν η ψυχη υµων µετ′ εµου µη
 εξελθετω εκ τησ πολεωσ διαπεφευγωσ του πορευθηναι και απαγγειλαι εν ιεζραελ16και ιππευσεν και ε
πορευθη ιου και κατεβη εισ ιεζραελ οτι ιωραµ βασιλευσ ισραηλ εθεραπευετο εν ιεζραελ απο των τοξ
ευµατων ων κατετοξευσαν αυτον οι αραµιν εν τη ραµµαθ εν τω πολεµω µετα αζαηλ βασιλεωσ συρια
σ οτι αυτοσ δυνατοσ και ανηρ δυναµεωσ και οχοζιασ βασιλευσ ιουδα κατεβη ιδειν τον ιωραµ17και ο 
σκοποσ ανεβη επι τον πυργον εν ιεζραελ και ειδεν τον κονιορτον ιου εν τω παραγινεσθαι αυτον και ει
πεν κονιορτον εγω βλεπω και ειπεν ιωραµ λαβε επιβατην και αποστειλον εµπροσθεν αυτων και ειπατ
ω ει ειρηνη18και επορευθη επιβατησ ιππου εισ απαντην αυτων και ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευσ ει ειρη
νη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφε εισ τα οπισω µου και απηγγειλεν ο σκοποσ λεγων ηλθεν ο
 αγγελοσ εωσ αυτων και ουκ ανεστρεψεν19και απεστειλεν επιβατην ιππου δευτερον και ηλθεν προσ α
υτον και ειπεν ταδε λεγει ο βασιλευσ ει ειρηνη και ειπεν ιου τι σοι και ειρηνη επιστρεφου εισ τα οπισ
ω µου20και απηγγειλεν ο σκοποσ λεγων ηλθεν εωσ αυτων και ουκ ανεστρεψεν και ο αγων ηγεν τον ιου
 υιον ναµεσσιου οτι εν παραλλαγη εγενετο21και ειπεν ιωραµ ζευξον και εζευξεν αρµα και εξηλθεν ιω
ραµ βασιλευσ ισραηλ και οχοζιασ βασιλευσ ιουδα ανηρ εν τω αρµατι αυτου και εξηλθον εισ απαντ
ην ιου και ευρον αυτον εν τη µεριδι ναβουθαι του ιεζραηλιτου22και εγενετο ωσ ειδεν ιωραµ τον ιου κ
αι ειπεν ει ειρηνη ιου και ειπεν ιου τι ειρηνη ετι αι πορνειαι ιεζαβελ τησ µητροσ σου και τα φαρµακα
 αυτησ τα πολλα23και επεστρεψεν ιωραµ τασ χειρασ αυτου του φυγειν και ειπεν προσ οχοζιαν δολοσ 
οχοζια24και επλησεν ιου την χειρα αυτου εν τω τοξω και επαταξεν τον ιωραµ ανα µεσον των βραχιον
ων αυτου και εξηλθεν το βελοσ δια τησ καρδιασ αυτου και εκαµψεν επι τα γονατα αυτου25και ειπεν ι
ου προσ βαδεκαρ τον τριστατην αυτου ριψον αυτον εν τη µεριδι αγρου ναβουθαι του ιεζραηλιτου οτι
 µνηµονευω εγω και συ επιβεβηκοτεσ επι ζευγη οπισω αχααβ του πατροσ αυτου και κυριοσ ελαβεν επ
′ αυτον το ληµµα τουτο λεγων26ει µη µετα των αιµατων ναβουθαι και τα αιµατα των υιων αυτου ειδο
ν εχθεσ φησιν κυριοσ και ανταποδωσω αυτω εν τη µεριδι ταυτη φησιν κυριοσ και νυν αρασ δη ριψον 
αυτον εν τη µεριδι κατα το ρηµα κυριου27και οχοζιασ βασιλευσ ιουδα ειδεν και εφυγεν οδον βαιθαγγ
αν και εδιωξεν οπισω αυτου ιου και ειπεν και γε αυτον και επαταξεν αυτον εν τω αρµατι εν τω αναβα
ινειν γαι η εστιν ιεβλααµ και εφυγεν εισ µαγεδδων και απεθανεν εκει28και επεβιβασαν αυτον οι παιδε
σ αυτου επι το αρµα και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει 
δαυιδ29και εν ετει ενδεκατω ιωραµ βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν οχοζιασ επι ιουδαν30και ηλθεν ιου 
εισ ιεζραελ και ιεζαβελ ηκουσεν και εστιµισατο τουσ οφθαλµουσ αυτησ και ηγαθυνεν την κεφαλην α
υτησ και διεκυψεν δια τησ θυριδοσ31και ιου εισεπορευετο εν τη πολει και ειπεν ει ειρηνη ζαµβρι ο φο
νευτησ του κυριου αυτου32και επηρεν το προσωπον αυτου εισ την θυριδα και ειδεν αυτην και ειπεν τι
σ ει συ καταβηθι µετ′ εµου και κατεκυψαν προσ αυτον δυο ευνουχοι33και ειπεν κυλισατε αυτην και ε
κυλισαν αυτην και ερραντισθη του αιµατοσ αυτησ προσ τον τοιχον και προσ τουσ ιππουσ και συνεπ
ατησαν αυτην34και εισηλθεν ιου και εφαγεν και επιεν και ειπεν επισκεψασθε δη την κατηραµενην τα
υτην και θαψατε αυτην οτι θυγατηρ βασιλεωσ εστιν35και επορευθησαν θαψαι αυτην και ουχ ευρον ε
ν αυτη αλλο τι η το κρανιον και οι ποδεσ και τα ιχνη των χειρων36και επεστρεψαν και ανηγγειλαν αυ
τω και ειπεν λογοσ κυριου ον ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ηλιου του θεσβιτου λεγων εν τη µεριδι 
ιεζραελ καταφαγονται οι κυνεσ τασ σαρκασ ιεζαβελ37και εσται το θνησιµαιον ιεζαβελ ωσ κοπρια επι
 προσωπου του αγρου εν τη µεριδι ιεζραελ ωστε µη ειπειν αυτουσ ιεζαβελ  
 
Chapter 10 
1και τω αχααβ εβδοµηκοντα υιοι εν σαµαρεια και εγραψεν ιου βιβλιον και απεστειλεν εν σαµαρεια π
ροσ τουσ αρχοντασ σαµαρειασ και προσ τουσ πρεσβυτερουσ και προσ τουσ τιθηνουσ υιων αχααβ λε
γων2και νυν ωσ εαν ελθη το βιβλιον τουτο προσ υµασ µεθ′ υµων οι υιοι του κυριου υµων και µεθ′ υµω
ν το αρµα και οι ιπποι και πολεισ οχυραι και τα οπλα3και οψεσθε τον αγαθον και τον ευθη εν τοισ υι
οισ του κυριου υµων και καταστησετε αυτον επι τον θρονον του πατροσ αυτου και πολεµειτε υπερ το



υ οικου του κυριου υµων4και εφοβηθησαν σφοδρα και ειπον ιδου οι δυο βασιλεισ ουκ εστησαν κατα 
προσωπον αυτου και πωσ στησοµεθα ηµεισ5και απεστειλαν οι επι του οικου και οι επι τησ πολεωσ κ
αι οι πρεσβυτεροι και οι τιθηνοι προσ ιου λεγοντεσ παιδεσ σου ηµεισ και οσα εαν ειπησ προσ ηµασ π
οιησοµεν ου βασιλευσοµεν ανδρα το αγαθον εν οφθαλµοισ σου ποιησοµεν6και εγραψεν προσ αυτουσ 
βιβλιον δευτερον λεγων ει εµοι υµεισ και τησ φωνησ µου υµεισ εισακουετε λαβετε την κεφαλην ανδρ
ων των υιων του κυριου υµων και ενεγκατε προσ µε ωσ η ωρα αυριον εισ ιεζραελ και οι υιοι του βασι
λεωσ ησαν εβδοµηκοντα ανδρεσ ουτοι αδροι τησ πολεωσ εξετρεφον αυτουσ7και εγενετο ωσ ηλθεν το 
βιβλιον προσ αυτουσ και ελαβον τουσ υιουσ του βασιλεωσ και εσφαξαν αυτουσ εβδοµηκοντα ανδρα
σ και εθηκαν τασ κεφαλασ αυτων εν καρταλλοισ και απεστειλαν αυτασ προσ αυτον εισ ιεζραελ8και 
ηλθεν ο αγγελοσ και απηγγειλεν λεγων ηνεγκαν τασ κεφαλασ των υιων του βασιλεωσ και ειπεν θετε α
υτασ βουνουσ δυο παρα την θυραν τησ πυλησ εισ πρωι9και εγενετο πρωι και εξηλθεν και εστη εν τω 
πυλωνι τησ πολεωσ και ειπεν προσ παντα τον λαον δικαιοι υµεισ ιδου εγω ειµι συνεστραφην επι τον κ
υριον µου και απεκτεινα αυτον και τισ επαταξεν παντασ τουτουσ10ιδετε αφφω οτι ου πεσειται απο το
υ ρηµατοσ κυριου εισ την γην ου ελαλησεν κυριοσ επι τον οικον αχααβ και κυριοσ εποιησεν οσα ελ
αλησεν εν χειρι δουλου αυτου ηλιου11και επαταξεν ιου παντασ τουσ καταλειφθεντασ εν τω οικω αχα
αβ εν ιεζραελ και παντασ τουσ αδρουσ αυτου και τουσ γνωστουσ αυτου και τουσ ιερεισ αυτου ωστε 
µη καταλιπειν αυτου καταλειµµα12και ανεστη και επορευθη εισ σαµαρειαν αυτοσ εν βαιθακαδ των π
οιµενων εν τη οδω13και ιου ευρεν τουσ αδελφουσ οχοζιου βασιλεωσ ιουδα και ειπεν τινεσ υµεισ και ε
ιπον οι αδελφοι οχοζιου ηµεισ και κατεβηµεν εισ ειρηνην των υιων του βασιλεωσ και των υιων τησ δ
υναστευουσησ14και ειπεν συλλαβετε αυτουσ ζωντασ και συνελαβον αυτουσ ζωντασ και εσφαξαν αυ
τουσ εισ βαιθακαδ τεσσαρακοντα και δυο ανδρασ ου κατελιπεν ανδρα εξ αυτων15και επορευθη εκειθ
εν και ευρεν τον ιωναδαβ υιον ρηχαβ εν τη οδω εισ απαντην αυτου και ευλογησεν αυτον και ειπεν πρ
οσ αυτον ιου ει εστιν καρδια σου µετα καρδιασ µου ευθεια καθωσ η καρδια µου µετα τησ καρδιασ σ
ου και ειπεν ιωναδαβ εστιν και ειπεν ιου και ει εστιν δοσ την χειρα σου και εδωκεν την χειρα αυτου 
και ανεβιβασεν αυτον προσ αυτον επι το αρµα16και ειπεν προσ αυτον δευρο µετ′ εµου και ιδε εν τω ζ
ηλωσαι µε τω κυριω σαβαωθ και επεκαθισεν αυτον εν τω αρµατι αυτου17και εισηλθεν εισ σαµαρειαν 
και επαταξεν παντασ τουσ καταλειφθεντασ του αχααβ εν σαµαρεια εωσ του αφανισαι αυτον κατα το
 ρηµα κυριου ο ελαλησεν προσ ηλιου18και συνηθροισεν ιου παντα τον λαον και ειπεν προσ αυτουσ α
χααβ εδουλευσεν τω βααλ ολιγα και γε ιου δουλευσει αυτω πολλα19και νυν παντεσ οι προφηται του β
ααλ παντασ τουσ δουλουσ αυτου και τουσ ιερεισ αυτου καλεσατε προσ µε ανηρ µη επισκεπητω οτι θ
υσια µεγαλη µοι τω βααλ πασ οσ εαν επισκεπη ου ζησεται και ιου εποιησεν εν πτερνισµω ινα απολεσ
η τουσ δουλουσ του βααλ20και ειπεν ιου αγιασατε ιερειαν τω βααλ και εκηρυξαν21και απεστειλεν ιου
 εν παντι ισραηλ λεγων και νυν παντεσ οι δουλοι του βααλ και παντεσ οι ιερεισ αυτου και παντεσ οι 
προφηται αυτου µηδεισ απολειπεσθω οτι θυσιαν µεγαλην ποιω οσ αν απολειφθη ου ζησεται και ηλθο
ν παντεσ οι δουλοι του βααλ και παντεσ οι ιερεισ αυτου και παντεσ οι προφηται αυτου ου κατελειφθ
η ανηρ οσ ου παρεγενετο και εισηλθον εισ τον οικον του βααλ και επλησθη ο οικοσ του βααλ στοµα 
εισ στοµα22και ειπεν ιου τω επι του οικου µεσθααλ εξαγαγε ενδυµατα πασι τοισ δουλοισ του βααλ κα
ι εξηνεγκεν αυτοισ ο στολιστησ23και εισηλθεν ιου και ιωναδαβ υιοσ ρηχαβ εισ οικον του βααλ και ει
πεν τοισ δουλοισ του βααλ ερευνησατε και ιδετε ει εστιν µεθ′ υµων των δουλων κυριου οτι αλλ′ η οι δ
ουλοι του βααλ µονωτατοι24και εισηλθεν του ποιησαι τα θυµατα και τα ολοκαυτωµατα και ιου εταξε
ν εαυτω εξω ογδοηκοντα ανδρασ και ειπεν ανηρ οσ εαν διασωθη απο των ανδρων ων εγω αναγω επι χ
ειρασ υµων η ψυχη αυτου αντι τησ ψυχησ αυτου25και εγενετο ωσ συνετελεσεν ποιων την ολοκαυτωσ
ιν και ειπεν ιου τοισ παρατρεχουσιν και τοισ τρισταταισ εισελθοντεσ παταξατε αυτουσ ανηρ µη εξελ
θατω εξ αυτων και επαταξαν αυτουσ εν στοµατι ροµφαιασ και ερριψαν οι παρατρεχοντεσ και οι τρισ
ταται και επορευθησαν εωσ πολεωσ οικου του βααλ26και εξηνεγκαν την στηλην του βααλ και ενεπρη
σαν αυτην27και κατεσπασαν τασ στηλασ του βααλ και καθειλον τον οικον του βααλ και εταξαν αυτ
ον εισ λυτρωνασ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ28και ηφανισεν ιου τον βααλ εξ ισραηλ29πλην αµαρτιων ιερ
οβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη ιου απο οπισθεν αυτων αι δαµαλεισ αι χρυσ
αι εν βαιθηλ και εν δαν30και ειπεν κυριοσ προσ ιου ανθ′ ων οσα ηγαθυνασ ποιησαι το ευθεσ εν οφθαλ
µοισ µου και παντα οσα εν τη καρδια µου εποιησασ τω οικω αχααβ υιοι τεταρτοι καθησονται σοι επι
 θρονου ισραηλ31και ιου ουκ εφυλαξεν πορευεσθαι εν νοµω κυριου θεου ισραηλ εν ολη καρδια αυτου
 ουκ απεστη επανωθεν αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ32εν ταισ ηµεραισ εκ
ειναισ ηρξατο κυριοσ συγκοπτειν εν τω ισραηλ και επαταξεν αυτουσ αζαηλ εν παντι οριω ισραηλ33α
πο του ιορδανου κατ′ ανατολασ ηλιου πασαν την γην γαλααδ του γαδδι και του ρουβην και του µανα
σση απο αροηρ η εστιν επι του χειλουσ χειµαρρου αρνων και την γαλααδ και την βασαν34και τα λοιπ
α των λογων ιου και παντα οσα εποιησεν και πασα η δυναστεια αυτου και τασ συναψεισ ασ συνηψε
ν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ35και εκοιµηθη ιου µε
τα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν σαµαρεια και εβασιλευσεν ιωαχασ υιοσ αυτου αντ′ αυτ



ου36και αι ηµεραι ασ εβασιλευσεν ιου επι ισραηλ εικοσι οκτω ετη εν σαµαρεια  
 
Chapter 11 
1και γοθολια η µητηρ οχοζιου ειδεν οτι απεθανον οι υιοι αυτησ και απωλεσεν παν το σπερµα τησ βα
σιλειασ2και ελαβεν ιωσαβεε θυγατηρ του βασιλεωσ ιωραµ αδελφη οχοζιου τον ιωασ υιον αδελφου αυ
τησ και εκλεψεν αυτον εκ µεσου των υιων του βασιλεωσ των θανατουµενων αυτον και την τροφον αυ
του εν τω ταµιειω των κλινων και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιασ και ουκ εθανατωθη3και ην
 µετ′ αυτησ εν οικω κυριου κρυβοµενοσ εξ ετη και γοθολια βασιλευουσα επι τησ γησ4και εν τω ετει τ
ω εβδοµω απεστειλεν ιωδαε ο ιερευσ και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ τον χορρι και τον ρασιµ και απ
ηγαγεν αυτουσ προσ αυτον εισ οικον κυριου και διεθετο αυτοισ διαθηκην κυριου και ωρκισεν αυτου
σ ενωπιον κυριου και εδειξεν αυτοισ ιωδαε τον υιον του βασιλεωσ5και ενετειλατο αυτοισ λεγων ουτο
σ ο λογοσ ον ποιησετε το τριτον εξ υµων εισελθετω το σαββατον και φυλαξετε φυλακην οικου του βα
σιλεωσ εν τω πυλωνι6και το τριτον εν τη πυλη των οδων και το τριτον τησ πυλησ οπισω των παρατρε
χοντων και φυλαξετε την φυλακην του οικου7και δυο χειρεσ εν υµιν πασ ο εκπορευοµενοσ το σαββατ
ον και φυλαξουσιν την φυλακην οικου κυριου προσ τον βασιλεα8και κυκλωσατε επι τον βασιλεα κυκ
λω ανηρ και το σκευοσ αυτου εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενοσ εισ τα σαδηρωθ αποθανειται και 
εγενετο µετα του βασιλεωσ εν τω εκπορευεσθαι αυτον και εν τω εισπορευεσθαι αυτον9και εποιησαν ο
ι εκατονταρχοι παντα οσα ενετειλατο ιωδαε ο συνετοσ και ελαβεν ανηρ τουσ ανδρασ αυτου τουσ εισ
πορευοµενουσ το σαββατον µετα των εκπορευοµενων το σαββατον και εισηλθεν προσ ιωδαε τον ιερε
α10και εδωκεν ο ιερευσ τοισ εκατονταρχαισ τουσ σειροµαστασ και τουσ τρισσουσ του βασιλεωσ δαυ
ιδ τουσ εν οικω κυριου11και εστησαν οι παρατρεχοντεσ ανηρ και το σκευοσ αυτου εν τη χειρι αυτου 
απο τησ ωµιασ του οικου τησ δεξιασ εωσ τησ ωµιασ του οικου τησ ευωνυµου του θυσιαστηριου και 
του οικου επι τον βασιλεα κυκλω12και εξαπεστειλεν τον υιον του βασιλεωσ και εδωκεν επ′ αυτον το ν
εζερ και το µαρτυριον και εβασιλευσεν αυτον και εχρισεν αυτον και εκροτησαν τη χειρι και ειπαν ζ
ητω ο βασιλευσ13και ηκουσεν γοθολια την φωνην των τρεχοντων του λαου και εισηλθεν προσ τον λα
ον εισ οικον κυριου14και ειδεν και ιδου ο βασιλευσ ειστηκει επι του στυλου κατα το κριµα και οι ωδο
ι και αι σαλπιγγεσ προσ τον βασιλεα και πασ ο λαοσ τησ γησ χαιρων και σαλπιζων εν σαλπιγξιν και 
διερρηξεν γοθολια τα ιµατια εαυτησ και εβοησεν συνδεσµοσ συνδεσµοσ15και ενετειλατο ιωδαε ο ιερε
υσ τοισ εκατονταρχαισ τοισ επισκοποισ τησ δυναµεωσ και ειπεν προσ αυτουσ εξαγαγετε αυτην εσωθ
εν των σαδηρωθ και ο εισπορευοµενοσ οπισω αυτησ θανατω θανατωθησεται ροµφαια οτι ειπεν ο ιερε
υσ και µη αποθανη εν οικω κυριου16και επεθηκαν αυτη χειρασ και εισηλθεν οδον εισοδου των ιππων 
οικου του βασιλεωσ και απεθανεν εκει17και διεθετο ιωδαε διαθηκην ανα µεσον κυριου και ανα µεσον
 του βασιλεωσ και ανα µεσον του λαου του ειναι εισ λαον τω κυριω και ανα µεσον του βασιλεωσ και
 ανα µεσον του λαου18και εισηλθεν πασ ο λαοσ τησ γησ εισ οικον του βααλ και κατεσπασαν αυτον κ
αι τα θυσιαστηρια αυτου και τασ εικονασ αυτου συνετριψαν αγαθωσ και τον µατθαν τον ιερεα του β
ααλ απεκτειναν κατα προσωπον των θυσιαστηριων και εθηκεν ο ιερευσ επισκοπουσ εισ τον οικον κυ
ριου19και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ και τον χορρι και τον ρασιµ και παντα τον λαον τησ γησ και κ
ατηγαγον τον βασιλεα εξ οικου κυριου και εισηλθεν οδον πυλησ των παρατρεχοντων οικου του βασι
λεωσ και εκαθισαν αυτον επι του θρονου των βασιλεων20και εχαρη πασ ο λαοσ τησ γησ και η πολισ 
ησυχασεν και την γοθολιαν εθανατωσαν εν ροµφαια εν οικω του βασιλεωσ  
 
Chapter 12 
1υιοσ ετων επτα ιωασ εν τω βασιλευειν αυτον2εν ετει εβδοµω τω ιου εβασιλευσεν ιωασ και τεσσαρακ
οντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου αβια εκ τησ βηρσαβεε3και εποιησ
εν ιωασ το ευθεσ ενωπιον κυριου πασασ τασ ηµερασ ασ εφωτισεν αυτον ιωδαε ο ιερευσ4πλην των υψ
ηλων ου µετεσταθησαν και εκει ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και ειπεν ιωασ πρ
οσ τουσ ιερεισ παν το αργυριον των αγιων το εισοδιαζοµενον εν τω οικω κυριου αργυριον συντιµησε
ωσ ανηρ αργυριον λαβων συντιµησεωσ παν αργυριον ο εαν αναβη επι καρδιαν ανδροσ ενεγκειν εν οι
κω κυριου6λαβετωσαν εαυτοισ οι ιερεισ ανηρ απο τησ πρασεωσ αυτων και αυτοι κρατησουσιν το βε
δεκ του οικου εισ παντα ου εαν ευρεθη εκει βεδεκ7και εγενηθη εν τω εικοστω και τριτω ετει τω βασιλε
ι ιωασ ουκ εκραταιωσαν οι ιερεισ το βεδεκ του οικου8και εκαλεσεν ιωασ ο βασιλευσ ιωδαε τον ιερεα 
και τουσ ιερεισ και ειπεν προσ αυτουσ τι οτι ουκ εκραταιουτε το βεδεκ του οικου και νυν µη λαβητε 
αργυριον απο των πρασεων υµων οτι εισ το βεδεκ του οικου δωσετε αυτο9και συνεφωνησαν οι ιερεισ 
του µη λαβειν αργυριον παρα του λαου και του µη ενισχυσαι το βεδεκ του οικου10και ελαβεν ιωδαε ο
 ιερευσ κιβωτον µιαν και ετρησεν τρωγλην επι τησ σανιδοσ αυτησ και εδωκεν αυτην παρα ιαµιβιν εν 
τω οικω ανδροσ οικου κυριου και εδωκαν οι ιερεισ οι φυλασσοντεσ τον σταθµον παν το αργυριον το 
ευρεθεν εν οικω κυριου11και εγενετο ωσ ειδον οτι πολυ το αργυριον εν τη κιβωτω και ανεβη ο γραµµα
τευσ του βασιλεωσ και ο ιερευσ ο µεγασ και εσφιγξαν και ηριθµησαν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω 



κυριου12και εδωκαν το αργυριον το ετοιµασθεν επι χειρασ ποιουντων τα εργα των επισκοπων οικου κ
υριου και εξεδοσαν τοισ τεκτοσιν των ξυλων και τοισ οικοδοµοισ τοισ ποιουσιν εν οικω κυριου13και 
τοισ τειχισταισ και τοισ λατοµοισ των λιθων του κτησασθαι ξυλα και λιθουσ λατοµητουσ του κατασ
χειν το βεδεκ οικου κυριου εισ παντα οσα εξωδιασθη επι τον οικον του κραταιωσαι14πλην ου ποιηθη
σεται οικω κυριου θυραι αργυραι ηλοι φιαλαι και σαλπιγγεσ παν σκευοσ χρυσουν και σκευοσ αργυρ
ουν εκ του αργυριου του εισενεχθεντοσ εν οικω κυριου15οτι τοισ ποιουσιν τα εργα δωσουσιν αυτο και
 εκραταιωσαν εν αυτω τον οικον κυριου16και ουκ εξελογιζοντο τουσ ανδρασ οισ εδιδουν το αργυριον 
επι χειρασ αυτων δουναι τοισ ποιουσιν τα εργα οτι εν πιστει αυτων ποιουσιν17αργυριον περι αµαρτια
σ και αργυριον περι πληµµελειασ ο τι εισηνεχθη εν οικω κυριου τοισ ιερευσιν εγενετο18τοτε ανεβη αζ
αηλ βασιλευσ συριασ και επολεµησεν επι γεθ και προκατελαβετο αυτην και εταξεν αζαηλ το προσωπ
ον αυτου αναβηναι επι ιερουσαληµ19και ελαβεν ιωασ βασιλευσ ιουδα παντα τα αγια οσα ηγιασεν ιω
σαφατ και ιωραµ και οχοζιασ οι πατερεσ αυτου και βασιλεισ ιουδα και τα αγια αυτου και παν το χρ
υσιον το ευρεθεν εν θησαυροισ οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ και απεστειλεν τω αζαηλ βασι
λει συριασ και ανεβη απο ιερουσαληµ20και τα λοιπα των λογων ιωασ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδ
ου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα21και ανεστησαν οι δουλοι 
αυτου και εδησαν παντα συνδεσµον και επαταξαν τον ιωασ εν οικω µαλλω τω εν γααλλα22και ιεζιχα
ρ υιοσ ιεµουαθ και ιεζεβουθ ο υιοσ αυτου σωµηρ οι δουλοι αυτου επαταξαν αυτον και απεθανεν και 
εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αµεσσιασ υιοσ αυτου αντ′ α
υτου  
 
Chapter 13 
1εν ετει εικοστω και τριτω ετει τω ιωασ υιω οχοζιου βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωαχασ υιοσ ιου εν σ
αµαρεια επτακαιδεκα ετη2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου και επορευθη οπισω αµαρτι
ων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ ουκ απεστη απ′ αυτων3και ωργισθη θυµω κυριοσ ε
ν τω ισραηλ και εδωκεν αυτουσ εν χειρι αζαηλ βασιλεωσ συριασ και εν χειρι υιου αδερ υιου αζαηλ 
πασασ τασ ηµερασ4και εδεηθη ιωαχασ του προσωπου κυριου και επηκουσεν αυτου κυριοσ οτι ειδεν 
την θλιψιν ισραηλ οτι εθλιψεν αυτουσ βασιλευσ συριασ5και εδωκεν κυριοσ σωτηριαν τω ισραηλ και
 εξηλθεν υποκατωθεν χειροσ συριασ και εκαθισαν οι υιοι ισραηλ εν τοισ σκηνωµασιν αυτων καθωσ 
εχθεσ και τριτησ6πλην ουκ απεστησαν απο αµαρτιων οικου ιεροβοαµ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ εν αυ
ταισ επορευθησαν και γε το αλσοσ εσταθη εν σαµαρεια7οτι ουχ υπελειφθη τω ιωαχασ λαοσ αλλ′ η πε
ντηκοντα ιππεισ και δεκα αρµατα και δεκα χιλιαδεσ πεζων οτι απωλεσεν αυτουσ βασιλευσ συριασ κ
αι εθεντο αυτουσ ωσ χουν εισ καταπατησιν8και τα λοιπα των λογων ιωαχασ και παντα οσα εποιησεν
 και αι δυναστειαι αυτου ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισρα
ηλ9και εκοιµηθη ιωαχασ µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν σα
µαρεια και εβασιλευσεν ιωασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου10εν ετει τριακοστω και εβδοµω ετει τω ιωασ βα
σιλει ιουδα εβασιλευσεν ιωασ υιοσ ιωαχασ επι ισραηλ εν σαµαρεια εκκαιδεκα ετη11και εποιησεν το 
πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασησ αµαρτιασ ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν 
τον ισραηλ εν αυταισ επορευθη12και τα λοιπα των λογων ιωασ και παντα οσα εποιησεν και αι δυνασ
τειαι αυτου ασ εποιησεν µετα αµεσσιου βασιλεωσ ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων τω
ν ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ13και εκοιµηθη ιωασ µετα των πατερων αυτου και ιεροβοαµ εκαθισ
εν επι του θρονου αυτου εν σαµαρεια µετα των υιων ισραηλ14και ελισαιε ηρρωστησεν την αρρωστια
ν αυτου δι′ ην απεθανεν και κατεβη προσ αυτον ιωασ βασιλευσ ισραηλ και εκλαυσεν επι προσωπου 
αυτου και ειπεν πατερ πατερ αρµα ισραηλ και ιππευσ αυτου15και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξον και 
βελη και ελαβεν προσ αυτον τοξον και βελη16και ειπεν τω βασιλει επιβιβασον την χειρα σου επι το το
ξον και επεβιβασεν ιωασ την χειρα αυτου επι το τοξον και επεθηκεν ελισαιε τασ χειρασ αυτου επι τα
σ χειρασ του βασιλεωσ17και ειπεν ανοιξον την θυριδα κατ′ ανατολασ και ηνοιξεν και ειπεν ελισαιε τ
οξευσον και ετοξευσεν και ειπεν βελοσ σωτηριασ τω κυριω και βελοσ σωτηριασ εν συρια και παταξε
ισ την συριαν εν αφεκ εωσ συντελειασ18και ειπεν αυτω ελισαιε λαβε τοξα και ελαβεν και ειπεν τω βα
σιλει ισραηλ παταξον εισ την γην και επαταξεν ο βασιλευσ τρισ και εστη19και ελυπηθη επ′ αυτω ο αν
θρωποσ του θεου και ειπεν ει επαταξασ πεντακισ η εξακισ τοτε αν επαταξασ την συριαν εωσ συντελε
ιασ και νυν τρισ παταξεισ την συριαν20και απεθανεν ελισαιε και εθαψαν αυτον και µονοζωνοι µωαβ 
ηλθον εν τη γη ελθοντοσ του ενιαυτου21και εγενετο αυτων θαπτοντων τον ανδρα και ιδου ειδον τον µ
ονοζωνον και ερριψαν τον ανδρα εν τω ταφω ελισαιε και επορευθη και ηψατο των οστεων ελισαιε κα
ι εζησεν και ανεστη επι τουσ ποδασ αυτου22και αζαηλ εξεθλιψεν τον ισραηλ πασασ τασ ηµερασ ιωα
χασ23και ηλεησεν κυριοσ αυτουσ και οικτιρησεν αυτουσ και επεβλεψεν προσ αυτουσ δια την διαθηκ
ην αυτου την µετα αβρααµ και ισαακ και ιακωβ και ουκ ηθελησεν κυριοσ διαφθειραι αυτουσ και ου
κ απερριψεν αυτουσ απο του προσωπου αυτου24και απεθανεν αζαηλ βασιλευσ συριασ και εβασιλευ
σεν υιοσ αδερ υιοσ αυτου αντ′ αυτου25και επεστρεψεν ιωασ υιοσ ιωαχασ και ελαβεν τασ πολεισ εκ χ



ειροσ υιου αδερ υιου αζαηλ ασ ελαβεν εκ χειροσ ιωαχασ του πατροσ αυτου εν τω πολεµω τρισ επατα
ξεν αυτον ιωασ και επεστρεψεν τασ πολεισ ισραηλ  
 
Chapter 14 
1εν ετει δευτερω τω ιωασ υιω ιωαχασ βασιλει ισραηλ και εβασιλευσεν αµεσσιασ υιοσ ιωασ βασιλευσ
 ιουδα2υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν ε
ν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ιωαδιν εξ ιερουσαληµ3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµο
ισ κυριου πλην ουχ ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου κατα παντα οσα εποιησεν ιωασ ο πατηρ αυτου εποιησεν
4πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και εγενετο οτε κατισ
χυσεν η βασιλεια εν χειρι αυτου και επαταξεν τουσ δουλουσ αυτου τουσ παταξαντασ τον πατερα αυ
του6και τουσ υιουσ των παταξαντων ουκ εθανατωσεν καθωσ γεγραπται εν βιβλιω νοµων µωυση ωσ ε
νετειλατο κυριοσ λεγων ουκ αποθανουνται πατερεσ υπερ υιων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατε
ρων οτι αλλ′ η εκαστοσ εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αποθανειται7αυτοσ επαταξεν τον εδωµ εν γαιµελε δ
εκα χιλιαδασ και συνελαβε την πετραν εν τω πολεµω και εκαλεσεν το ονοµα αυτησ καθοηλ εωσ τησ 
ηµερασ ταυτησ8τοτε απεστειλεν αµεσσιασ αγγελουσ προσ ιωασ υιον ιωαχασ υιου ιου βασιλεωσ ισρα
ηλ λεγων δευρο οφθωµεν προσωποισ9και απεστειλεν ιωασ βασιλευσ ισραηλ προσ αµεσσιαν βασιλεα ι
ουδα λεγων ο ακαν ο εν τω λιβανω απεστειλεν προσ την κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δοσ την θυγα
τερα σου τω υιω µου εισ γυναικα και διηλθον τα θηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και συνεπατησαν 
τον ακανα10τυπτων επαταξασ την ιδουµαιαν και επηρεν σε η καρδια σου ενδοξασθητι καθηµενοσ εν 
τω οικω σου και ινα τι εριζεισ εν κακια σου και πεση συ και ιουδασ µετα σου11και ουκ ηκουσεν αµεσ
σιασ και ανεβη ο βασιλευσ ισραηλ και ωφθησαν προσωποισ αυτοσ και αµεσσιασ βασιλευσ ιουδα εν 
βαιθσαµυσ τη του ιουδα12και επταισεν ιουδασ απο προσωπου ισραηλ και εφυγεν ανηρ εισ το σκηνωµ
α αυτου13και τον αµεσσιαν υιον ιωασ υιου οχοζιου βασιλεα ιουδα συνελαβεν ιωασ υιοσ ιωαχασ βα
σιλευσ ισραηλ εν βαιθσαµυσ και ηλθεν εισ ιερουσαληµ και καθειλεν εν τω τειχει ιερουσαληµ εν τη π
υλη εφραιµ εωσ πυλησ τησ γωνιασ τετρακοσιουσ πηχεισ14και ελαβεν το χρυσιον και το αργυριον και 
παντα τα σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυριου και εν θησαυροισ οικου του βασιλεωσ και τουσ υιουσ 
των συµµιξεων και απεστρεψεν εισ σαµαρειαν15και τα λοιπα των λογων ιωασ οσα εποιησεν εν δυνασ
τεια αυτου α επολεµησεν µετα αµεσσιου βασιλεωσ ιουδα ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων τ
ων ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ16και εκοιµηθη ιωασ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν σαµα
ρεια µετα των βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν ιεροβοαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου17και εζησεν αµεσ
σιασ υιοσ ιωασ βασιλευσ ιουδα µετα το αποθανειν ιωασ υιον ιωαχασ βασιλεα ισραηλ πεντεκαιδεκα 
ετη18και τα λοιπα των λογων αµεσσιου και παντα α εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογω
ν των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα19και συνεστραφησαν επ′ αυτον συστρεµµα εν ιερουσαληµ και ε
φυγεν εισ λαχισ και απεστειλαν οπισω αυτου εισ λαχισ και εθανατωσαν αυτον εκει20και ηραν αυτον 
εφ′ ιππων και εταφη εν ιερουσαληµ µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ21και ελαβεν πασ ο λαοσ ι
ουδα τον αζαριαν και αυτοσ υιοσ εκκαιδεκα ετων και εβασιλευσαν αυτον αντι του πατροσ αυτου αµ
εσσιου22αυτοσ ωκοδοµησεν την αιλωθ και επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το κοιµηθηναι τον βασιλ
εα µετα των πατερων αυτου23εν ετει πεντεκαιδεκατω του αµεσσιου υιου ιωασ βασιλεωσ ιουδα εβασιλ
ευσεν ιεροβοαµ υιοσ ιωασ επι ισραηλ εν σαµαρεια τεσσαρακοντα και εν ετοσ24και εποιησεν το πονη
ρον ενωπιον κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραη
λ25αυτοσ απεστησεν το οριον ισραηλ απο εισοδου αιµαθ εωσ τησ θαλασσησ τησ αραβα κατα το ρηµ
α κυριου θεου ισραηλ ο ελαλησεν εν χειρι δουλου αυτου ιωνα υιου αµαθι του προφητου του εκ γεθχο
βερ26οτι ειδεν κυριοσ την ταπεινωσιν ισραηλ πικραν σφοδρα και ολιγοστουσ συνεχοµενουσ και εσπα
νισµενουσ και εγκαταλελειµµενουσ και ουκ ην ο βοηθων τω ισραηλ27και ουκ ελαλησεν κυριοσ εξαλε
ιψαι το σπερµα ισραηλ υποκατωθεν του ουρανου και εσωσεν αυτουσ δια χειροσ ιεροβοαµ υιου ιωασ
28και τα λοιπα των λογων ιεροβοαµ και παντα οσα εποιησεν και αι δυναστειαι αυτου οσα επολεµησε
ν και οσα επεστρεψεν την δαµασκον και την αιµαθ τω ιουδα εν ισραηλ ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βι
βλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ29και εκοιµηθη ιεροβοαµ µετα των πατερων αυτου µε
τα βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν αζαριασ υιοσ αµεσσιου αντι του πατροσ αυτου  
 
Chapter 15 
1εν ετει εικοστω και εβδοµω τω ιεροβοαµ βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν αζαριασ υιοσ αµεσσιου βασιλ
εωσ ιουδα2υιοσ εκκαιδεκα ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και δυο ετη εβασιλευσεν 
εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια εξ ιερουσαληµ3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ 
κυριου κατα παντα οσα εποιησεν αµεσσιασ ο πατηρ αυτου4πλην των υψηλων ουκ εξηρεν ετι ο λαοσ 
εθυσιαζεν και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ5και ηψατο κυριοσ του βασιλεωσ και ην λελεπρωµενοσ εωσ η
µερασ θανατου αυτου και εβασιλευσεν εν οικω αφφουσωθ και ιωαθαµ υιοσ του βασιλεωσ επι τω οικ
ω κρινων τον λαον τησ γησ6και τα λοιπα των λογων αζαριου και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα



 γεγραµµενα επι βιβλιου λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα7και εκοιµηθη αζαριασ µετα των π
ατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ιωαθαµ υι
οσ αυτου αντ′ αυτου8εν ετει τριακοστω και ογδοω τω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ζαχαριασ υι
οσ ιεροβοαµ επι ισραηλ εν σαµαρεια εξαµηνον9και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου καθα 
εποιησαν οι πατερεσ αυτου ουκ απεστη απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραη
λ10και συνεστραφησαν επ′ αυτον σελλουµ υιοσ ιαβισ και κεβλααµ και επαταξαν αυτον και εθανατω
σαν αυτον και σελλουµ εβασιλευσεν αντ′ αυτου11και τα λοιπα των λογων ζαχαριου ιδου εστιν γεγρα
µµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ12ο λογοσ κυριου ον ελαλησεν προσ ιου 
λεγων υιοι τεταρτοι καθησονται σοι επι θρονου ισραηλ και εγενετο ουτωσ13και σελλουµ υιοσ ιαβισ ε
βασιλευσεν και εν ετει τριακοστω και ενατω αζαρια βασιλει ιουδα εβασιλευσεν σελλουµ µηνα ηµερ
ων εν σαµαρεια14και ανεβη µαναηµ υιοσ γαδδι εκ θαρσιλα και ηλθεν εισ σαµαρειαν και επαταξεν το
ν σελλουµ υιον ιαβισ εν σαµαρεια και εθανατωσεν αυτον15και τα λοιπα των λογων σελλουµ και η συ
στροφη αυτου ην συνεστραφη ιδου εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ι
σραηλ16τοτε επαταξεν µαναηµ την θερσα και παντα τα εν αυτη και τα ορια αυτησ απο θερσα οτι ουκ
 ηνοιξαν αυτω και επαταξεν αυτην και τασ εν γαστρι εχουσασ ανερρηξεν17εν ετει τριακοστω και ενα
τω αζαρια βασιλει ιουδα και εβασιλευσεν µαναηµ υιοσ γαδδι επι ισραηλ δεκα ετη εν σαµαρεια18και 
εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ ο
σ εξηµαρτεν τον ισραηλ19εν ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη φουλ βασιλευσ ασσυριων επι την γην και µαν
αηµ εδωκεν τω φουλ χιλια ταλαντα αργυριου ειναι την χειρα αυτου µετ′ αυτου20και εξηνεγκεν µαναη
µ το αργυριον επι τον ισραηλ επι παν δυνατον ισχυι δουναι τω βασιλει των ασσυριων πεντηκοντα σι
κλουσ τω ανδρι τω ενι και απεστρεψεν βασιλευσ ασσυριων και ουκ εστη εκει εν τη γη21και τα λοιπα τ
ων λογων µαναηµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων 
τοισ βασιλευσιν ισραηλ22και εκοιµηθη µαναηµ µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν φακει+ασ 
υιοσ αυτου αντ′ αυτου23εν ετει πεντηκοστω του αζαριου βασιλεωσ ιουδα εβασιλευσεν φακει+ασ υιοσ
 µαναηµ επι ισραηλ εν σαµαρεια δυο ετη24και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη
 απο αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ25και συνεστραφη επ′ αυτον φακεε υιο
σ ροµελιου ο τριστατησ αυτου και επαταξεν αυτον εν σαµαρεια εναντιον οικου του βασιλεωσ µετα τ
ου αργοβ και µετα του αρια και µετ′ αυτου πεντηκοντα ανδρεσ απο των τετρακοσιων και εθανατωσε
ν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ αυτου26και τα λοιπα των λογων φακει+ου και παντα οσα εποιησεν ιδου
 εισιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ισραηλ27εν ετει πεντηκοστω και δευτ
ερω του αζαριου βασιλεωσ ιουδα εβασιλευσεν φακεε υιοσ ροµελιου επι ισραηλ εν σαµαρεια εικοσι ε
τη28και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου ουκ απεστη απο πασων αµαρτιων ιεροβοαµ υιου ν
αβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ29εν ταισ ηµεραισ φακεε βασιλεωσ ισραηλ ηλθεν θαγλαθφελλασαρ βα
σιλευσ ασσυριων και ελαβεν την αιν και την αβελβαιθαµααχα και την ιανωχ και την κενεζ και την 
ασωρ και την γαλααδ και την γαλιλαιαν πασαν γην νεφθαλι και απωκισεν αυτουσ εισ ασσυριουσ30κ
αι συνεστρεψεν συστρεµµα ωσηε υιοσ ηλα επι φακεε υιον ροµελιου και επαταξεν αυτον και εθανατω
σεν αυτον και εβασιλευσεν αντ′ αυτου εν ετει εικοστω ιωαθαµ υιου αζαριου31και τα λοιπα των λογω
ν φακεε και παντα οσα εποιησεν ιδου εστιν γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσι
ν ισραηλ32εν ετει δευτερω φακεε υιου ροµελιου βασιλεωσ ισραηλ εβασιλευσεν ιωαθαµ υιοσ αζαριου 
βασιλεωσ ιουδα33υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσ
εν εν ιερουσαληµ και ονοµα τησ µητροσ αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ34και εποιησεν το ευθεσ εν οφ
θαλµοισ κυριου κατα παντα οσα εποιησεν οζιασ ο πατηρ αυτου35πλην τα υψηλα ουκ εξηρεν ετι ο λα
οσ εθυσιαζεν και εθυµια εν τοισ υψηλοισ αυτοσ ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την επανω36κα
ι τα λοιπα των λογων ιωαθαµ και παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των η
µερων τοισ βασιλευσιν ιουδα37εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ηρξατο κυριοσ εξαποστελλειν εν ιουδα τον 
ραασσων βασιλεα συριασ και τον φακεε υιον ροµελιου38και εκοιµηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτ
ου και εταφη µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν αχαζ υιοσ 
αυτου αντ′ αυτου  
 
Chapter 16 
1εν ετει επτακαιδεκατω φακεε υιου ροµελιου εβασιλευσεν αχαζ υιοσ ιωαθαµ βασιλεωσ ιουδα2υιοσ ει
κοσι ετων ην αχαζ εν τω βασιλευειν αυτον και εκκαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ επ
οιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοισ κυριου θεου αυτου πιστωσ ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου3και επορευθη εν ο
δω ιεροβοαµ υιου ναβατ βασιλεωσ ισραηλ και γε τον υιον αυτου διηγεν εν πυρι κατα τα βδελυγµατα 
των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ4και εθυσιαζεν και εθυµια εν τοισ υψηλ
οισ και επι των βουνων και υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ5τοτε ανεβη ραασσων βασιλευσ συρια
σ και φακεε υιοσ ροµελιου βασιλευσ ισραηλ εισ ιερουσαληµ εισ πολεµον και επολιορκουν επι αχαζ 
και ουκ εδυναντο πολεµειν6εν τω καιρω εκεινω επεστρεψεν ραασσων βασιλευσ συριασ την αιλαθ τη 



συρια και εξεβαλεν τουσ ιουδαιουσ εξ αιλαθ και ιδουµαιοι ηλθον εισ αιλαθ και κατωκησαν εκει εωσ
 τησ ηµερασ ταυτησ7και απεστειλεν αχαζ αγγελουσ προσ θαγλαθφελλασαρ βασιλεα ασσυριων λεγων
 δουλοσ σου και υιοσ σου εγω αναβηθι και σωσον µε εκ χειροσ βασιλεωσ συριασ και εκ χειροσ βασι
λεωσ ισραηλ των επανισταµενων επ′ εµε8και ελαβεν αχαζ το αργυριον και το χρυσιον το ευρεθεν εν θ
ησαυροισ οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ και απεστειλεν τω βασιλει δωρα9και ηκουσεν αυτου
 βασιλευσ ασσυριων και ανεβη βασιλευσ ασσυριων εισ δαµασκον και συνελαβεν αυτην και απωκισ
εν αυτην και τον ραασσων εθανατωσεν10και επορευθη βασιλευσ αχαζ εισ απαντην τω θαγλαθφελλασ
αρ βασιλει ασσυριων εισ δαµασκον και ειδεν το θυσιαστηριον εν δαµασκω και απεστειλεν ο βασιλευ
σ αχαζ προσ ουριαν τον ιερεα το οµοιωµα του θυσιαστηριου και τον ρυθµον αυτου εισ πασαν ποιησι
ν αυτου11και ωκοδοµησεν ουριασ ο ιερευσ το θυσιαστηριον κατα παντα οσα απεστειλεν ο βασιλευσ 
αχαζ εκ δαµασκου12και ειδεν ο βασιλευσ το θυσιαστηριον και ανεβη επ′ αυτο13και εθυµιασεν την ολ
οκαυτωσιν αυτου και την θυσιαν αυτου και την σπονδην αυτου και προσεχεεν το αιµα των ειρηνικω
ν των αυτου επι το θυσιαστηριον14και το θυσιαστηριον το χαλκουν το απεναντι κυριου και προσηγαγ
εν απο προσωπου του οικου κυριου απο του ανα µεσον του θυσιαστηριου και απο του ανα µεσον του
 οικου κυριου και εδωκεν αυτο επι µηρον του θυσιαστηριου κατα βορραν15και ενετειλατο ο βασιλευσ
 αχαζ τω ουρια τω ιερει λεγων επι το θυσιαστηριον το µεγα προσφερε την ολοκαυτωσιν την πρωινην κ
αι την θυσιαν την εσπερινην και την ολοκαυτωσιν του βασιλεωσ και την θυσιαν αυτου και την ολοκ
αυτωσιν παντοσ του λαου και την θυσιαν αυτων και την σπονδην αυτων και παν αιµα ολοκαυτωσεω
σ και παν αιµα θυσιασ επ′ αυτο προσχεεισ και το θυσιαστηριον το χαλκουν εσται µοι εισ το πρωι16κ
αι εποιησεν ουριασ ο ιερευσ κατα παντα οσα ενετειλατο αυτω ο βασιλευσ αχαζ17και συνεκοψεν ο βα
σιλευσ αχαζ τα συγκλεισµατα των µεχωνωθ και µετηρεν απ′ αυτων τον λουτηρα και την θαλασσαν κ
αθειλεν απο των βοων των χαλκων των υποκατω αυτησ και εδωκεν αυτην επι βασιν λιθινην18και τον 
θεµελιον τησ καθεδρασ ωκοδοµησεν εν οικω κυριου και την εισοδον του βασιλεωσ την εξω επεστρεψ
εν εν οικω κυριου απο προσωπου βασιλεωσ ασσυριων19και τα λοιπα των λογων αχαζ οσα εποιησεν ο
υχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα20και εκοιµηθη αχαζ µετα 
των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου  
 
Chapter 17 
1εν ετει δωδεκατω τω αχαζ βασιλει ιουδα εβασιλευσεν ωσηε υιοσ ηλα εν σαµαρεια επι ισραηλ εννεα 
ετη2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου πλην ουχ ωσ οι βασιλεισ ισραηλ οι ησαν εµπροσθ
εν αυτου3επ′ αυτον ανεβη σαλαµανασαρ βασιλευσ ασσυριων και εγενηθη αυτω ωσηε δουλοσ και επε
στρεψεν αυτω µαναα4και ευρεν βασιλευσ ασσυριων εν τω ωσηε αδικιαν οτι απεστειλεν αγγελουσ προ
σ σηγωρ βασιλεα αιγυπτου και ουκ ηνεγκεν µαναα τω βασιλει ασσυριων εν τω ενιαυτω εκεινω και επ
ολιορκησεν αυτον ο βασιλευσ ασσυριων και εδησεν αυτον εν οικω φυλακησ5και ανεβη ο βασιλευσ α
σσυριων εν παση τη γη και ανεβη εισ σαµαρειαν και επολιορκησεν επ′ αυτην τρια ετη6εν ετει ενατω 
ωσηε συνελαβεν βασιλευσ ασσυριων την σαµαρειαν και απωκισεν τον ισραηλ εισ ασσυριουσ και κα
τωκισεν αυτουσ εν αλαε και εν αβωρ ποταµοισ γωζαν και ορη µηδων7και εγενετο οτι ηµαρτον οι υιοι 
ισραηλ τω κυριω θεω αυτων τω αναγαγοντι αυτουσ εκ γησ αιγυπτου υποκατωθεν χειροσ φαραω βασι
λεωσ αιγυπτου και εφοβηθησαν θεουσ ετερουσ8και επορευθησαν τοισ δικαιωµασιν των εθνων ων εξη
ρεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ και οι βασιλεισ ισραηλ οσοι εποιησαν9και οσοι ηµφιεσαντο 
οι υιοι ισραηλ λογουσ ουχ ουτωσ κατα κυριου θεου αυτων και ωκοδοµησαν εαυτοισ υψηλα εν πασαι
σ ταισ πολεσιν αυτων απο πυργου φυλασσοντων εωσ πολεωσ οχυρασ10και εστηλωσαν εαυτοισ στηλα
σ και αλση επι παντι βουνω υψηλω και υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ11και εθυµιασαν εκει εν πα
σιν υψηλοισ καθωσ τα εθνη α απωκισεν κυριοσ εκ προσωπου αυτων και εποιησαν κοινωνουσ και εχ
αραξαν του παροργισαι τον κυριον12και ελατρευσαν τοισ ειδωλοισ οισ ειπεν κυριοσ αυτοισ ου ποιησ
ετε το ρηµα τουτο κυριω13και διεµαρτυρατο κυριοσ εν τω ισραηλ και εν τω ιουδα εν χειρι παντων των
 προφητων αυτου παντοσ ορωντοσ λεγων αποστραφητε απο των οδων υµων των πονηρων και φυλαξα
τε τασ εντολασ µου και τα δικαιωµατα µου και παντα τον νοµον ον ενετειλαµην τοισ πατρασιν υµων
 οσα απεστειλα αυτοισ εν χειρι των δουλων µου των προφητων14και ουκ ηκουσαν και εσκληρυναν το
ν νωτον αυτων υπερ τον νωτον των πατερων αυτων15και τα µαρτυρια αυτου οσα διεµαρτυρατο αυτοι
σ ουκ εφυλαξαν και επορευθησαν οπισω των µαταιων και εµαταιωθησαν και οπισω των εθνων των π
ερικυκλω αυτων ων ενετειλατο αυτοισ του µη ποιησαι κατα ταυτα16εγκατελιπον τασ εντολασ κυριου 
θεου αυτων και εποιησαν εαυτοισ χωνευµα δυο δαµαλεισ και εποιησαν αλση και προσεκυνησαν πα
ση τη δυναµει του ουρανου και ελατρευσαν τω βααλ17και διηγον τουσ υιουσ αυτων και τασ θυγατερ
ασ αυτων εν πυρι και εµαντευοντο µαντειασ και οιωνιζοντο και επραθησαν του ποιησαι το πονηρον 
εν οφθαλµοισ κυριου παροργισαι αυτον18και εθυµωθη κυριοσ σφοδρα εν τω ισραηλ και απεστησεν α
υτουσ απο του προσωπου αυτου και ουχ υπελειφθη πλην φυλη ιουδα µονωτατη19και γε ιουδασ ουκ εφ
υλαξεν τασ εντολασ κυριου του θεου αυτων και επορευθησαν εν τοισ δικαιωµασιν ισραηλ οισ εποιη



σαν20και απεωσαντο τον κυριον εν παντι σπερµατι ισραηλ και εσαλευσεν αυτουσ και εδωκεν αυτουσ
 εν χειρι διαρπαζοντων αυτουσ εωσ ου απερριψεν αυτουσ απο προσωπου αυτου21οτι πλην ισραηλ επ
ανωθεν οικου δαυιδ και εβασιλευσαν τον ιεροβοαµ υιον ναβατ και εξεωσεν ιεροβοαµ τον ισραηλ εξο
πισθεν κυριου και εξηµαρτεν αυτουσ αµαρτιαν µεγαλην22και επορευθησαν οι υιοι ισραηλ εν παση α
µαρτια ιεροβοαµ η εποιησεν ουκ απεστησαν απ′ αυτησ23εωσ ου µετεστησεν κυριοσ τον ισραηλ απο π
ροσωπου αυτου καθωσ ελαλησεν κυριοσ εν χειρι παντων των δουλων αυτου των προφητων και απωκ
ισθη ισραηλ επανωθεν τησ γησ αυτου εισ ασσυριουσ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ24και ηγαγεν βασιλευσ 
ασσυριων εκ βαβυλωνοσ τον εκ χουνθα και απο αια και απο αιµαθ και σεπφαρουαιν και κατωκισθη
σαν εν πολεσιν σαµαρειασ αντι των υιων ισραηλ και εκληρονοµησαν την σαµαρειαν και κατωκησα
ν εν ταισ πολεσιν αυτησ25και εγενετο εν αρχη τησ καθεδρασ αυτων ουκ εφοβηθησαν τον κυριον και 
απεστειλεν κυριοσ εν αυτοισ τουσ λεοντασ και ησαν αποκτεννοντεσ εν αυτοισ26και ειπον τω βασιλει
 ασσυριων λεγοντεσ τα εθνη α απωκισασ και αντεκαθισασ εν πολεσιν σαµαρειασ ουκ εγνωσαν το κρι
µα του θεου τησ γησ και απεστειλεν εισ αυτουσ τουσ λεοντασ και ιδου εισιν θανατουντεσ αυτουσ κα
θοτι ουκ οιδασιν το κριµα του θεου τησ γησ27και ενετειλατο ο βασιλευσ ασσυριων λεγων απαγετε εκε
ιθεν και πορευεσθωσαν και κατοικειτωσαν εκει και φωτιουσιν αυτουσ το κριµα του θεου τησ γησ28κα
ι ηγαγον ενα των ιερεων ων απωκισαν απο σαµαρειασ και εκαθισεν εν βαιθηλ και ην φωτιζων αυτου
σ πωσ φοβηθωσιν τον κυριον29και ησαν ποιουντεσ εθνη εθνη θεουσ αυτων και εθηκαν εν οικω των υ
ψηλων ων εποιησαν οι σαµαριται εθνη εν ταισ πολεσιν αυτων εν αισ κατωκουν εν αυταισ30και οι αν
δρεσ βαβυλωνοσ εποιησαν την σοκχωθβαινιθ και οι ανδρεσ χουθ εποιησαν την νηριγελ και οι ανδρε
σ αιµαθ εποιησαν την ασιµαθ31και οι ευαιοι εποιησαν την εβλαζερ και την θαρθακ και οι σεπφαρουα
ιν κατεκαιον τουσ υιουσ αυτων εν πυρι τω αδραµελεχ και ανηµελεχ θεοισ σεπφαρουαιν32και ησαν φο
βουµενοι τον κυριον και κατωκισαν τα βδελυγµατα αυτων εν τοισ οικοισ των υψηλων α εποιησαν εν 
σαµαρεια εθνοσ εθνοσ εν πολει εν η κατωκουν εν αυτη και ησαν φοβουµενοι τον κυριον και εποιησα
ν εαυτοισ ιερεισ των υψηλων και εποιησαν εαυτοισ εν οικω των υψηλων33τον κυριον εφοβουντο και τ
οισ θεοισ αυτων ελατρευον κατα το κριµα των εθνων οθεν απωκισεν αυτουσ εκειθεν34εωσ τησ ηµερα
σ ταυτησ αυτοι εποιουν κατα το κριµα αυτων αυτοι φοβουνται και αυτοι ποιουσιν κατα τα δικαιωµα
τα αυτων και κατα την κρισιν αυτων και κατα τον νοµον και κατα την εντολην ην ενετειλατο κυριοσ
 τοισ υιοισ ιακωβ ου εθηκεν το ονοµα αυτου ισραηλ35και διεθετο κυριοσ µετ′ αυτων διαθηκην και ενε
τειλατο αυτοισ λεγων ου φοβηθησεσθε θεουσ ετερουσ και ου προσκυνησετε αυτοισ και ου λατρευσετ
ε αυτοισ και ου θυσιασετε αυτοισ36οτι αλλ′ η τω κυριω οσ ανηγαγεν υµασ εκ γησ αιγυπτου εν ισχυι µ
εγαλη και εν βραχιονι υψηλω αυτον φοβηθησεσθε και αυτω προσκυνησετε και αυτω θυσετε37και τα δ
ικαιωµατα και τα κριµατα και τον νοµον και τασ εντολασ ασ εγραψεν υµιν φυλασσεσθε ποιειν πασα
σ τασ ηµερασ και ου φοβηθησεσθε θεουσ ετερουσ38και την διαθηκην ην διεθετο µεθ′ υµων ουκ επιλη
σεσθε και ου φοβηθησεσθε θεουσ ετερουσ39οτι αλλ′ η τον κυριον θεον υµων φοβηθησεσθε και αυτοσ 
εξελειται υµασ εκ παντων των εχθρων υµων40και ουκ ακουσεσθε επι τω κριµατι αυτων ο αυτοι ποιου
σιν41και ησαν τα εθνη ταυτα φοβουµενοι τον κυριον και τοισ γλυπτοισ αυτων ησαν δουλευοντεσ και 
γε οι υιοι και οι υιοι των υιων αυτων καθα εποιησαν οι πατερεσ αυτων ποιουσιν εωσ τησ ηµερασ ταυ
τησ  
 
Chapter 18 
1και εγενετο εν ετει τριτω τω ωσηε υιω ηλα βασιλει ισραηλ εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ αχαζ βασιλεωσ
 ιουδα2υιοσ εικοσι και πεντε ετων ην εν τω βασιλευειν αυτον και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν ε
ν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αβου θυγατηρ ζαχαριου3και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοι
σ κυριου κατα παντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου4αυτοσ εξηρεν τα υψηλα και συνετριψεν πα
σασ τασ στηλασ και εξωλεθρευσεν τα αλση και τον οφιν τον χαλκουν ον εποιησεν µωυσησ οτι εωσ τ
ων ηµερων εκεινων ησαν οι υιοι ισραηλ θυµιωντεσ αυτω και εκαλεσεν αυτον νεεσθαν5εν κυριω θεω ι
σραηλ ηλπισεν και µετ′ αυτον ουκ εγενηθη οµοιοσ αυτω εν βασιλευσιν ιουδα και εν τοισ γενοµενοισ 
εµπροσθεν αυτου6και εκολληθη τω κυριω ουκ απεστη οπισθεν αυτου και εφυλαξεν τασ εντολασ αυτο
υ οσασ ενετειλατο µωυση7και ην κυριοσ µετ′ αυτου εν πασιν οισ εποιει συνηκεν και ηθετησεν εν τω 
βασιλει ασσυριων και ουκ εδουλευσεν αυτω8αυτοσ επαταξεν τουσ αλλοφυλουσ εωσ γαζησ και εωσ ο
ριου αυτησ απο πυργου φυλασσοντων και εωσ πολεωσ οχυρασ9και εγενετο εν τω ετει τω τεταρτω βασ
ιλει εζεκια αυτοσ ενιαυτοσ ο εβδοµοσ τω ωσηε υιω ηλα βασιλει ισραηλ ανεβη σαλαµανασσαρ βασιλ
ευσ ασσυριων επι σαµαρειαν και επολιορκει επ′ αυτην10και κατελαβετο αυτην απο τελουσ τριων ετω
ν εν ετει εκτω τω εζεκια αυτοσ ενιαυτοσ ενατοσ τω ωσηε βασιλει ισραηλ και συνεληµφθη σαµαρεια11

και απωκισεν βασιλευσ ασσυριων την σαµαρειαν εισ ασσυριουσ και εθηκεν αυτουσ εν αλαε και εν 
αβωρ ποταµω γωζαν και ορη µηδων12ανθ′ ων οτι ουκ ηκουσαν τησ φωνησ κυριου θεου αυτων και παρ
εβησαν την διαθηκην αυτου παντα οσα ενετειλατο µωυσησ ο δουλοσ κυριου και ουκ ηκουσαν και ο
υκ εποιησαν13και τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει βασιλει εζεκιου ανεβη σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριω



ν επι τασ πολεισ ιουδα τασ οχυρασ και συνελαβεν αυτασ14και απεστειλεν εζεκιασ βασιλευσ ιουδα α
γγελουσ προσ βασιλεα ασσυριων εισ λαχισ λεγων ηµαρτηκα αποστραφητι απ′ εµου ο εαν επιθησ επ′ ε
µε βαστασω και επεθηκεν ο βασιλευσ ασσυριων επι εζεκιαν βασιλεα ιουδα τριακοσια ταλαντα αργυ
ριου και τριακοντα ταλαντα χρυσιου15και εδωκεν εζεκιασ παν το αργυριον το ευρεθεν εν οικω κυριο
υ και εν θησαυροισ οικου του βασιλεωσ16εν τω καιρω εκεινω συνεκοψεν εζεκιασ τασ θυρασ ναου κυ
ριου και τα εστηριγµενα α εχρυσωσεν εζεκιασ βασιλευσ ιουδα και εδωκεν αυτα βασιλει ασσυριων17κ
αι απεστειλεν βασιλευσ ασσυριων τον θαρθαν και τον ραφισ και τον ραψακην εκ λαχισ προσ τον βα
σιλεα εζεκιαν εν δυναµει βαρεια επι ιερουσαληµ και ανεβησαν και ηλθον εισ ιερουσαληµ και εστησ
αν εν τω υδραγωγω τησ κολυµβηθρασ τησ ανω η εστιν εν τη οδω του αγρου του γναφεωσ18και εβοησα
ν προσ εζεκιαν και εξηλθον προσ αυτον ελιακιµ υιοσ χελκιου ο οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευ
σ και ιωασ υιοσ ασαφ ο αναµιµνησκων19και ειπεν προσ αυτουσ ραψακησ ειπατε δη προσ εζεκιαν ταδ
ε λεγει ο βασιλευσ ο µεγασ βασιλευσ ασσυριων τισ η πεποιθησισ αυτη ην πεποιθασ20ειπασ πλην λογο
ι χειλεων βουλη και δυναµισ εισ πολεµον νυν ουν τινι πεποιθωσ ηθετησασ εν εµοι21νυν ιδου πεποιθα
σ σαυτω επι την ραβδον την καλαµινην την τεθλασµενην ταυτην επ′ αιγυπτον οσ αν στηριχθη ανηρ ε
π′ αυτην και εισελευσεται εισ την χειρα αυτου και τρησει αυτην ουτωσ φαραω βασιλευσ αιγυπτου π
ασιν τοισ πεποιθοσιν επ′ αυτον22και οτι ειπασ προσ µε επι κυριον θεον πεποιθαµεν ουχι αυτοσ ουτοσ 
ου απεστησεν εζεκιασ τα υψηλα αυτου και τα θυσιαστηρια αυτου και ειπεν τω ιουδα και τη ιερουσα
ληµ ενωπιον του θυσιαστηριου τουτου προσκυνησετε εν ιερουσαληµ23και νυν µιχθητε δη τω κυριω µ
ου βασιλει ασσυριων και δωσω σοι δισχιλιουσ ιππουσ ει δυνηση δουναι σεαυτω επιβατασ επ′ αυτου
σ24και πωσ αποστρεψεισ το προσωπον τοπαρχου ενοσ των δουλων του κυριου µου των ελαχιστων και
 ηλπισασ σαυτω επ′ αιγυπτον εισ αρµατα και ιππεισ25και νυν µη ανευ κυριου ανεβηµεν επι τον τοπον
 τουτον του διαφθειραι αυτον κυριοσ ειπεν προσ µε αναβηθι επι την γην ταυτην και διαφθειρον αυτη
ν26και ειπεν ελιακιµ υιοσ χελκιου και σοµνασ και ιωασ προσ ραψακην λαλησον δη προσ τουσ παιδα
σ σου συριστι οτι ακουοµεν ηµεισ και ου λαλησεισ µεθ′ ηµων ιουδαι+στι και ινα τι λαλεισ εν τοισ ω
σιν του λαου του επι του τειχουσ27και ειπεν προσ αυτουσ ραψακησ µη επι τον κυριον σου και προσ σ
ε απεστειλεν µε ο κυριοσ µου λαλησαι τουσ λογουσ τουτουσ ουχι επι τουσ ανδρασ τουσ καθηµενουσ
 επι του τειχουσ του φαγειν την κοπρον αυτων και πιειν το ουρον αυτων µεθ′ υµων αµα28και εστη ραψ
ακησ και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαι+στι και ελαλησεν και ειπεν ακουσατε τουσ λογουσ του µεγαλ
ου βασιλεωσ ασσυριων29ταδε λεγει ο βασιλευσ µη επαιρετω υµασ εζεκιασ λογοισ οτι ου µη δυνηται υ
µασ εξελεσθαι εκ χειροσ µου30και µη επελπιζετω υµασ εζεκιασ προσ κυριον λεγων εξαιρουµενοσ εξε
λειται ηµασ κυριοσ ου µη παραδοθη η πολισ αυτη εν χειρι βασιλεωσ ασσυριων31µη ακουετε εζεκιου 
οτι ταδε λεγει ο βασιλευσ ασσυριων ποιησατε µετ′ εµου ευλογιαν και εξελθατε προσ µε και πιεται αν
ηρ την αµπελον αυτου και ανηρ την συκην αυτου φαγεται και πιεται υδωρ του λακκου αυτου32εωσ ελ
θω και λαβω υµασ εισ γην ωσ γη υµων γη σιτου και οινου και αρτου και αµπελωνων γη ελαιασ ελαιο
υ και µελιτοσ και ζησετε και ου µη αποθανητε και µη ακουετε εζεκιου οτι απατα υµασ λεγων κυριοσ 
ρυσεται ηµασ33µη ρυοµενοι ερρυσαντο οι θεοι των εθνων εκαστοσ την εαυτου χωραν εκ χειροσ βασι
λεωσ ασσυριων34που εστιν ο θεοσ αιµαθ και αρφαδ που εστιν ο θεοσ σεπφαρουαιν και οτι εξειλαντο 
σαµαρειαν εκ χειροσ µου35τισ εν πασιν τοισ θεοισ των γαιων οι εξειλαντο τασ γασ αυτων εκ χειροσ µ
ου οτι εξελειται κυριοσ την ιερουσαληµ εκ χειροσ µου36και εκωφευσαν και ουκ απεκριθησαν αυτω λ
ογον οτι εντολη του βασιλεωσ λεγων ουκ αποκριθησεσθε αυτω37και εισηλθεν ελιακιµ υιοσ χελκιου ο 
οικονοµοσ και σοµνασ ο γραµµατευσ και ιωασ υιοσ ασαφ ο αναµιµνησκων προσ εζεκιαν διερρηχοτε
σ τα ιµατια και ανηγγειλαν αυτω τουσ λογουσ ραψακου  
 
Chapter 19 
1και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ εζεκιασ και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου και περιεβαλετο σακκο
ν και εισηλθεν εισ οικον κυριου2και απεστειλεν ελιακιµ τον οικονοµον και σοµναν τον γραµµατεα κ
αι τουσ πρεσβυτερουσ των ιερεων περιβεβληµενουσ σακκουσ προσ ησαιαν τον προφητην υιον αµωσ3

και ειπον προσ αυτον ταδε λεγει εζεκιασ ηµερα θλιψεωσ και ελεγµου και παροργισµου η ηµερα αυτη 
οτι ηλθον υιοι εωσ ωδινων και ισχυσ ουκ εστιν τη τικτουση4ει πωσ εισακουσεται κυριοσ ο θεοσ σου 
παντασ τουσ λογουσ ραψακου ον απεστειλεν αυτον βασιλευσ ασσυριων ο κυριοσ αυτου ονειδιζειν θ
εον ζωντα και βλασφηµειν εν λογοισ οισ ηκουσεν κυριοσ ο θεοσ σου και ληµψη προσευχην περι του 
λειµµατοσ του ευρισκοµενου5και ηλθον οι παιδεσ του βασιλεωσ εζεκιου προσ ησαιαν6και ειπεν αυτο
ισ ησαιασ ταδε ερειτε προσ τον κυριον υµων ταδε λεγει κυριοσ µη φοβηθησ απο των λογων ων ηκουσ
ασ ων εβλασφηµησαν τα παιδαρια βασιλεωσ ασσυριων7ιδου εγω διδωµι εν αυτω πνευµα και ακουσετ
αι αγγελιαν και αποστραφησεται εισ την γην αυτου και καταβαλω αυτον εν ροµφαια εν τη γη αυτου8

και επεστρεψεν ραψακησ και ευρεν τον βασιλεα ασσυριων πολεµουντα επι λοµνα οτι ηκουσεν οτι απ
ηρεν απο λαχισ9και ηκουσεν περι θαρακα βασιλεωσ αιθιοπων λεγων ιδου εξηλθεν πολεµειν µετα σου
 και επεστρεψεν και απεστειλεν αγγελουσ προσ εζεκιαν λεγων10µη επαιρετω σε ο θεοσ σου εφ′ ω συ πε



ποιθασ επ′ αυτω λεγων ου µη παραδοθη ιερουσαληµ εισ χειρασ βασιλεωσ ασσυριων11ιδου συ ηκουσ
ασ παντα οσα εποιησαν βασιλεισ ασσυριων πασαισ ταισ γαισ του αναθεµατισαι αυτασ και συ ρυσθ
ηση12µη εξειλαντο αυτουσ οι θεοι των εθνων ουσ διεφθειραν οι πατερεσ µου την τε γωζαν και την χα
ρραν και ραφεσ και υιουσ εδεµ τουσ εν θαεσθεν13που εστιν ο βασιλευσ αιµαθ και ο βασιλευσ αρφαδ 
και που εστιν σεπφαρουαιν ανα και αυα14και ελαβεν εζεκιασ τα βιβλια εκ χειροσ των αγγελων και αν
εγνω αυτα και ανεβη εισ οικον κυριου και ανεπτυξεν αυτα εζεκιασ εναντιον κυριου15και ειπεν κυριε 
ο θεοσ ισραηλ ο καθηµενοσ επι των χερουβιν συ ει ο θεοσ µονοσ εν πασαισ ταισ βασιλειαισ τησ γησ 
συ εποιησασ τον ουρανον και την γην16κλινον κυριε το ουσ σου και ακουσον ανοιξον κυριε τουσ οφθ
αλµουσ σου και ιδε και ακουσον τουσ λογουσ σενναχηριµ ουσ απεστειλεν ονειδιζειν θεον ζωντα17οτι
 αληθεια κυριε ηρηµωσαν βασιλεισ ασσυριων τα εθνη18και εδωκαν τουσ θεουσ αυτων εισ το πυρ οτι 
ου θεοι εισιν αλλ′ η εργα χειρων ανθρωπων ξυλα και λιθοι και απωλεσαν αυτουσ19και νυν κυριε ο θε
οσ ηµων σωσον ηµασ εκ χειροσ αυτου και γνωσονται πασαι αι βασιλειαι τησ γησ οτι συ κυριοσ ο θε
οσ µονοσ20και απεστειλεν ησαιασ υιοσ αµωσ προσ εζεκιαν λεγων ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ των δυνα
µεων ο θεοσ ισραηλ α προσηυξω προσ µε περι σενναχηριµ βασιλεωσ ασσυριων ηκουσα21ουτοσ ο λογ
οσ ον ελαλησεν κυριοσ επ′ αυτον εξουδενησεν σε και εµυκτηρισεν σε παρθενοσ θυγατηρ σιων επι σοι
 κεφαλην αυτησ εκινησεν θυγατηρ ιερουσαληµ22τινα ωνειδισασ και εβλασφηµησασ και επι τινα υψω
σασ φωνην και ηρασ εισ υψοσ τουσ οφθαλµουσ σου εισ τον αγιον του ισραηλ23εν χειρι αγγελων σου 
ωνειδισασ κυριον και ειπασ εν τω πληθει των αρµατων µου εγω αναβησοµαι εισ υψοσ ορεων µηρουσ
 του λιβανου και εκοψα το µεγεθοσ τησ κεδρου αυτου τα εκλεκτα κυπαρισσων αυτου και ηλθον εισ µ
ελον τελουσ αυτου δρυµου καρµηλου αυτου24εγω εψυξα και επιον υδατα αλλοτρια και εξηρηµωσα τ
ω ιχνει του ποδοσ µου παντασ ποταµουσ περιοχησ25επλασα αυτην νυν ηγαγον αυτην και εγενηθη εισ
 επαρσεισ αποικεσιων µαχιµων πολεισ οχυρασ26και οι ενοικουντεσ εν αυταισ ησθενησαν τη χειρι επτ
ηξαν και κατησχυνθησαν εγενοντο χορτοσ αγρου η χλωρα βοτανη χλοη δωµατων και πατηµα απενα
ντι εστηκοτοσ27και την καθεδραν σου και την εξοδον σου και την εισοδον σου εγνων και τον θυµον σ
ου επ′ εµε28δια το οργισθηναι σε επ′ εµε και το στρηνοσ σου ανεβη εν τοισ ωσιν µου και θησω τα αγκι
στρα µου εν τοισ µυκτηρσιν σου και χαλινον εν τοισ χειλεσιν σου και αποστρεψω σε εν τη οδω η ηλθ
εσ εν αυτη29και τουτο σοι το σηµειον φαγη τουτον τον ενιαυτον αυτοµατα και τω ετει τω δευτερω τα 
ανατελλοντα και ετι τριτω σπορα και αµητοσ και φυτεια αµπελωνων και φαγεσθε τον καρπον αυτων3

0και προσθησει το διασεσωσµενον οικου ιουδα το υπολειφθεν ριζαν κατω και ποιησει καρπον ανω31ο
τι εξ ιερουσαληµ εξελευσεται καταλειµµα και ανασωζοµενοσ εξ ορουσ σιων ο ζηλοσ κυριου των δυν
αµεων ποιησει τουτο32ουχ ουτωσ ταδε λεγει κυριοσ προσ βασιλεα ασσυριων ουκ εισελευσεται εισ τη
ν πολιν ταυτην και ου τοξευσει εκει βελοσ και ου προφθασει αυτην θυρεοσ και ου µη εκχεη προσ αυτ
ην προσχωµα33τη οδω η ηλθεν εν αυτη αποστραφησεται και εισ την πολιν ταυτην ουκ εισελευσεται λ
εγει κυριοσ34και υπερασπιω υπερ τησ πολεωσ ταυτησ δι′ εµε και δια δαυιδ τον δουλον µου35και εγενετ
ο εωσ νυκτοσ και εξηλθεν αγγελοσ κυριου και επαταξεν εν τη παρεµβολη των ασσυριων εκατον ογδο
ηκοντα πεντε χιλιαδασ και ωρθρισαν το πρωι και ιδου παντεσ σωµατα νεκρα36και απηρεν και επορευ
θη και απεστρεψεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων και ωκησεν εν νινευη37και εγενετο αυτου προσκ
υνουντοσ εν οικω νεσεραχ θεου αυτου και αδραµελεχ και σαρασαρ οι υιοι αυτου επαταξαν αυτον εν
 µαχαιρα και αυτοι εσωθησαν εισ γην αραρατ και εβασιλευσεν ασορδαν ο υιοσ αυτου αντ′ αυτου  
 
Chapter 20 
1εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ηρρωστησεν εζεκιασ εισ θανατον και εισηλθεν προσ αυτον ησαιασ υιοσ α
µωσ ο προφητησ και ειπεν προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ εντειλαι τω οικω σου οτι αποθνησκεισ συ κ
αι ου ζηση2και απεστρεψεν εζεκιασ το προσωπον αυτου προσ τον τοιχον και ηυξατο προσ κυριον λεγ
ων3ω δη κυριε µνησθητι δη οσα περιεπατησα ενωπιον σου εν αληθεια και εν καρδια πληρει και το αγ
αθον εν οφθαλµοισ σου εποιησα και εκλαυσεν εζεκιασ κλαυθµω µεγαλω4και ην ησαιασ εν τη αυλη τ
η µεση και ρηµα κυριου εγενετο προσ αυτον λεγων5επιστρεψον και ερεισ προσ εζεκιαν τον ηγουµενον
 του λαου µου ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ του πατροσ σου ηκουσα τησ προσευχησ σου ειδον τα δ
ακρυα σου ιδου εγω ιασοµαι σε τη ηµερα τη τριτη αναβηση εισ οικον κυριου6και προσθησω επι τασ 
ηµερασ σου πεντε και δεκα ετη και εκ χειροσ βασιλεωσ ασσυριων σωσω σε και την πολιν ταυτην και
 υπερασπιω υπερ τησ πολεωσ ταυτησ δι′ εµε και δια δαυιδ τον δουλον µου7και ειπεν λαβετωσαν παλα
θην συκων και επιθετωσαν επι το ελκοσ και υγιασει8και ειπεν εζεκιασ προσ ησαιαν τι το σηµειον οτι 
ιασεται µε κυριοσ και αναβησοµαι εισ οικον κυριου τη ηµερα τη τριτη9και ειπεν ησαιασ τουτο το ση
µειον παρα κυριου οτι ποιησει κυριοσ τον λογον ον ελαλησεν πορευσεται η σκια δεκα βαθµουσ εαν ε
πιστρεφη δεκα βαθµουσ10και ειπεν εζεκιασ κουφον την σκιαν κλιναι δεκα βαθµουσ ουχι αλλ′ επιστρα
φητω η σκια δεκα βαθµουσ εισ τα οπισω11και εβοησεν ησαιασ ο προφητησ προσ κυριον και επεστρεψ
εν η σκια εν τοισ αναβαθµοισ εισ τα οπισω δεκα βαθµουσ12εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν µαρωδαχβ
αλαδαν υιοσ βαλαδαν βασιλευσ βαβυλωνοσ βιβλια και µαναα προσ εζεκιαν οτι ηκουσεν οτι ηρρωστ



ησεν εζεκιασ13και εχαρη επ′ αυτοισ εζεκιασ και εδειξεν αυτοισ ολον τον οικον του νεχωθα το αργυρι
ον και το χρυσιον τα αρωµατα και το ελαιον το αγαθον και τον οικον των σκευων και οσα ηυρεθη εν 
τοισ θησαυροισ αυτου ουκ ην λογοσ ον ουκ εδειξεν αυτοισ εζεκιασ εν τω οικω αυτου και εν παση τη 
εξουσια αυτου14και εισηλθεν ησαιασ ο προφητησ προσ τον βασιλεα εζεκιαν και ειπεν προσ αυτον τι 
ελαλησαν οι ανδρεσ ουτοι και ποθεν ηκασιν προσ σε και ειπεν εζεκιασ εκ γησ πορρωθεν ηκασιν προ
σ µε εκ βαβυλωνοσ15και ειπεν τι ειδον εν τω οικω σου και ειπεν παντα οσα εν τω οικω µου ειδον ουκ 
ην εν τω οικω µου ο ουκ εδειξα αυτοισ αλλα και τα εν τοισ θησαυροισ µου16και ειπεν ησαιασ προσ ε
ζεκιαν ακουσον λογον κυριου17ιδου ηµεραι ερχονται και ληµφθησεται παντα τα εν τω οικω σου και ο
σα εθησαυρισαν οι πατερεσ σου εωσ τησ ηµερασ ταυτησ εισ βαβυλωνα και ουχ υπολειφθησεται ρηµ
α ο ειπεν κυριοσ18και οι υιοι σου οι εξελευσονται εκ σου ουσ γεννησεισ ληµψεται και εσονται ευνου
χοι εν τω οικω του βασιλεωσ βαβυλωνοσ19και ειπεν εζεκιασ προσ ησαιαν αγαθοσ ο λογοσ κυριου ον 
ελαλησεν εστω ειρηνη εν ταισ ηµεραισ µου20και τα λοιπα των λογων εζεκιου και πασα η δυναστεια α
υτου και οσα εποιησεν την κρηνην και τον υδραγωγον και εισηνεγκεν το υδωρ εισ την πολιν ουχι ταυ
τα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα21και εκοιµηθη εζεκιασ µετα των 
πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν µανασσησ υιοσ αυτου αντ′ αυτου  
 
Chapter 21 
1υιοσ δωδεκα ετων µανασσησ εν τω βασιλευειν αυτον και πεντηκοντα και πεντε ετη εβασιλευσεν εν ι
ερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου οψιβα2και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα τα 
βδελυγµατα των εθνων ων εξηρεν κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ3και επεστρεψεν και ωκοδο
µησεν τα υψηλα α κατεσπασεν εζεκιασ ο πατηρ αυτου και ανεστησεν θυσιαστηριον τη βααλ και επο
ιησεν αλση καθωσ εποιησεν αχααβ βασιλευσ ισραηλ και προσεκυνησεν παση τη δυναµει του ουραν
ου και εδουλευσεν αυτοισ4και ωκοδοµησεν θυσιαστηριον εν οικω κυριου ωσ ειπεν εν ιερουσαληµ θη
σω το ονοµα µου5και ωκοδοµησεν θυσιαστηριον παση τη δυναµει του ουρανου εν ταισ δυσιν αυλαισ
 οικου κυριου6και διηγεν τουσ υιουσ αυτου εν πυρι και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εποιησεν θελ
ητην και γνωστασ επληθυνεν του ποιειν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου παροργισαι αυτον7και εθηκ
εν το γλυπτον του αλσουσ εν τω οικω ω ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ και προσ σαλωµων τον υιον αυτου ε
ν τω οικω τουτω και εν ιερουσαληµ η εξελεξαµην εκ πασων φυλων ισραηλ και θησω το ονοµα µου εκ
ει εισ τον αιωνα8και ου προσθησω του σαλευσαι τον ποδα ισραηλ απο τησ γησ ησ εδωκα τοισ πατρα
σιν αυτων οιτινεσ φυλαξουσιν παντα οσα ενετειλαµην κατα πασαν την εντολην ην ενετειλατο αυτοι
σ ο δουλοσ µου µωυσησ9και ουκ ηκουσαν και επλανησεν αυτουσ µανασσησ του ποιησαι το πονηρον
 εν οφθαλµοισ κυριου υπερ τα εθνη α ηφανισεν κυριοσ εκ προσωπου υιων ισραηλ10και ελαλησεν κυρι
οσ εν χειρι δουλων αυτου των προφητων λεγων11ανθ′ ων οσα εποιησεν µανασσησ ο βασιλευσ ιουδα τ
α βδελυγµατα ταυτα τα πονηρα απο παντων ων εποιησεν ο αµορραιοσ ο εµπροσθεν και εξηµαρτεν κ
αι γε ιουδα εν τοισ ειδωλοισ αυτων12ουχ ουτωσ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ιδου εγω φερω κακα 
επι ιερουσαληµ και επι ιουδα ωστε παντοσ ακουοντοσ ηχησει αµφοτερα τα ωτα αυτου13και εκτενω επ
ι ιερουσαληµ το µετρον σαµαρειασ και το σταθµιον οικου αχααβ και απαλειψω την ιερουσαληµ καθ
ωσ απαλειφεται ο αλαβαστροσ απαλειφοµενοσ και καταστρεφεται επι προσωπον αυτου14και απωσοµ
αι το υπολειµµα τησ κληρονοµιασ µου και παραδωσω αυτουσ εισ χειρασ εχθρων αυτων και εσονται 
εισ διαρπαγην και εισ προνοµην πασιν τοισ εχθροισ αυτων15ανθ′ ων οσα εποιησαν το πονηρον εν οφθ
αλµοισ µου και ησαν παροργιζοντεσ µε απο τησ ηµερασ ησ εξηγαγον τουσ πατερασ αυτων εξ αιγυπτ
ου και εωσ τησ ηµερασ ταυτησ16και γε αιµα αθωον εξεχεεν µανασσησ πολυ σφοδρα εωσ ου επλησεν 
την ιερουσαληµ στοµα εισ στοµα πλην των αµαρτιων αυτου ων εξηµαρτεν τον ιουδαν του ποιησαι το
 πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου17και τα λοιπα των λογων µανασση και παντα οσα εποιησεν και η αµα
ρτια αυτου ην ηµαρτεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα18

και εκοιµηθη µανασσησ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν τω κηπω του οικου αυτου εν κηπω οζ
α και εβασιλευσεν αµων υιοσ αυτου αντ′ αυτου19υιοσ εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυ
τον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µεσολλαµ θυγατηρ αρουσ εξ ι
ετεβα20και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου καθωσ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου21κα
ι επορευθη εν παση οδω η επορευθη ο πατηρ αυτου και ελατρευσεν τοισ ειδωλοισ οισ ελατρευσεν ο π
ατηρ αυτου και προσεκυνησεν αυτοισ22και εγκατελιπεν τον κυριον θεον των πατερων αυτου και ουκ 
επορευθη εν οδω κυριου23και συνεστραφησαν οι παιδεσ αµων προσ αυτον και εθανατωσαν τον βασιλ
εα εν τω οικω αυτου24και επαταξεν πασ ο λαοσ τησ γησ παντασ τουσ συστραφεντασ επι τον βασιλεα 
αµων και εβασιλευσεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωσιαν υιον αυτου αντ′ αυτου25και τα λοιπα των λογων αµ
ων οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα26κ
αι εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν τω κηπω οζα και εβασιλευσεν ιωσιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου  
 
Chapter 22 



1υιοσ οκτω ετων ιωσιασ εν τω βασιλευειν αυτον και τριακοντα και εν ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαλ
ηµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιεδιδα θυγατηρ εδει+α εκ βασουρωθ2και εποιησεν το ευθεσ εν οφθαλµοι
σ κυριου και επορευθη εν παση οδω δαυιδ του πατροσ αυτου ουκ απεστη δεξια η αριστερα3και εγενη
θη εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τω βασιλει ιωσια εν τω µηνι τω ογδοω απεστειλεν ο βασιλευσ τον σαφφα
ν υιον εσελιου υιου µεσολλαµ τον γραµµατεα οικου κυριου λεγων4αναβηθι προσ χελκιαν τον ιερεα τ
ον µεγαν και σφραγισον το αργυριον το εισενεχθεν εν οικω κυριου ο συνηγαγον οι φυλασσοντεσ τον 
σταθµον παρα του λαου5και δοτωσαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα εργα των καθεσταµενων εν οικω κ
υριου και εδωκεν αυτο τοισ ποιουσιν τα εργα τοισ εν οικω κυριου του κατισχυσαι το βεδεκ του οικου
6τοισ τεκτοσιν και τοισ οικοδοµοισ και τοισ τειχισταισ και του κτησασθαι ξυλα και λιθουσ λατοµητ
ουσ του κραταιωσαι το βεδεκ του οικου7πλην ουκ εξελογιζοντο αυτουσ το αργυριον το διδοµενον αυτ
οισ οτι εν πιστει αυτοι ποιουσιν8και ειπεν χελκιασ ο ιερευσ ο µεγασ προσ σαφφαν τον γραµµατεα βιβ
λιον του νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιασ το βιβλιον προσ σαφφαν και ανεγνω αυτο9κ
αι εισηνεγκεν προσ τον βασιλεα ιωσιαν και επεστρεψεν τω βασιλει ρηµα και ειπεν εχωνευσαν οι δου
λοι σου το αργυριον το ευρεθεν εν τω οικω κυριου και εδωκαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα εργα των 
καθεσταµενων εν οικω κυριου10και ειπεν σαφφαν ο γραµµατευσ προσ τον βασιλεα λεγων βιβλιον εδω
κεν µοι χελκιασ ο ιερευσ και ανεγνω αυτο σαφφαν ενωπιον του βασιλεωσ11και εγενετο ωσ ηκουσεν ο 
βασιλευσ τουσ λογουσ του βιβλιου του νοµου και διερρηξεν τα ιµατια εαυτου12και ενετειλατο ο βασι
λευσ τω χελκια τω ιερει και τω αχικαµ υιω σαφφαν και τω αχοβωρ υιω µιχαιου και τω σαφφαν τω γρα
µµατει και τω ασαια δουλω του βασιλεωσ λεγων13δευτε εκζητησατε τον κυριον περι εµου και περι πα
ντοσ του λαου και περι παντοσ του ιουδα περι των λογων του βιβλιου του ευρεθεντοσ τουτου οτι µεγ
αλη η οργη κυριου η εκκεκαυµενη εν ηµιν υπερ ου ουκ ηκουσαν οι πατερεσ ηµων των λογων του βιβλ
ιου τουτου του ποιειν κατα παντα τα γεγραµµενα καθ′ ηµων14και επορευθη χελκιασ ο ιερευσ και αχικ
αµ και αχοβωρ και σαφφαν και ασαιασ προσ ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου θεκουε υιου 
αραασ του ιµατιοφυλακοσ και αυτη κατωκει εν ιερουσαληµ εν τη µασενα και ελαλησαν προσ αυτην
15και ειπεν αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι υµασ προσ µε16τ
αδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω κακα επι τον τοπον τουτον και επι τουσ ενοικουντασ αυτον παντασ 
τουσ λογουσ του βιβλιου ουσ ανεγνω βασιλευσ ιουδα17ανθ′ ων εγκατελιπον µε και εθυµιων θεοισ ετερ
οισ οπωσ παροργισωσιν µε εν τοισ εργοισ των χειρων αυτων και εκκαυθησεται ο θυµοσ µου εν τω τοπ
ω τουτω και ου σβεσθησεται18και προσ βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντα υµασ επιζητησαι τον κυριο
ν ταδε ερειτε προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οι λογοι ουσ ηκουσασ19ανθ′ ων οτι ηπαλυν
θη η καρδια σου και ενετραπησ απο προσωπου κυριου ωσ ηκουσασ οσα ελαλησα επι τον τοπον τουτ
ον και επι τουσ ενοικουντασ αυτον του ειναι εισ αφανισµον και εισ καταραν και διερρηξασ τα ιµατι
α σου και εκλαυσασ ενωπιον εµου και γε εγω ηκουσα λεγει κυριοσ20ουχ ουτωσ ιδου εγω προστιθηµι σ
ε προσ τουσ πατερασ σου και συναχθηση εισ τον ταφον σου εν ειρηνη και ουκ οφθησεται εν τοισ οφθ
αλµοισ σου εν πασιν τοισ κακοισ οισ εγω ειµι επαγω επι τον τοπον τουτον και επεστρεψαν τω βασιλει
 το ρηµα  
 
Chapter 23 
1και απεστειλεν ο βασιλευσ και συνηγαγεν προσ εαυτον παντασ τουσ πρεσβυτερουσ ιουδα και ιερου
σαληµ2και ανεβη ο βασιλευσ εισ οικον κυριου και πασ ανηρ ιουδα και παντεσ οι κατοικουντεσ εν ιε
ρουσαληµ µετ′ αυτου και οι ιερεισ και οι προφηται και πασ ο λαοσ απο µικρου και εωσ µεγαλου και 
ανεγνω εν ωσιν αυτων παντασ τουσ λογουσ του βιβλιου τησ διαθηκησ του ευρεθεντοσ εν οικω κυριο
υ3και εστη ο βασιλευσ προσ τον στυλον και διεθετο διαθηκην ενωπιον κυριου του πορευεσθαι οπισω 
κυριου και του φυλασσειν τασ εντολασ αυτου και τα µαρτυρια αυτου και τα δικαιωµατα αυτου εν π
αση καρδια και εν παση ψυχη του αναστησαι τουσ λογουσ τησ διαθηκησ ταυτησ τα γεγραµµενα επι 
το βιβλιον τουτο και εστη πασ ο λαοσ εν τη διαθηκη4και ενετειλατο ο βασιλευσ τω χελκια τω ιερει τω
 µεγαλω και τοισ ιερευσιν τησ δευτερωσεωσ και τοισ φυλασσουσιν τον σταθµον του εξαγαγειν εκ του
 ναου κυριου παντα τα σκευη τα πεποιηµενα τω βααλ και τω αλσει και παση τη δυναµει του ουρανο
υ και κατεκαυσεν αυτα εξω ιερουσαληµ εν σαδηµωθ κεδρων και ελαβεν τον χουν αυτων εισ βαιθηλ5

και κατεπαυσεν τουσ χωµαριµ ουσ εδωκαν βασιλεισ ιουδα και εθυµιων εν τοισ υψηλοισ και εν ταισ 
πολεσιν ιουδα και τοισ περικυκλω ιερουσαληµ και τουσ θυµιωντασ τω βααλ και τω ηλιω και τη σελη
νη και τοισ µαζουρωθ και παση τη δυναµει του ουρανου6και εξηνεγκεν το αλσοσ εξ οικου κυριου εξ
ωθεν ιερουσαληµ εισ τον χειµαρρουν κεδρων και κατεκαυσεν αυτον εν τω χειµαρρω κεδρων και ελεπ
τυνεν εισ χουν και ερριψεν τον χουν αυτου εισ τον ταφον των υιων του λαου7και καθειλεν τον οικον 
των καδησιµ των εν τω οικω κυριου ου αι γυναικεσ υφαινον εκει χεττιιν τω αλσει8και ανηγαγεν παντ
ασ τουσ ιερεισ εκ πολεων ιουδα και εµιανεν τα υψηλα ου εθυµιασαν εκει οι ιερεισ απο γαβαα και εω
σ βηρσαβεε και καθειλεν τον οικον των πυλων τον παρα την θυραν τησ πυλησ ιησου αρχοντοσ τησ π
ολεωσ των εξ αριστερων ανδροσ εν τη πυλη τησ πολεωσ9πλην ουκ ανεβησαν οι ιερεισ των υψηλων π



ροσ το θυσιαστηριον κυριου εν ιερουσαληµ οτι ει µη εφαγον αζυµα εν µεσω των αδελφων αυτων10και
 εµιανεν τον ταφεθ τον εν φαραγγι υιου εννοµ του διαγειν ανδρα τον υιον αυτου και ανδρα την θυγατε
ρα αυτου τω µολοχ εν πυρι11και κατεπαυσεν τουσ ιππουσ ουσ εδωκαν βασιλεισ ιουδα τω ηλιω εν τη ε
ισοδω οικου κυριου εισ το γαζοφυλακιον ναθαν βασιλεωσ του ευνουχου εν φαρουριµ και το αρµα το
υ ηλιου κατεκαυσεν πυρι12και τα θυσιαστηρια τα επι του δωµατοσ του υπερωου αχαζ α εποιησαν βα
σιλεισ ιουδα και τα θυσιαστηρια α εποιησεν µανασσησ εν ταισ δυσιν αυλαισ οικου κυριου και καθε
ιλεν ο βασιλευσ και κατεσπασεν εκειθεν και ερριψεν τον χουν αυτων εισ τον χειµαρρουν κεδρων13κα
ι τον οικον τον επι προσωπον ιερουσαληµ τον εκ δεξιων του ορουσ του µοσοαθ ον ωκοδοµησεν σαλω
µων βασιλευσ ισραηλ τη ασταρτη προσοχθισµατι σιδωνιων και τω χαµωσ προσοχθισµατι µωαβ και τ
ω µολχολ βδελυγµατι υιων αµµων εµιανεν ο βασιλευσ14και συνετριψεν τασ στηλασ και εξωλεθρευσε
ν τα αλση και επλησεν τουσ τοπουσ αυτων οστεων ανθρωπων15και γε το θυσιαστηριον το εν βαιθηλ τ
ο υψηλον ο εποιησεν ιεροβοαµ υιοσ ναβατ οσ εξηµαρτεν τον ισραηλ και γε το θυσιαστηριον εκεινο κ
αι το υψηλον κατεσπασεν και συνετριψεν τουσ λιθουσ αυτου και ελεπτυνεν εισ χουν και κατεκαυσε
ν το αλσοσ16και εξενευσεν ιωσιασ και ειδεν τουσ ταφουσ τουσ οντασ εκει εν τη πολει και απεστειλεν 
και ελαβεν τα οστα εκ των ταφων και κατεκαυσεν επι το θυσιαστηριον και εµιανεν αυτο κατα το ρηµ
α κυριου ο ελαλησεν ο ανθρωποσ του θεου εν τω εσταναι ιεροβοαµ εν τη εορτη επι το θυσιαστηριον 
και επιστρεψασ ηρεν τουσ οφθαλµουσ αυτου επι τον ταφον του ανθρωπου του θεου του λαλησαντοσ 
τουσ λογουσ τουτουσ17και ειπεν τι το σκοπελον εκεινο ο εγω ορω και ειπον αυτω οι ανδρεσ τησ πολεω
σ ο ανθρωποσ του θεου εστιν ο εξεληλυθωσ εξ ιουδα και επικαλεσαµενοσ τουσ λογουσ τουτουσ ουσ 
επεκαλεσατο επι το θυσιαστηριον βαιθηλ18και ειπεν αφετε αυτο ανηρ µη κινησατω τα οστα αυτου κα
ι ερρυσθησαν τα οστα αυτου µετα των οστων του προφητου του ηκοντοσ εκ σαµαρειασ19και γε εισ πα
ντασ τουσ οικουσ των υψηλων τουσ εν ταισ πολεσιν σαµαρειασ ουσ εποιησαν βασιλεισ ισραηλ παρ
οργιζειν κυριον απεστησεν ιωσιασ και εποιησεν εν αυτοισ παντα τα εργα α εποιησεν εν βαιθηλ20και ε
θυσιασεν παντασ τουσ ιερεισ των υψηλων τουσ οντασ εκει επι των θυσιαστηριων και κατεκαυσεν τα
 οστα των ανθρωπων επ′ αυτα και επεστραφη εισ ιερουσαληµ21και ενετειλατο ο βασιλευσ παντι τω λ
αω λεγων ποιησατε το πασχα τω κυριω θεω ηµων καθωσ γεγραπται επι βιβλιου τησ διαθηκησ ταυτησ2

2οτι ουκ εγενηθη το πασχα τουτο αφ′ ηµερων των κριτων οι εκρινον τον ισραηλ και πασασ τασ ηµερα
σ βασιλεων ισραηλ και βασιλεων ιουδα23οτι αλλ′ η τω οκτωκαιδεκατω ετει του βασιλεωσ ιωσια εγενη
θη το πασχα τω κυριω εν ιερουσαληµ24και γε τουσ θελητασ και τουσ γνωριστασ και τα θεραφιν και τ
α ειδωλα και παντα τα προσοχθισµατα τα γεγονοτα εν γη ιουδα και εν ιερουσαληµ εξηρεν ο βασιλευ
σ ιωσιασ ινα στηση τουσ λογουσ του νοµου τουσ γεγραµµενουσ επι του βιβλιου ου ευρεν χελκιασ ο ι
ερευσ εν οικω κυριου25οµοιοσ αυτω ουκ εγενηθη εµπροσθεν αυτου βασιλευσ οσ επεστρεψεν προσ κυ
ριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι αυτου κατα παντα τον νοµον µωυ
ση και µετ′ αυτον ουκ ανεστη οµοιοσ αυτω26πλην ουκ απεστραφη κυριοσ απο θυµου οργησ αυτου το
υ µεγαλου ου εθυµωθη οργη αυτου εν τω ιουδα επι τουσ παροργισµουσ ουσ παρωργισεν αυτον µανασ
σησ27και ειπεν κυριοσ και γε τον ιουδαν αποστησω απο του προσωπου µου καθωσ απεστησα τον ισρ
αηλ και απωσοµαι την πολιν ταυτην ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικον ου ειπον εσται το 
ονοµα µου εκει28και τα λοιπα των λογων ιωσιου και παντα οσα εποιησεν ουχι ταυτα γεγραµµενα επι 
βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα29εν δε ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη φαραω νεχαω βασ
ιλευσ αιγυπτου επι βασιλεα ασσυριων επι ποταµον ευφρατην και επορευθη ιωσιασ εισ απαντην αυτο
υ και εθανατωσεν αυτον νεχαω εν µαγεδδω εν τω ιδειν αυτον30και επεβιβασαν αυτον οι παιδεσ αυτου
 νεκρον εκ µαγεδδω και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και εθαψαν αυτον εν τω ταφω αυτου εν πολει δ
αυιδ και ελαβεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωαχασ υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και εβασιλευσαν αυτον 
αντι του πατροσ αυτου31υιοσ εικοσι και τριων ετων ην ιωαχασ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον 
εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου εκ λεµνα32και εποιη
σεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερεσ αυτου33και µετεστησεν α
υτον φαραω νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν εν ιερουσαληµ και εδωκεν ζηµιαν επι τη
ν γην εκατον ταλαντα αργυριου και εκατον ταλαντα χρυσιου34και εβασιλευσεν φαραω νεχαω επ′ αυτ
ουσ τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεωσ ιουδα αντι ιωσιου του πατροσ αυτου και επεστρεψεν το ονοµ
α αυτου ιωακιµ και τον ιωαχασ ελαβεν και εισηνεγκεν εισ αιγυπτον και απεθανεν εκει35και το αργυρι
ον και το χρυσιον εδωκεν ιωακιµ τω φαραω πλην ετιµογραφησεν την γην του δουναι το αργυριον επι 
στοµατοσ φαραω ανηρ κατα την συντιµησιν αυτου εδωκαν το αργυριον και το χρυσιον µετα του λαο
υ τησ γησ δουναι τω φαραω νεχαω36υιοσ εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και εν
δεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου ιελδαφ θυγατηρ φεδει+α εκ ρουµα37κ
αι εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµοισ κυριου κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερεσ αυτου  
 
Chapter 24 
1εν ταισ ηµεραισ αυτου ανεβη ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και εγενηθη αυτω ιωακιµ δου



λοσ τρια ετη και επεστρεψεν και ηθετησεν εν αυτω2και απεστειλεν αυτω τουσ µονοζωνουσ των χαλδ
αιων και τουσ µονοζωνουσ συριασ και τουσ µονοζωνουσ µωαβ και τουσ µονοζωνουσ υιων αµµων κ
αι εξαπεστειλεν αυτουσ εν τη γη ιουδα του κατισχυσαι κατα τον λογον κυριου ον ελαλησεν εν χειρι τ
ων δουλων αυτου των προφητων3πλην επι τον θυµον κυριου ην εν τω ιουδα αποστησαι αυτον απο πρ
οσωπου αυτου εν αµαρτιαισ µανασση κατα παντα οσα εποιησεν4και γε αιµα αθωον εξεχεεν και επλη
σεν την ιερουσαληµ αιµατοσ αθωου και ουκ ηθελησεν κυριοσ ιλασθηναι5και τα λοιπα των λογων ιω
ακιµ και παντα οσα εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευ
σιν ιουδα6και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ιωακιµ υιοσ αυτου αντ′ αυ
του7και ου προσεθετο ετι βασιλευσ αιγυπτου εξελθειν εκ τησ γησ αυτου οτι ελαβεν βασιλευσ βαβυλω
νοσ απο του χειµαρρου αιγυπτου εωσ του ποταµου ευφρατου παντα οσα ην του βασιλεωσ αιγυπτου8υ
ιοσ οκτωκαιδεκα ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τη µητρι αυτου νεσθα θυγατηρ ελλαναθαν εξ ιερουσαληµ9και εποιησεν το πονηρον εν οφθαλµ
οισ κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ο πατηρ αυτου10εν τω καιρω εκεινω ανεβη ναβουχοδονοσορ βα
σιλευσ βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ και ηλθεν η πολισ εν περιοχη11και εισηλθεν ναβουχοδονοσορ βα
σιλευσ βαβυλωνοσ εισ την πολιν και οι παιδεσ αυτου επολιορκουν επ′ αυτην12και εξηλθεν ιωακιµ βα
σιλευσ ιουδα επι βασιλεα βαβυλωνοσ αυτοσ και οι παιδεσ αυτου και η µητηρ αυτου και οι αρχοντεσ
 αυτου και οι ευνουχοι αυτου και ελαβεν αυτον βασιλευσ βαβυλωνοσ εν ετει ογδοω τησ βασιλειασ α
υτου13και εξηνεγκεν εκειθεν παντασ τουσ θησαυρουσ οικου κυριου και τουσ θησαυρουσ οικου του β
ασιλεωσ και συνεκοψεν παντα τα σκευη τα χρυσα α εποιησεν σαλωµων βασιλευσ ισραηλ εν τω ναω 
κυριου κατα το ρηµα κυριου14και απωκισεν την ιερουσαληµ και παντασ τουσ αρχοντασ και τουσ δυ
νατουσ ισχυι αιχµαλωσιασ δεκα χιλιαδασ αιχµαλωτισασ και παν τεκτονα και τον συγκλειοντα και ο
υχ υπελειφθη πλην οι πτωχοι τησ γησ15και απωκισεν τον ιωακιµ εισ βαβυλωνα και την µητερα του βα
σιλεωσ και τασ γυναικασ του βασιλεωσ και τουσ ευνουχουσ αυτου και τουσ ισχυρουσ τησ γησ απηγ
αγεν αποικεσιαν εξ ιερουσαληµ εισ βαβυλωνα16και παντασ τουσ ανδρασ τησ δυναµεωσ επτακισχιλι
ουσ και τον τεκτονα και τον συγκλειοντα χιλιουσ παντεσ δυνατοι ποιουντεσ πολεµον και ηγαγεν αυτ
ουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ µετοικεσιαν εισ βαβυλωνα17και εβασιλευσεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τον µα
θθανιαν υιον αυτου αντ′ αυτου και επεθηκεν το ονοµα αυτου σεδεκια18υιοσ εικοσι και ενοσ ενιαυτου
 σεδεκιασ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυ
του αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου19και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν ιω
ακιµ20οτι επι τον θυµον κυριου ην επι ιερουσαληµ και εν τω ιουδα εωσ απερριψεν αυτουσ απο προσω
που αυτου και ηθετησεν σεδεκιασ εν τω βασιλει βαβυλωνοσ  
 
Chapter 25 
1και εγενηθη εν τω ετει τω ενατω τησ βασιλειασ αυτου εν τω µηνι τω δεκατω ηλθεν ναβουχοδονοσορ 
βασιλευσ βαβυλωνοσ και πασα η δυναµισ αυτου επι ιερουσαληµ και παρενεβαλεν επ′ αυτην και ωκ
οδοµησεν επ′ αυτην περιτειχοσ κυκλω2και ηλθεν η πολισ εν περιοχη εωσ του ενδεκατου ετουσ του βα
σιλεωσ σεδεκιου3ενατη του µηνοσ και ενισχυσεν ο λιµοσ εν τη πολει και ουκ ησαν αρτοι τω λαω τησ
 γησ4και ερραγη η πολισ και παντεσ οι ανδρεσ του πολεµου εξηλθον νυκτοσ οδον πυλησ τησ ανα µεσ
ον των τειχεων αυτη η εστιν του κηπου του βασιλεωσ και οι χαλδαιοι επι την πολιν κυκλω και επορε
υθη οδον την αραβα5και εδιωξεν η δυναµισ των χαλδαιων οπισω του βασιλεωσ και κατελαβον αυτον
 εν αραβωθ ιεριχω και πασα η δυναµισ αυτου διεσπαρη επανωθεν αυτου6και συνελαβον τον βασιλεα
 και ηγαγον αυτον προσ τον βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα και ελαλησεν µετ′ αυτου κρισιν7και το
υσ υιουσ σεδεκιου εσφαξεν κατ′ οφθαλµουσ αυτου και τουσ οφθαλµουσ σεδεκιου εξετυφλωσεν και εδ
ησεν αυτον εν πεδαισ και ηγαγεν αυτον εισ βαβυλωνα8και εν τω µηνι τω πεµπτω εβδοµη του µηνοσ α
υτοσ ενιαυτοσ εννεακαιδεκατοσ τω ναβουχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ ηλθεν ναβουζαρδαν ο αρχ
ιµαγειροσ εστωσ ενωπιον βασιλεωσ βαβυλωνοσ εισ ιερουσαληµ9και ενεπρησεν τον οικον κυριου και 
τον οικον του βασιλεωσ και παντασ τουσ οικουσ ιερουσαληµ και παν οικον ενεπρησεν10ο αρχιµαγει
ροσ11και το περισσον του λαου το καταλειφθεν εν τη πολει και τουσ εµπεπτωκοτασ οι ενεπεσον προσ 
βασιλεα βαβυλωνοσ και το λοιπον του στηριγµατοσ µετηρεν ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ12και απο 
των πτωχων τησ γησ υπελιπεν ο αρχιµαγειροσ εισ αµπελουργουσ και εισ γαβιν13και τουσ στυλουσ το
υσ χαλκουσ τουσ εν οικω κυριου και τασ µεχωνωθ και την θαλασσαν την χαλκην την εν οικω κυριο
υ συνετριψαν οι χαλδαιοι και ηραν τον χαλκον αυτων εισ βαβυλωνα14και τουσ λεβητασ και τα ιαµιν
 και τασ φιαλασ και τασ θυισκασ και παντα τα σκευη τα χαλκα εν οισ λειτουργουσιν εν αυτοισ ελαβ
εν15και τα πυρεια και τασ φιαλασ τασ χρυσασ και τασ αργυρασ ελαβεν ο αρχιµαγειροσ16στυλουσ δυ
ο η θαλασσα η µια και τα µεχωνωθ α εποιησεν σαλωµων τω οικω κυριου ουκ ην σταθµοσ του χαλκο
υ παντων των σκευων17οκτωκαιδεκα πηχεων υψοσ του στυλου του ενοσ και το χωθαρ επ′ αυτου το χα
λκουν και το υψοσ του χωθαρ τριων πηχεων σαβαχα και ροαι επι του χωθαρ κυκλω τα παντα χαλκα 
και κατα τα αυτα τω στυλω τω δευτερω επι τω σαβαχα18και ελαβεν ο αρχιµαγειροσ τον σαραιαν ιερε



α τον πρωτον και τον σοφονιαν υιον τησ δευτερωσεωσ και τουσ τρεισ τουσ φυλασσοντασ τον σταθµο
ν19και εκ τησ πολεωσ ελαβεν ευνουχον ενα οσ ην επιστατησ επι των ανδρων των πολεµιστων και πεντ
ε ανδρασ των ορωντων το προσωπον του βασιλεωσ τουσ ευρεθεντασ εν τη πολει και τον γραµµατεα τ
ου αρχοντοσ τησ δυναµεωσ τον εκτασσοντα τον λαον τησ γησ και εξηκοντα ανδρασ του λαου τησ γη
σ τουσ ευρεθεντασ εν τη πολει20και ελαβεν αυτουσ ναβουζαρδαν ο αρχιµαγειροσ και απηγαγεν αυτο
υσ προσ τον βασιλεα βαβυλωνοσ εισ δεβλαθα21και επαισεν αυτουσ βασιλευσ βαβυλωνοσ και εθανατ
ωσεν αυτουσ εν δεβλαθα εν γη αιµαθ και απωκισθη ιουδασ επανωθεν τησ γησ αυτου22και ο λαοσ ο κ
αταλειφθεισ εν γη ιουδα ουσ κατελιπεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και κατεστησεν επ′ α
υτων τον γοδολιαν υιον αχικαµ υιου σαφαν23και ηκουσαν παντεσ οι αρχοντεσ τησ δυναµεωσ αυτοι κ
αι οι ανδρεσ αυτων οτι κατεστησεν βασιλευσ βαβυλωνοσ τον γοδολιαν και ηλθον προσ γοδολιαν εισ 
µασσηφαθ και ισµαηλ υιοσ ναθανιου και ιωαναν υιοσ καρηε και σαραιασ υιοσ θανεµαθ ο νετωφαθι
τησ και ιεζονιασ υιοσ του µαχαθι αυτοι και οι ανδρεσ αυτων24και ωµοσεν γοδολιασ αυτοισ και τοισ 
ανδρασιν αυτων και ειπεν αυτοισ µη φοβεισθε παροδον των χαλδαιων καθισατε εν τη γη και δουλευσ
ατε τω βασιλει βαβυλωνοσ και καλωσ εσται υµιν25και εγενηθη εν τω εβδοµω µηνι ηλθεν ισµαηλ υιοσ 
ναθανιου υιου ελισαµα εκ του σπερµατοσ των βασιλεων και δεκα ανδρεσ µετ′ αυτου και επαταξεν το
ν γοδολιαν και απεθανεν και τουσ ιουδαιουσ και τουσ χαλδαιουσ οι ησαν µετ′ αυτου εισ µασσηφαθ2

6και ανεστη πασ ο λαοσ απο µικρου και εωσ µεγαλου και οι αρχοντεσ των δυναµεων και εισηλθον ει
σ αιγυπτον οτι εφοβηθησαν απο προσωπου των χαλδαιων27και εγενηθη εν τω τριακοστω και εβδοµω ε
τει τησ αποικεσιασ του ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα εν τω δωδεκατω µηνι εβδοµη και εικαδι του µηνοσ υ
ψωσεν ευιλµαρωδαχ βασιλευσ βαβυλωνοσ εν τω ενιαυτω τησ βασιλειασ αυτου την κεφαλην ιωακιµ 
βασιλεωσ ιουδα και εξηγαγεν αυτον εξ οικου φυλακησ αυτου28και ελαλησεν µετ′ αυτου αγαθα και εδ
ωκεν τον θρονον αυτου επανωθεν των θρονων των βασιλεων των µετ′ αυτου εν βαβυλωνι29και ηλλοιω
σεν τα ιµατια τησ φυλακησ αυτου και ησθιεν αρτον δια παντοσ ενωπιον αυτου πασασ τασ ηµερασ τ
ησ ζωησ αυτου30και η εστιατορια αυτου εστιατορια δια παντοσ εδοθη αυτω εξ οικου του βασιλεωσ λ
ογον ηµερασ εν τη ηµερα αυτου πασασ τασ ηµερασ τησ ζωησ αυτου  


