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Chapter 1 
1και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου κα
ι εµεγαλυνεν αυτον εισ υψοσ2και ειπεν σαλωµων προσ παντα ισραηλ τοισ χιλιαρχοισ και τοισ εκατο
νταρχοισ και τοισ κριταισ και πασιν τοισ αρχουσιν εναντιον ισραηλ τοισ αρχουσι των πατριων3και 
επορευθη σαλωµων και πασα η εκκλησια µετ′ αυτου εισ την υψηλην την εν γαβαων ου εκει ην η σκη
νη του µαρτυριου του θεου ην εποιησεν µωυσησ παισ κυριου εν τη ερηµω4αλλα κιβωτον του θεου αν
ηνεγκεν δαυιδ εκ πολεωσ καριαθιαριµ οτι ητοιµασεν αυτη σκηνην εισ ιερουσαληµ5και το θυσιαστηρ
ιον το χαλκουν ο εποιησεν βεσελεηλ υιοσ ουριου υιου ωρ εκει ην εναντι τησ σκηνησ κυριου και εξεζ
ητησεν αυτο σαλωµων και η εκκλησια6και ανηνεγκεν εκει σαλωµων επι το θυσιαστηριον το χαλκουν
 ενωπιον κυριου το εν τη σκηνη και ανηνεγκεν επ′ αυτο ολοκαυτωσιν χιλιαν7εν τη νυκτι εκεινη ωφθη 
ο θεοσ τω σαλωµων και ειπεν αυτω αιτησαι τι σοι δω8και ειπεν σαλωµων προσ τον θεον συ εποιησασ 
µετα δαυιδ του πατροσ µου ελεοσ µεγα και εβασιλευσασ µε αντ′ αυτου9και νυν κυριε ο θεοσ πιστωθη
τω το ονοµα σου επι δαυιδ πατερα µου οτι συ εβασιλευσασ µε επι λαον πολυν ωσ ο χουσ τησ γησ10νυ
ν σοφιαν και συνεσιν δοσ µοι και εξελευσοµαι ενωπιον του λαου τουτου και εισελευσοµαι οτι τισ κρι
νει τον λαον σου τον µεγαν τουτον11και ειπεν ο θεοσ προσ σαλωµων ανθ′ ων εγενετο τουτο εν τη καρδ
ια σου και ουκ ητησω πλουτον χρηµατων ουδε δοξαν ουδε την ψυχην των υπεναντιων και ηµερασ πο
λλασ ουκ ητησω και ητησασ σεαυτω σοφιαν και συνεσιν οπωσ κρινησ τον λαον µου εφ′ ον εβασιλευ
σα σε επ′ αυτον12την σοφιαν και την συνεσιν διδωµι σοι και πλουτον και χρηµατα και δοξαν δωσω σ
οι ωσ ουκ εγενηθη οµοιοσ σοι εν τοισ βασιλευσι τοισ εµπροσθε σου και µετα σε ουκ εσται ουτωσ13κα
ι ηλθεν σαλωµων εκ βαµα τησ εν γαβαων εισ ιερουσαληµ απο προσωπου σκηνησ µαρτυριου και εβα
σιλευσεν επι ισραηλ14και συνηγαγεν σαλωµων αρµατα και ιππεισ και εγενοντο αυτω χιλια και τετρα
κοσια αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππεων και κατελιπεν αυτα εν πολεσιν των αρµατων και ο λαοσ µ
ετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ15και εθηκεν ο βασιλευσ το χρυσιον και το αργυριον εν ιερουσαληµ 
ωσ λιθουσ και τασ κεδρουσ εν τη ιουδαια ωσ συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πληθοσ16και η εξοδοσ
 των ιππων των σαλωµων εξ αιγυπτου και η τιµη των εµπορων του βασιλεωσ εµπορευεσθαι ηγοραζον1

7και ανεβαινον και εξηγον εξ αιγυπτου αρµα εν εξακοσιων αργυριου και ιππον εκατον και πεντηκοντ
α και ουτωσ πασιν τοισ βασιλευσιν των χετταιων και βασιλευσιν συριασ εν χερσιν αυτων εφερον18κ
αι ειπεν σαλωµων του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου και οικον τη βασιλεια αυτου 
 
Chapter 2 
1και συνηγαγεν σαλωµων εβδοµηκοντα χιλιαδασ ανδρων και ογδοηκοντα χιλιαδασ λατοµων εν τω ορ
ει και οι επισταται επ′ αυτων τρισχιλιοι εξακοσιοι2και απεστειλεν σαλωµων προσ χιραµ βασιλεα τυρ
ου λεγων ωσ εποιησασ µετα του πατροσ µου δαυιδ και απεστειλασ αυτω κεδρουσ του οικοδοµησαι ε
αυτω οικον κατοικησαι εν αυτω3και ιδου εγω ο υιοσ αυτου οικοδοµω οικον τω ονοµατι κυριου θεου µ
ου αγιασαι αυτον αυτω του θυµιαν απεναντι αυτου θυµιαµα και προθεσιν δια παντοσ και του αναφε
ρειν ολοκαυτωµατα δια παντοσ το πρωι και το δειλησ και εν τοισ σαββατοισ και εν ταισ νουµηνιαισ 
και εν ταισ εορταισ του κυριου θεου ηµων εισ τον αιωνα τουτο επι τον ισραηλ4και ο οικοσ ον εγω οικ
οδοµω µεγασ οτι µεγασ ο θεοσ ηµων παρα παντασ τουσ θεουσ5και τισ ισχυσει οικοδοµησαι αυτω οικ
ον οτι ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουρανου ου φερουσιν αυτου την δοξαν και τισ εγω οικοδοµων α
υτω οικον οτι αλλ′ η του θυµιαν κατεναντι αυτου6και νυν αποστειλον µοι ανδρα σοφον και ειδοτα το
υ ποιησαι εν τω χρυσιω και εν τω αργυριω και εν τω χαλκω και εν τω σιδηρω και εν τη πορφυρα και ε
ν τω κοκκινω και εν τη υακινθω και επισταµενον γλυψαι γλυφην µετα των σοφων των µετ′ εµου εν ιου
δα και εν ιερουσαληµ ων ητοιµασεν δαυιδ ο πατηρ µου7και αποστειλον µοι ξυλα κεδρινα και αρκευθ
ινα και πευκινα εκ του λιβανου οτι εγω οιδα ωσ οι δουλοι σου οιδασιν κοπτειν ξυλα εκ του λιβανου κ
αι ιδου οι παιδεσ σου µετα των παιδων µου8πορευσονται ετοιµασαι µοι ξυλα εισ πληθοσ οτι ο οικοσ 
ον εγω οικοδοµω µεγασ και ενδοξοσ9και ιδου τοισ εργαζοµενοισ τοισ κοπτουσιν ξυλα εισ βρωµατα δε
δωκα σιτον εισ δοµατα τοισ παισιν σου κορων εικοσι χιλιαδασ και κριθων κορων εικοσι χιλιαδασ κα
ι οινου µετρων εικοσι χιλιαδασ και ελαιου µετρων εικοσι χιλιαδασ10και ειπεν χιραµ βασιλευσ τυρου 
εν γραφη και απεστειλεν προσ σαλωµων εν τω αγαπησαι κυριον τον λαον αυτου εδωκεν σε επ′ αυτου
σ εισ βασιλεα11και ειπεν χιραµ ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ εποιησεν τον ουρανον και την γη
ν οσ εδωκεν τω δαυιδ τω βασιλει υιον σοφον και επισταµενον συνεσιν και επιστηµην οσ οικοδοµησει 
οικον τω κυριω και οικον τη βασιλεια αυτου12και νυν απεσταλκα σοι ανδρα σοφον και ειδοτα συνεσι
ν τον χιραµ τον πατερα µου13η µητηρ αυτου απο θυγατερων δαν και ο πατηρ αυτου ανηρ τυριοσ ειδο



τα ποιησαι εν χρυσιω και εν αργυριω και εν χαλκω και εν σιδηρω εν λιθοισ και ξυλοισ και υφαινειν ε
ν τη πορφυρα και εν τη υακινθω και εν τη βυσσω και εν τω κοκκινω και γλυψαι γλυφασ και διανοεισθ
αι πασαν διανοησιν οσα αν δωσ αυτω µετα των σοφων σου και σοφων δαυιδ κυριου µου πατροσ σου1

4και νυν τον σιτον και την κριθην και το ελαιον και τον οινον α ειπεν ο κυριοσ µου αποστειλατω τοι
σ παισιν αυτου15και ηµεισ κοψοµεν ξυλα εκ του λιβανου κατα πασαν την χρειαν σου και αξοµεν αυτ
α σχεδιαισ επι θαλασσαν ιοππησ και συ αξεισ αυτα εισ ιερουσαληµ16και συνηγαγεν σαλωµων παντα
σ τουσ ανδρασ τουσ προσηλυτουσ εν γη ισραηλ µετα τον αριθµον ον ηριθµησεν αυτουσ δαυιδ ο πατ
ηρ αυτου και ευρεθησαν εκατον πεντηκοντα χιλιαδεσ και τρισχιλιοι εξακοσιοι17και εποιησεν εξ αυτ
ων εβδοµηκοντα χιλιαδασ νωτοφορων και ογδοηκοντα χιλιαδασ λατοµων και τρισχιλιουσ εξακοσιου
σ εργοδιωκτασ επι τον λαον 
 
Chapter 3 
1και ηρξατο σαλωµων του οικοδοµειν τον οικον κυριου εν ιερουσαληµ εν ορει του αµορια ου ωφθη κ
υριοσ τω δαυιδ πατρι αυτου εν τω τοπω ω ητοιµασεν δαυιδ εν αλω ορνα του ιεβουσαιου2και ηρξατο 
οικοδοµησαι εν τω µηνι τω δευτερω εν τω ετει τω τεταρτω τησ βασιλειασ αυτου3και ταυτα ηρξατο σα
λωµων του οικοδοµησαι τον οικον του θεου µηκοσ πηχεων η διαµετρησισ η πρωτη πηχεων εξηκοντα 
και ευροσ πηχεων εικοσι4και αιλαµ κατα προσωπον του οικου µηκοσ επι προσωπον πλατουσ του οικ
ου πηχεων εικοσι και υψοσ πηχεων εκατον εικοσι και κατεχρυσωσεν αυτον εσωθεν χρυσιω καθαρω5

και τον οικον τον µεγαν εξυλωσεν ξυλοισ κεδρινοισ και κατεχρυσωσεν χρυσιω καθαρω και εγλυψεν 
επ′ αυτου φοινικασ και χαλαστα6και εκοσµησεν τον οικον λιθοισ τιµιοισ εισ δοξαν και χρυσιω χρυσι
ου του εκ φαρουαιµ7και εχρυσωσεν τον οικον και τουσ τοιχουσ και τουσ πυλωνασ και τα οροφωµατ
α και τα θυρωµατα χρυσιω και εγλυψεν χερουβιν επι των τοιχων8και εποιησεν τον οικον του αγιου τ
ων αγιων µηκοσ αυτου επι προσωπον πλατουσ πηχεων εικοσι και το ευροσ πηχεων εικοσι και κατεχρ
υσωσεν αυτον χρυσιω καθαρω εισ χερουβιν εισ ταλαντα εξακοσια9και ολκη των ηλων ολκη του ενο
σ πεντηκοντα σικλοι χρυσιου και το υπερωον εχρυσωσεν χρυσιω10και εποιησεν εν τω οικω τω αγιω τ
ων αγιων χερουβιν δυο εργον εκ ξυλων και εχρυσωσεν αυτα χρυσιω11και αι πτερυγεσ των χερουβιν το
 µηκοσ πηχεων εικοσι και η πτερυξ η µια πηχεων πεντε απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ 
η ετερα πηχεων πεντε απτοµενη τησ πτερυγοσ του χερουβ του ετερου12και η πτερυξ του χερουβ του εν
οσ πηχεων πεντε απτοµενη του τοιχου του οικου και η πτερυξ η ετερα πηχεων πεντε απτοµενη του πτ
ερυγοσ του χερουβ του ετερου13και αι πτερυγεσ των χερουβιν διαπεπετασµεναι πηχεων εικοσι και αυ
τα εστηκοτα επι τουσ ποδασ αυτων και τα προσωπα αυτων εισ τον οικον14και εποιησεν το καταπετασ
µα εξ υακινθου και πορφυρασ και κοκκινου και βυσσου και υφανεν εν αυτω χερουβιν15και εποιησεν 
εµπροσθεν του οικου στυλουσ δυο πηχεων τριακοντα πεντε το υψοσ και τασ κεφαλασ αυτων πηχεων 
πεντε16και εποιησεν σερσερωθ εν τω δαβιρ και εδωκεν επι των κεφαλων των στυλων και εποιησεν ροι
+σκουσ εκατον και επεθηκεν επι των χαλαστων17και εστησεν τουσ στυλουσ κατα προσωπον του ναο
υ ενα εκ δεξιων και τον ενα εξ ευωνυµων και εκαλεσεν το ονοµα του εκ δεξιων κατορθωσισ και το ον
οµα του εξ αριστερων ισχυσ 
 
Chapter 4 
1και εποιησεν το θυσιαστηριον χαλκουν πηχεων εικοσι µηκοσ και το ευροσ πηχεων εικοσι υψοσ πηχ
εων δεκα2και εποιησεν την θαλασσαν χυτην πηχεων δεκα την διαµετρησιν στρογγυλην κυκλοθεν και 
πηχεων πεντε το υψοσ και το κυκλωµα πηχεων τριακοντα3και οµοιωµα µοσχων υποκατωθεν αυτησ κ
υκλω κυκλουσιν αυτην πηχεισ δεκα περιεχουσιν τον λουτηρα κυκλοθεν δυο γενη εχωνευσαν τουσ µο
σχουσ εν τη χωνευσει αυτων4η εποιησαν αυτουσ δωδεκα µοσχουσ οι τρεισ βλεποντεσ βορραν και οι 
τρεισ βλεποντεσ δυσµασ και οι τρεισ βλεποντεσ νοτον και οι τρεισ βλεποντεσ κατ′ ανατολασ και η θ
αλασσα επ′ αυτων ανω ησαν τα οπισθια αυτων εσω5και το παχοσ αυτησ παλαιστησ και το χειλοσ αυ
τησ ωσ χειλοσ ποτηριου διαγεγλυµµενα βλαστουσ κρινου χωρουσαν µετρητασ τρισχιλιουσ και εξετε
λεσεν6και εποιησεν λουτηρασ δεκα και εθηκεν τουσ πεντε εκ δεξιων και τουσ πεντε εξ αριστερων του
 πλυνειν εν αυτοισ τα εργα των ολοκαυτωµατων και αποκλυζειν εν αυτοισ και η θαλασσα εισ το νιπτ
εσθαι τουσ ιερεισ εν αυτη7και εποιησεν τασ λυχνιασ τασ χρυσασ δεκα κατα το κριµα αυτων και εθη
κεν εν τω ναω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ αριστερων8και εποιησεν τραπεζασ δεκα και εθηκεν εν τω ν
αω πεντε εκ δεξιων και πεντε εξ ευωνυµων και εποιησεν φιαλασ χρυσασ εκατον9και εποιησεν την αυ
λην των ιερεων και την αυλην την µεγαλην και θυρασ τη αυλη και θυρωµατα αυτων κατακεχαλκωµε
να χαλκω10και την θαλασσαν εθηκεν απο γωνιασ του οικου εκ δεξιων ωσ προσ ανατολασ κατεναντι11

και εποιησεν χιραµ τασ κρεαγρασ και τα πυρεια και την εσχαραν του θυσιαστηριου και παντα τα σκ
ευη αυτου και συνετελεσεν χιραµ ποιησαι πασαν την εργασιαν ην εποιησεν σαλωµων τω βασιλει εν 
οικω του θεου12στυλουσ δυο και επ′ αυτων γωλαθ τη χωθαρεθ επι των κεφαλων των στυλων δυο και δι
κτυα δυο συγκαλυψαι τασ κεφαλασ των χωθαρεθ α εστιν επι των κεφαλων των στυλων13και κωδωνασ



 χρυσουσ τετρακοσιουσ εισ τα δυο δικτυα και δυο γενη ροι+σκων εν τω δικτυω τω ενι του συγκαλυψ
αι τασ δυο γωλαθ των χωθαρεθ α εστιν επανω των στυλων14και τασ µεχωνωθ εποιησεν δεκα και τουσ 
λουτηρασ εποιησεν επι των µεχωνωθ15και την θαλασσαν µιαν και τουσ µοσχουσ τουσ δωδεκα υποκα
τω αυτησ16και τουσ ποδιστηρασ και τουσ αναληµπτηρασ και τουσ λεβητασ και τασ κρεαγρασ και π
αντα τα σκευη αυτων α εποιησεν χιραµ και ανηνεγκεν τω βασιλει σαλωµων εν οικω κυριου χαλκου κ
αθαρου17εν τω περιχωρω του ιορδανου εχωνευσεν αυτα ο βασιλευσ εν τω παχει τησ γησ εν οικω σοκχ
ωθ και ανα µεσον σιρδαθα18και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη ταυτα εισ πληθοσ σφοδρα οτι ου
κ εξελιπεν ολκη του χαλκου19και εποιησεν σαλωµων παντα τα σκευη οικου κυριου και το θυσιαστηρ
ιον το χρυσουν και τασ τραπεζασ και επ′ αυτων αρτοι προθεσεωσ20και τασ λυχνιασ και τουσ λυχνου
σ του φωτοσ κατα το κριµα και κατα προσωπον του δαβιρ χρυσιου καθαρου21και λαβιδεσ αυτων και 
οι λυχνοι αυτων και τασ φιαλασ και τασ θυι+σκασ και τα πυρεια χρυσιου καθαρου22και η θυρα του 
οικου η εσωτερα εισ τα αγια των αγιων εισ τασ θυρασ του οικου του ναου χρυσασ 
 
Chapter 5 
1και συνετελεσθη πασα η εργασια ην εποιησεν σαλωµων εν οικω κυριου και εισηνεγκεν σαλωµων τα 
αγια δαυιδ του πατροσ αυτου το αργυριον και το χρυσιον και τα σκευη εδωκεν εισ θησαυρον οικου κ
υριου2τοτε εξεκκλησιασεν σαλωµων τουσ πρεσβυτερουσ ισραηλ και παντασ τουσ αρχοντασ των φυλ
ων τουσ ηγουµενουσ πατριων υιων ισραηλ εισ ιερουσαληµ του ανενεγκαι κιβωτον διαθηκησ κυριου 
εκ πολεωσ δαυιδ αυτη σιων3και εξεκκλησιασθησαν προσ τον βασιλεα πασ ανηρ ισραηλ εν τη εορτη 
ουτοσ ο µην εβδοµοσ4και ηλθον παντεσ οι πρεσβυτεροι ισραηλ και ελαβον παντεσ οι λευιται την κιβ
ωτον5και ανηνεγκαν την κιβωτον και την σκηνην του µαρτυριου και παντα τα σκευη τα αγια τα εν τ
η σκηνη και ανηνεγκαν αυτην οι ιερεισ και οι λευιται6και ο βασιλευσ σαλωµων και πασα συναγωγη 
ισραηλ και οι φοβουµενοι και οι επισυνηγµενοι αυτων εµπροσθεν τησ κιβωτου θυοντεσ µοσχουσ και 
προβατα οι ουκ αριθµηθησονται και οι ου λογισθησονται απο του πληθουσ7και εισηνεγκαν οι ιερεισ 
την κιβωτον διαθηκησ κυριου εισ τον τοπον αυτησ εισ το δαβιρ του οικου εισ τα αγια των αγιων υπο
κατω των πτερυγων των χερουβιν8και ην τα χερουβιν διαπεπετακοτα τασ πτερυγασ αυτων επι τον τοπ
ον τησ κιβωτου και συνεκαλυπτεν τα χερουβιν επι την κιβωτον και επι τουσ αναφορεισ αυτησ επανω
θεν9και υπερειχον οι αναφορεισ και εβλεποντο αι κεφαλαι των αναφορεων εκ των αγιων εισ προσωπο
ν του δαβιρ ουκ εβλεποντο εξω και ησαν εκει εωσ τησ ηµερασ ταυτησ10ουκ ην εν τη κιβωτω πλην δυο
 πλακεσ ασ εθηκεν µωυσησ εν χωρηβ α διεθετο κυριοσ µετα των υιων ισραηλ εν τω εξελθειν αυτουσ 
εκ γησ αιγυπτου11και εγενετο εν τω εξελθειν τουσ ιερεισ εκ των αγιων οτι παντεσ οι ιερεισ οι ευρεθεντ
εσ ηγιασθησαν ουκ ησαν διατεταγµενοι κατ′ εφηµεριαν12και οι λευιται οι ψαλτωδοι παντεσ τοισ υιοι
σ ασαφ τω αιµαν τω ιδιθουν και τοισ υιοισ αυτων και τοισ αδελφοισ αυτων των ενδεδυµενων στολασ 
βυσσινασ εν κυµβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ εστηκοτεσ κατεναντι του θυσιαστηριου και 
µετ′ αυτων ιερεισ εκατον εικοσι σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν13και εγενετο µια φωνη εν τω σαλπιζειν κ
αι εν τω ψαλτωδειν και εν τω αναφωνειν φωνη µια του εξοµολογεισθαι και αινειν τω κυριω και ωσ υψ
ωσαν φωνην εν σαλπιγξιν και εν κυµβαλοισ και εν οργανοισ των ωδων και ελεγον εξοµολογεισθε τω κ
υριω οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυτου και ο οικοσ ενεπλησθη νεφελησ δοξησ κυριου14και
 ουκ ηδυναντο οι ιερεισ του στηναι λειτουργειν απο προσωπου τησ νεφελησ οτι ενεπλησεν δοξα κυρι
ου τον οικον του θεου 
 
Chapter 6 
1τοτε ειπεν σαλωµων κυριοσ ειπεν του κατασκηνωσαι εν γνοφω2και εγω ωκοδοµηκα οικον τω ονοµατι
 σου αγιον σοι και ετοιµον του κατασκηνωσαι εισ τουσ αιωνασ3και επεστρεψεν ο βασιλευσ το προσω
πον αυτου και ευλογησεν την πασαν εκκλησιαν ισραηλ και πασα εκκλησια ισραηλ παρειστηκει4και 
ειπεν ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ ισραηλ οσ ελαλησεν εν στοµατι αυτου προσ δαυιδ τον πατερα µου κα
ι εν χερσιν αυτου επληρωσεν λεγων5απο τησ ηµερασ ησ ανηγαγον τον λαον µου εκ γησ αιγυπτου ουκ 
εξελεξαµην εν πολει απο πασων φυλων ισραηλ του οικοδοµησαι οικον του ειναι ονοµα µου εκει και 
ουκ εξελεξαµην εν ανδρι του ειναι εισ ηγουµενον επι τον λαον µου ισραηλ6και εξελεξαµην εν ιερουσ
αληµ γενεσθαι το ονοµα µου εκει και εξελεξαµην εν δαυιδ ωστε ειναι επανω του λαου µου ισραηλ7κα
ι εγενετο επι καρδιαν δαυιδ του πατροσ µου του οικοδοµησαι οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ8κ
αι ειπεν κυριοσ προσ δαυιδ πατερα µου διοτι εγενετο επι καρδιαν σου του οικοδοµησαι οικον τω ονο
µατι µου καλωσ εποιησασ οτι εγενετο επι καρδιαν σου9πλην συ ουκ οικοδοµησεισ τον οικον οτι ο υιο
σ σου οσ εξελευσεται εκ τησ οσφυοσ σου ουτοσ οικοδοµησει τον οικον τω ονοµατι µου10και ανεστησ
εν κυριοσ τον λογον αυτου ον ελαλησεν και εγενηθην αντι δαυιδ πατροσ µου και εκαθισα επι τον θρο
νον ισραηλ καθωσ ελαλησεν κυριοσ και ωκοδοµησα τον οικον τω ονοµατι κυριου θεου ισραηλ11και 
εθηκα εκει την κιβωτον εν η εκει διαθηκη κυριου ην διεθετο τω ισραηλ12και εστη κατεναντι του θυσι
αστηριου κυριου εναντι πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου13οτι εποιησεν σ



αλωµων βασιν χαλκην και εθηκεν αυτην εν µεσω τησ αυλησ του ιερου πεντε πηχων το µηκοσ αυτησ 
και πεντε πηχεων το ευροσ αυτησ και τριων πηχεων το υψοσ αυτησ και εστη επ′ αυτησ και επεσεν επ
ι τα γονατα εναντι πασησ εκκλησιασ ισραηλ και διεπετασεν τασ χειρασ αυτου εισ τον ουρανον14και 
ειπεν κυριε ο θεοσ ισραηλ ουκ εστιν οµοιοσ σοι θεοσ εν ουρανω και επι τησ γησ φυλασσων την διαθη
κην και το ελεοσ τοισ παισιν σου τοισ πορευοµενοισ εναντιον σου εν ολη καρδια15α εφυλαξασ τω πα
ιδι σου δαυιδ τω πατρι µου α ελαλησασ αυτω λεγων και ελαλησασ εν στοµατι σου και εν χερσιν σου 
επληρωσασ ωσ η ηµερα αυτη16και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ φυλαξον τω παιδι σου τω δαυιδ τω πατρι 
µου α ελαλησασ αυτω λεγων ουκ εκλειψει σοι ανηρ απο προσωπου µου καθηµενοσ επι θρονου ισραη
λ πλην εαν φυλαξωσιν οι υιοι σου την οδον αυτων του πορευεσθαι εν τω νοµω µου ωσ επορευθησ ενα
ντιον µου17και νυν κυριε ο θεοσ ισραηλ πιστωθητω δη το ρηµα σου ο ελαλησασ τω παιδι σου τω δαυι
δ18οτι ει αληθωσ κατοικησει θεοσ µετα ανθρωπων επι τησ γησ ει ο ουρανοσ και ο ουρανοσ του ουραν
ου ουκ αρκεσουσιν σοι και τισ ο οικοσ ουτοσ ον ωκοδοµησα19και επιβλεψη επι την προσευχην παιδο
σ σου και επι την δεησιν µου κυριε ο θεοσ του επακουσαι τησ δεησεωσ και τησ προσευχησ ησ ο παισ
 σου προσευχεται εναντιον σου σηµερον20του ειναι οφθαλµουσ σου ανεωγµενουσ επι τον οικον τουτο
ν ηµερασ και νυκτοσ εισ τον τοπον τουτον ον ειπασ επικληθηναι το ονοµα σου εκει του ακουσαι τησ 
προσευχησ ησ ο παισ σου προσευχεται εισ τον τοπον τουτον21και ακουση τησ δεησεωσ του παιδοσ σ
ου και λαου σου ισραηλ α αν προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον και συ εισακουση εν τω τοπω τησ 
κατοικησεωσ σου εκ του ουρανου και ακουση και ιλεωσ εση22εαν αµαρτη ανηρ τω πλησιον αυτου κ
αι λαβη επ′ αυτον αραν του αρασθαι αυτον και ελθη και αρασηται κατεναντι του θυσιαστηριου εν τ
ω οικω τουτω23και συ εισακουση εκ του ουρανου και ποιησεισ και κρινεισ τουσ δουλουσ σου του απ
οδουναι τω ανοµω και αποδουναι οδουσ αυτου εισ κεφαλην αυτου του δικαιωσαι δικαιον του αποδο
υναι αυτω κατα την δικαιοσυνην αυτου24και εαν θραυσθη ο λαοσ σου ισραηλ κατεναντι του εχθρου 
εαν αµαρτωσιν σοι και επιστρεψωσιν και εξοµολογησωνται τω ονοµατι σου και προσευξωνται και δε
ηθωσιν εναντιον σου εν τω οικω τουτω25και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτ
ιαισ λαου σου ισραηλ και αποστρεψεισ αυτουσ εισ την γην ην εδωκασ αυτοισ και τοισ πατρασιν αυτ
ων26εν τω συσχεθηναι τον ουρανον και µη γενεσθαι υετον οτι αµαρτησονται σοι και προσευξονται ει
σ τον τοπον τουτον και αινεσουσιν το ονοµα σου και απο των αµαρτιων αυτων επιστρεψουσιν οτι τα
πεινωσεισ αυτουσ27και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεωσ εση ταισ αµαρτιαισ των παιδων σου
 και του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεισ αυτοισ την οδον την αγαθην εν η πορευσονται εν αυτη και δ
ωσεισ υετον επι την γην σου ην εδωκασ τω λαω σου εισ κληρονοµιαν28λιµοσ εαν γενηται επι τησ γησ 
θανατοσ εαν γενηται ανεµοφθορια και ικτεροσ ακρισ και βρουχοσ εαν γενηται εαν θλιψη αυτον ο εχ
θροσ κατεναντι των πολεων αυτων κατα πασαν πληγην και παν πονον29και πασα προσευχη και πασα
 δεησισ η εαν γενηται παντι ανθρωπω και παντι λαω σου ισραηλ εαν γνω ανθρωποσ την αφην αυτου 
και την µαλακιαν αυτου και διαπεταση τασ χειρασ αυτου εισ τον οικον τουτον30και συ εισακουση ε
κ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου και ιλαση και δωσεισ ανδρι κατα τασ οδουσ αυτου ωσ 
αν γνωσ την καρδιαν αυτου οτι µονοσ γινωσκεισ την καρδιαν υιων ανθρωπων31οπωσ φοβωνται τασ ο
δουσ σου πασασ τασ ηµερασ ασ αυτοι ζωσιν επι προσωπου τησ γησ ησ εδωκασ τοισ πατρασιν ηµων3

2και πασ αλλοτριοσ οσ ουκ εκ του λαου σου ισραηλ εστιν αυτοσ και ελθη εκ γησ µακροθεν δια το ον
οµα σου το µεγα και την χειρα σου την κραταιαν και τον βραχιονα σου τον υψηλον και ελθωσιν και 
προσευξωνται εισ τον τοπον τουτον33και εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου κ
αι ποιησεισ κατα παντα οσα εαν επικαλεσηται σε ο αλλοτριοσ οπωσ γνωσιν παντεσ οι λαοι τησ γησ τ
ο ονοµα σου και του φοβεισθαι σε ωσ ο λαοσ σου ισραηλ και του γνωναι οτι επικεκληται το ονοµα σ
ου επι τον οικον τουτον ον ωκοδοµησα34εαν δε εξελθη ο λαοσ σου εισ πολεµον επι τουσ εχθρουσ αυτ
ου εν οδω η αποστελεισ αυτουσ και προσευξωνται προσ σε κατα την οδον τησ πολεωσ ταυτησ ην εξε
λεξω εν αυτη και οικου ου ωκοδοµησα τω ονοµατι σου35και ακουση εκ του ουρανου τησ δεησεωσ αυ
των και τησ προσευχησ αυτων και ποιησεισ το δικαιωµα αυτων36οτι αµαρτησονται σοι οτι ουκ εσται
 ανθρωποσ οσ ουχ αµαρτησεται και παταξεισ αυτουσ και παραδωσεισ αυτουσ κατα προσωπον εχθρ
ων και αιχµαλωτευσουσιν οι αιχµαλωτευοντεσ αυτουσ εισ γην εχθρων εισ γην µακραν η εγγυσ37και ε
πιστρεψωσιν καρδιαν αυτων εν τη γη αυτων ου µετηχθησαν εκει και γε επιστρεψωσιν και δεηθωσιν σ
ου εν τη αιχµαλωσια αυτων λεγοντεσ ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν38και επιστρεψωσιν προσ σ
ε εν ολη καρδια και εν ολη ψυχη αυτων εν γη αιχµαλωτευσαντων αυτουσ και προσευξωνται οδον γη
σ αυτων ησ εδωκασ τοισ πατρασιν αυτων και τησ πολεωσ ησ εξελεξω και του οικου ου ωκοδοµησα τ
ω ονοµατι σου39και ακουση εκ του ουρανου εξ ετοιµου κατοικητηριου σου τησ προσευχησ αυτων κα
ι τησ δεησεωσ αυτων και ποιησεισ κριµατα και ιλεωσ εση τω λαω τω αµαρτοντι σοι40νυν κυριε εστω
σαν δη οι οφθαλµοι σου ανεωγµενοι και τα ωτα σου επηκοα εισ την δεησιν του τοπου τουτου41και νυ
ν αναστηθι κυριε ο θεοσ εισ την καταπαυσιν σου συ και η κιβωτοσ τησ ισχυοσ σου οι ιερεισ σου κυρ
ιε ο θεοσ ενδυσαιντο σωτηριαν και οι υιοι σου ευφρανθητωσαν εν αγαθοισ42κυριε ο θεοσ µη αποστρε
ψησ το προσωπον του χριστου σου µνησθητι τα ελεη δαυιδ του δουλου σου 



 
Chapter 7 
1και ωσ συνετελεσεν σαλωµων προσευχοµενοσ και το πυρ κατεβη εκ του ουρανου και κατεφαγεν τα ο
λοκαυτωµατα και τασ θυσιασ και δοξα κυριου επλησεν τον οικον2και ουκ ηδυναντο οι ιερεισ εισελθ
ειν εισ τον οικον κυριου εν τω καιρω εκεινω οτι επλησεν δοξα κυριου τον οικον3και παντεσ οι υιοι ισ
ραηλ εωρων καταβαινον το πυρ και η δοξα κυριου επι τον οικον και επεσον επι προσωπον επι την γην
 επι το λιθοστρωτον και προσεκυνησαν και ηνουν τω κυριω οτι αγαθον οτι εισ τον αιωνα το ελεοσ αυ
του4και ο βασιλευσ και πασ ο λαοσ θυοντεσ θυµατα εναντι κυριου5και εθυσιασεν σαλωµων την θυσι
αν µοσχων εικοσι και δυο χιλιαδασ και βοσκηµατων εκατον και εικοσι χιλιαδασ και ενεκαινισεν τον
 οικον του θεου ο βασιλευσ και πασ ο λαοσ6και οι ιερεισ επι τασ φυλακασ αυτων εστηκοτεσ και οι λε
υιται εν οργανοισ ωδων κυριου του δαυιδ του βασιλεωσ του εξοµολογεισθαι εναντι κυριου οτι εισ το
ν αιωνα το ελεοσ αυτου εν υµνοισ δαυιδ δια χειροσ αυτων και οι ιερεισ σαλπιζοντεσ ταισ σαλπιγξιν 
εναντιον αυτων και πασ ισραηλ εστηκωσ7και ηγιασεν σαλωµων το µεσον τησ αυλησ τησ εν οικω κυρ
ιου οτι εποιησεν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα στεατα των σωτηριων οτι το θυσιαστηριον το χαλκου
ν ο εποιησεν σαλωµων ουκ εξεποιει δεξασθαι τα ολοκαυτωµατα και τα µαναα και τα στεατα8και επο
ιησεν σαλωµων την εορτην εν τω καιρω εκεινω επτα ηµεραισ και πασ ισραηλ µετ′ αυτου εκκλησια µε
γαλη σφοδρα απο εισοδου αιµαθ και εωσ χειµαρρου αιγυπτου9και εποιησεν εν τη ηµερα τη ογδοη εξο
διον οτι εγκαινισµον του θυσιαστηριου εποιησεν επτα ηµερασ εορτην10και εν τη τριτη και εικοστη το
υ µηνοσ του εβδοµου απεστειλεν τον λαον εισ τα σκηνωµατα αυτων ευφραινοµενουσ και αγαθη καρδ
ια επι τοισ αγαθοισ οισ εποιησεν κυριοσ τω δαυιδ και τω σαλωµων και τω ισραηλ λαω αυτου11και συ
νετελεσεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον του βασιλεωσ και παντα οσα ηθελησεν εν τη ψυ
χη σαλωµων του ποιησαι εν οικω κυριου και εν οικω αυτου ευοδωθη12και ωφθη ο θεοσ τω σαλωµων τ
ην νυκτα και ειπεν αυτω ηκουσα τησ προσευχησ σου και εξελεξαµην εν τω τοπω τουτω εµαυτω εισ ο
ικον θυσιασ13εαν συσχω τον ουρανον και µη γενηται υετοσ και εαν εντειλωµαι τη ακριδι καταφαγειν 
το ξυλον και εαν αποστειλω θανατον εν τω λαω µου14και εαν εντραπη ο λαοσ µου εφ′ ουσ το ονοµα µ
ου επικεκληται επ′ αυτουσ και προσευξωνται και ζητησωσιν το προσωπον µου και αποστρεψωσιν απ
ο των οδων αυτων των πονηρων και εγω εισακουσοµαι εκ του ουρανου και ιλεωσ εσοµαι ταισ αµαρτι
αισ αυτων και ιασοµαι την γην αυτων15νυν οι οφθαλµοι µου εσονται ανεωγµενοι και τα ωτα µου επη
κοα τη προσευχη του τοπου τουτου16και νυν εξελεξαµην και ηγιακα τον οικον τουτον του ειναι ονοµ
α µου εκει εωσ αιωνοσ και εσονται οι οφθαλµοι µου και η καρδια µου εκει πασασ τασ ηµερασ17και σ
υ εαν πορευθησ εναντιον µου ωσ δαυιδ ο πατηρ σου και ποιησησ κατα παντα α ενετειλαµην σοι και 
τα προσταγµατα µου και τα κριµατα µου φυλαξη18και αναστησω τον θρονον τησ βασιλειασ σου ωσ δ
ιεθεµην δαυιδ τω πατρι σου λεγων ουκ εξαρθησεται σοι ανηρ ηγουµενοσ εν ισραηλ19και εαν αποστρε
ψητε υµεισ και εγκαταλιπητε τα προσταγµατα µου και τασ εντολασ µου ασ εδωκα εναντιον υµων και
 πορευθητε και λατρευσητε θεοισ ετεροισ και προσκυνησητε αυτοισ20και εξαρω υµασ απο τησ γησ η
σ εδωκα αυτοισ και τον οικον τουτον ον ηγιασα τω ονοµατι µου αποστρεψω εκ προσωπου µου και δω
σω αυτον εισ παραβολην και εισ διηγηµα εν πασιν τοισ εθνεσιν21και ο οικοσ ουτοσ ο υψηλοσ πασ ο 
διαπορευοµενοσ αυτον εκστησεται και ερει χαριν τινοσ εποιησεν κυριοσ τη γη ταυτη και τω οικω το
υτω22και ερουσιν διοτι εγκατελιπον κυριον τον θεον των πατερων αυτων τον εξαγαγοντα αυτουσ εκ γ
ησ αιγυπτου και αντελαβοντο θεων ετερων και προσεκυνησαν αυτοισ και εδουλευσαν αυτοισ δια το
υτο επηγαγεν επ′ αυτουσ πασαν την κακιαν ταυτην 
 
Chapter 8 
1και εγενετο µετα εικοσι ετη εν οισ ωκοδοµησεν σαλωµων τον οικον κυριου και τον οικον εαυτου2και
 τασ πολεισ ασ εδωκεν χιραµ τω σαλωµων ωκοδοµησεν αυτασ σαλωµων και κατωκισεν εκει τουσ υιο
υσ ισραηλ3και ηλθεν σαλωµων εισ αιµαθ σωβα και κατισχυσεν αυτην4και ωκοδοµησεν την θεδµορ ε
ν τη ερηµω και πασασ τασ πολεισ τασ οχυρασ ασ ωκοδοµησεν εν ηµαθ5και ωκοδοµησεν την βαιθωρ
ων την ανω και την βαιθωρων την κατω πολεισ οχυρασ τειχη πυλαι και µοχλοι6και την βααλαθ και π
ασασ τασ πολεισ τασ οχυρασ αι ησαν τω σαλωµων και πασασ τασ πολεισ των αρµατων και τασ πολ
εισ των ιππεων και οσα επεθυµησεν σαλωµων κατα την επιθυµιαν του οικοδοµησαι εν ιερουσαληµ κ
αι εν τω λιβανω και εν παση τη βασιλεια αυτου7πασ ο λαοσ ο καταλειφθεισ απο του χετταιου και το
υ αµορραιου και του φερεζαιου και του ευαιου και του ιεβουσαιου οι ουκ εισιν εκ του ισραηλ8ησαν 
εκ των υιων αυτων των καταλειφθεντων µετ′ αυτουσ εν τη γη ουσ ουκ εξωλεθρευσαν οι υιοι ισραηλ κ
αι ανηγαγεν αυτουσ σαλωµων εισ φορον εωσ τησ ηµερασ ταυτησ9και εκ των υιων ισραηλ ουκ εδωκεν
 σαλωµων εισ παιδασ τη βασιλεια αυτου οτι αυτοι ανδρεσ πολεµισται και αρχοντεσ και δυνατοι και 
αρχοντεσ αρµατων και ιππεων10και ουτοι αρχοντεσ των προστατων βασιλεωσ σαλωµων πεντηκοντα 
και διακοσιοι εργοδιωκτουντεσ εν τω λαω11και την θυγατερα φαραω σαλωµων ανηγαγεν εκ πολεωσ δ
αυιδ εισ τον οικον ον ωκοδοµησεν αυτη οτι ειπεν ου κατοικησει η γυνη µου εν πολει δαυιδ του βασιλ



εωσ ισραηλ οτι αγιοσ εστιν ου εισηλθεν εκει κιβωτοσ κυριου12τοτε ανηνεγκεν σαλωµων ολοκαυτωµα
τα τω κυριω επι το θυσιαστηριον ο ωκοδοµησεν απεναντι του ναου13και κατα τον λογον ηµερασ εν η
µερα του αναφερειν κατα τασ εντολασ µωυση εν τοισ σαββατοισ και εν τοισ µησιν και εν ταισ εορτα
ισ τρεισ καιρουσ του ενιαυτου εν τη εορτη των αζυµων και εν τη εορτη των εβδοµαδων και εν τη εορτ
η των σκηνων14και εστησεν κατα την κρισιν δαυιδ τασ διαιρεσεισ των ιερεων κατα τασ λειτουργιασ 
αυτων και οι λευιται επι τασ φυλακασ αυτων του αινειν και λειτουργειν κατεναντι των ιερεων κατα τ
ον λογον ηµερασ εν τη ηµερα και οι πυλωροι κατα τασ διαιρεσεισ αυτων εισ πυλην και πυλην οτι ου
τωσ εντολαι δαυιδ ανθρωπου του θεου15ου παρηλθον τασ εντολασ του βασιλεωσ περι των ιερεων και 
των λευιτων εισ παντα λογον και εισ τουσ θησαυρουσ16και ητοιµασθη πασα η εργασια αφ′ ησ ηµερα
σ εθεµελιωθη εωσ ου ετελειωσεν σαλωµων τον οικον κυριου17τοτε ωχετο σαλωµων εισ γασιωνγαβερ κ
αι εισ την αιλαθ την παραθαλασσιαν εν γη ιδουµαια18και απεστειλεν χιραµ εν χειρι παιδων αυτου πλ
οια και παιδασ ειδοτασ θαλασσαν και ωχοντο µετα των παιδων σαλωµων εισ σωφιρα και ελαβον εκε
ιθεν τετρακοσια και πεντηκοντα ταλαντα χρυσιου και ηλθον προσ τον βασιλεα σαλωµων 
 
Chapter 9 
1και βασιλισσα σαβα ηκουσεν το ονοµα σαλωµων και ηλθεν του πειρασαι σαλωµων εν αινιγµασιν ει
σ ιερουσαληµ εν δυναµει βαρεια σφοδρα και καµηλοι αιρουσαι αρωµατα και χρυσιον εισ πληθοσ κα
ι λιθον τιµιον και ηλθεν προσ σαλωµων και ελαλησεν προσ αυτον παντα οσα εν τη ψυχη αυτησ2και 
ανηγγειλεν αυτη σαλωµων παντασ τουσ λογουσ αυτησ και ου παρηλθεν λογοσ απο σαλωµων ον ουκ 
απηγγειλεν αυτη3και ειδεν βασιλισσα σαβα την σοφιαν σαλωµων και τον οικον ον ωκοδοµησεν4και τ
α βρωµατα των τραπεζων και καθεδραν παιδων αυτου και στασιν λειτουργων αυτου και ιµατισµον α
υτων και οινοχοουσ αυτου και στολισµον αυτων και τα ολοκαυτωµατα α ανεφερεν εν οικω κυριου κ
αι εξ εαυτησ εγενετο5και ειπεν προσ τον βασιλεα αληθινοσ ο λογοσ ον ηκουσα εν τη γη µου περι των 
λογων σου και περι τησ σοφιασ σου6και ουκ επιστευσα τοισ λογοισ εωσ ου ηλθον και ειδον οι οφθαλ
µοι µου και ιδου ουκ απηγγελη µοι ηµισυ του πληθουσ τησ σοφιασ σου προσεθηκασ επι την ακοην η
ν ηκουσα7µακαριοι οι ανδρεσ µακαριοι οι παιδεσ σου ουτοι οι παρεστηκοτεσ σοι δια παντοσ και ακο
υουσιν σοφιαν σου8εστω κυριοσ ο θεοσ σου ηυλογηµενοσ οσ ηθελησεν σοι του δουναι σε επι θρονον 
αυτου εισ βασιλεα τω κυριω θεω σου εν τω αγαπησαι κυριον τον θεον σου τον ισραηλ του στησαι αυ
τον εισ αιωνα και εδωκεν σε επ′ αυτουσ εισ βασιλεα του ποιησαι κριµα και δικαιοσυνην9και εδωκεν 
τω βασιλει εκατον εικοσι ταλαντα χρυσιου και αρωµατα εισ πληθοσ πολυ και λιθον τιµιον και ουκ η
ν κατα τα αρωµατα εκεινα α εδωκεν βασιλισσα σαβα τω βασιλει σαλωµων10και οι παιδεσ σαλωµων κ
αι οι παιδεσ χιραµ εφερον χρυσιον τω σαλωµων εκ σουφιρ και ξυλα πευκινα και λιθον τιµιον11και επ
οιησεν ο βασιλευσ τα ξυλα τα πευκινα αναβασεισ τω οικω κυριου και τω οικω του βασιλεωσ και κιθ
αρασ και ναβλασ τοισ ωδοισ και ουκ ωφθησαν τοιαυτα εµπροσθεν εν γη ιουδα12και ο βασιλευσ σαλω
µων εδωκεν τη βασιλισση σαβα παντα τα θεληµατα αυτησ α ητησεν εκτοσ παντων ων ηνεγκεν τω βα
σιλει σαλωµων και απεστρεψεν εισ την γην αυτησ13και ην ο σταθµοσ του χρυσιου του ενεχθεντοσ τω
 σαλωµων εν ενιαυτω ενι εξακοσια εξηκοντα εξ ταλαντα χρυσιου14πλην των ανδρων των υποτεταγµε
νων και των εµπορευοµενων ων εφερον και παντων των βασιλεων τησ αραβιασ και σατραπων τησ γη
σ εφερον χρυσιον και αργυριον τω βασιλει σαλωµων15και εποιησεν ο βασιλευσ σαλωµων διακοσιουσ
 θυρεουσ χρυσουσ ελατουσ εξακοσιοι χρυσοι καθαροι τω ενι θυρεω εξακοσιοι χρυσοι επησαν επι το
ν ενα θυρεον16και τριακοσιασ ασπιδασ ελατασ χρυσασ τριακοσιων χρυσων ανεφερετο επι την ασπιδ
α εκαστην και εδωκεν αυτασ ο βασιλευσ εν οικω δρυµου του λιβανου17και εποιησεν ο βασιλευσ θρον
ον ελεφαντινον οδοντων µεγαν και κατεχρυσωσεν αυτον χρυσιω δοκιµω18και εξ αναβαθµοι τω θρονω
 ενδεδεµενοι χρυσιω και αγκωνεσ ενθεν και ενθεν επι του θρονου τησ καθεδρασ και δυο λεοντεσ εστη
κοτεσ παρα τουσ αγκωνασ19και δωδεκα λεοντεσ εστηκοτεσ εκει επι των εξ αναβαθµων ενθεν και ενθε
ν ουκ εγενηθη ουτωσ εν παση βασιλεια20και παντα τα σκευη του βασιλεωσ σαλωµων χρυσιου και πα
ντα τα σκευη οικου δρυµου του λιβανου χρυσιω κατειληµµενα ουκ ην αργυριον λογιζοµενον εν ηµερ
αισ σαλωµων εισ ουθεν21οτι ναυσ τω βασιλει επορευετο εισ θαρσισ µετα των παιδων χιραµ απαξ δια 
τριων ετων ηρχετο πλοια εκ θαρσισ τω βασιλει γεµοντα χρυσιου και αργυριου και οδοντων ελεφαντιν
ων και πιθηκων22και εµεγαλυνθη σαλωµων υπερ παντασ τουσ βασιλεισ και πλουτω και σοφια23και π
αντεσ οι βασιλεισ τησ γησ εζητουν το προσωπον σαλωµων ακουσαι τησ σοφιασ αυτου ησ εδωκεν ο θ
εοσ εν καρδια αυτου24και αυτοι εφερον εκαστοσ τα δωρα αυτου σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και ι
µατισµον στακτην και ηδυσµατα ιππουσ και ηµιονουσ το κατ′ ενιαυτον ενιαυτον25και ησαν τω σαλω
µων τεσσαρεσ χιλιαδεσ θηλειαι ιπποι εισ αρµατα και δωδεκα χιλιαδεσ ιππεων και εθετο αυτουσ εν π
ολεσιν των αρµατων και µετα του βασιλεωσ εν ιερουσαληµ26και ην ηγουµενοσ παντων των βασιλεων
 απο του ποταµου και εωσ γησ αλλοφυλων και εωσ οριου αιγυπτου27και εδωκεν ο βασιλευσ το χρυσιο
ν και το αργυριον εν ιερουσαληµ ωσ λιθουσ και τασ κεδρουσ ωσ συκαµινουσ τασ εν τη πεδινη εισ πλ
ηθοσ28και η εξοδοσ των ιππων εξ αιγυπτου τω σαλωµων και εκ πασησ τησ γησ29και οι καταλοιποι λογ



οι σαλωµων οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι επι των λογων ναθαν του προφητου και επι τω
ν λογων αχια του σηλωνιτου και εν ταισ ορασεσιν ιωηλ του ορωντοσ περι ιεροβοαµ υιου ναβατ30και 
εβασιλευσεν σαλωµων ο βασιλευσ επι παντα ισραηλ τεσσαρακοντα ετη31και εκοιµηθη σαλωµων και 
εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ του πατροσ αυτου και εβασιλευσεν ροβοαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 10 
1και ηλθεν ροβοαµ εισ συχεµ οτι εισ συχεµ ηρχετο πασ ισραηλ βασιλευσαι αυτον2και εγενετο ωσ ηκο
υσεν ιεροβοαµ υιοσ ναβατ και αυτοσ εν αιγυπτω ωσ εφυγεν απο προσωπου σαλωµων του βασιλεωσ κ
αι κατωκησεν ιεροβοαµ εν αιγυπτω και απεστρεψεν ιεροβοαµ εξ αιγυπτου3και απεστειλαν και εκαλε
σαν αυτον και ηλθεν ιεροβοαµ και πασα η εκκλησια ισραηλ προσ ροβοαµ λεγοντεσ4ο πατηρ σου εσκ
ληρυνεν τον ζυγον ηµων και νυν αφεσ απο τησ δουλειασ του πατροσ σου τησ σκληρασ και απο του ζ
υγου αυτου του βαρεοσ ου εδωκεν εφ′ ηµασ και δουλευσοµεν σοι5και ειπεν αυτοισ πορευεσθε εωσ τρι
ων ηµερων και ερχεσθε προσ µε και απηλθεν ο λαοσ6και συνηγαγεν ο βασιλευσ ροβοαµ τουσ πρεσβυ
τερουσ τουσ εστηκοτασ εναντιον σαλωµων του πατροσ αυτου εν τω ζην αυτον λεγων πωσ υµεισ βου
λευεσθε του αποκριθηναι τω λαω τουτω λογον7και ελαλησαν αυτω λεγοντεσ εαν εν τη σηµερον γενη 
εισ αγαθον τω λαω τουτω και ευδοκησησ και λαλησησ αυτοισ λογουσ αγαθουσ και εσονται σοι παιδ
εσ πασασ τασ ηµερασ8και κατελιπεν την βουλην των πρεσβυτερων οι συνεβουλευσαντο αυτω και συ
νεβουλευσατο µετα των παιδαριων των συνεκτραφεντων µετ′ αυτου των εστηκοτων εναντιον αυτου9κ
αι ειπεν αυτοισ τι υµεισ βουλευεσθε και αποκριθησοµαι λογον τω λαω τουτω οι ελαλησαν προσ µε λε
γοντεσ ανεσ απο του ζυγου ου εδωκεν ο πατηρ σου εφ′ ηµασ10και ελαλησαν αυτω τα παιδαρια τα εκτ
ραφεντα µετ′ αυτου ουτωσ λαλησεισ τω λαω τω λαλησαντι προσ σε λεγων ο πατηρ σου εβαρυνεν τον 
ζυγον ηµων και συ αφεσ αφ′ ηµων ουτωσ ερεισ ο µικροσ δακτυλοσ µου παχυτεροσ τησ οσφυοσ του π
ατροσ µου11και νυν ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ ζυγω βαρει και εγω προσθησω επι τον ζυγον υµων 
ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν και εγω παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ12και ηλθεν ιεροβοα
µ και πασ ο λαοσ προσ ροβοαµ τη ηµερα τη τριτη ωσ ελαλησεν ο βασιλευσ λεγων επιστρεψατε προσ 
µε τη ηµερα τη τριτη13και απεκριθη ο βασιλευσ σκληρα και εγκατελιπεν ο βασιλευσ ροβοαµ την βου
λην των πρεσβυτερων14και ελαλησεν προσ αυτουσ κατα την βουλην των νεωτερων λεγων ο πατηρ µο
υ εβαρυνεν τον ζυγον υµων και εγω προσθησω επ′ αυτον ο πατηρ µου επαιδευσεν υµασ εν µαστιγξιν 
και εγω παιδευσω υµασ εν σκορπιοισ15και ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ του λαου οτι ην µεταστροφη παρ
α του θεου λεγων ανεστησεν κυριοσ τον λογον αυτου ον ελαλησεν εν χειρι αχια του σηλωνιτου περι ι
εροβοαµ υιου ναβατ16και παντοσ ισραηλ οτι ουκ ηκουσεν ο βασιλευσ αυτων και απεκριθη ο λαοσ πρ
οσ τον βασιλεα λεγων τισ ηµιν µερισ εν δαυιδ και κληρονοµια εν υιω ιεσσαι εισ τα σκηνωµατα σου ι
σραηλ νυν βλεπε τον οικον σου δαυιδ και επορευθη πασ ισραηλ εισ τα σκηνωµατα αυτου17και ανδρε
σ ισραηλ οι κατοικουντεσ εν πολεσιν ιουδα και εβασιλευσεν επ′ αυτων ροβοαµ18και απεστειλεν ο βα
σιλευσ ροβοαµ τον αδωνιραµ τον επι του φορου και ελιθοβολησαν αυτον οι υιοι ισραηλ λιθοισ και α
πεθανεν και ο βασιλευσ ροβοαµ εσπευσεν του αναβηναι εισ το αρµα του φυγειν εισ ιερουσαληµ19και 
ηθετησεν ισραηλ εν τω οικω δαυιδ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ 
 
Chapter 11 
1και ηλθεν ροβοαµ εισ ιερουσαληµ και εξεκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν εκατον ογδοηκοντα χ
ιλιαδασ νεανισκων ποιουντων πολεµον και επολεµει προσ ισραηλ του επιστρεψαι την βασιλειαν τω ρ
οβοαµ2και εγενετο λογοσ κυριου προσ σαµαιαν ανθρωπον του θεου λεγων3ειπον προσ ροβοαµ τον του
 σαλωµων και προσ παντα ιουδαν και βενιαµιν λεγων4ταδε λεγει κυριοσ ουκ αναβησεσθε και ου πολε
µησετε προσ τουσ αδελφουσ υµων αποστρεφετε εκαστοσ εισ τον οικον αυτου οτι παρ′ εµου εγενετο το
 ρηµα τουτο και επηκουσαν του λογου κυριου και απεστραφησαν του µη πορευθηναι επι ιεροβοαµ5κ
αι κατωκησεν ροβοαµ εισ ιερουσαληµ και ωκοδοµησεν πολεισ τειχηρεισ εν τη ιουδαια6και ωκοδοµη
σεν την βαιθλεεµ και την αιταµ και την θεκωε7και την βαιθσουρα και την σοκχωθ και την οδολλαµ8κ
αι την γεθ και την µαρισαν και την ζιφ9και την αδωραιµ και την λαχισ και την αζηκα10και την σαρα
α και την αιαλων και την χεβρων η εστιν του ιουδα και βενιαµιν πολεισ τειχηρεισ11και ωχυρωσεν αυ
τασ τειχεσιν και εδωκεν εν αυταισ ηγουµενουσ και παραθεσεισ βρωµατων ελαιον και οινον12κατα πο
λιν και κατα πολιν θυρεουσ και δορατα και κατισχυσεν αυτασ εισ πληθοσ σφοδρα και ησαν αυτω ιο
υδα και βενιαµιν13και οι ιερεισ και οι λευιται οι ησαν εν παντι ισραηλ συνηχθησαν προσ αυτον εκ π
αντων των οριων14οτι εγκατελιπον οι λευιται τα σκηνωµατα τησ κατασχεσεωσ αυτων και επορευθησ
αν προσ ιουδαν εισ ιερουσαληµ οτι εξεβαλεν αυτουσ ιεροβοαµ και οι υιοι αυτου του µη λειτουργειν 
κυριω15και κατεστησεν εαυτω ιερεισ των υψηλων και τοισ ειδωλοισ και τοισ µαταιοισ και τοισ µοσχ
οισ α εποιησεν ιεροβοαµ16και εξεβαλεν αυτουσ απο φυλων ισραηλ οι εδωκαν καρδιαν αυτων του ζητ
ησαι κυριον θεον ισραηλ και ηλθον εισ ιερουσαληµ θυσαι κυριω θεω των πατερων αυτων17και κατισ
χυσαν την βασιλειαν ιουδα και κατισχυσαν ροβοαµ τον του σαλωµων εισ ετη τρια οτι επορευθη εν τ



αισ οδοισ δαυιδ και σαλωµων ετη τρια18και ελαβεν εαυτω ροβοαµ γυναικα την µολλαθ θυγατερα ιερι
µουθ υιου δαυιδ αβαιαν θυγατερα ελιαβ του ιεσσαι19και ετεκεν αυτω υιουσ τον ιαουσ και τον σαµαρ
ιαν και τον ροολλαµ20και µετα ταυτα ελαβεν εαυτω την µααχα θυγατερα αβεσσαλωµ και ετεκεν αυτ
ω τον αβια και τον ιεθθι και τον ζιζα και τον εµµωθ21και ηγαπησεν ροβοαµ την µααχαν θυγατερα αβ
εσσαλωµ υπερ πασασ τασ γυναικασ αυτου και τασ παλλακασ αυτου οτι γυναικασ δεκα οκτω ειχεν κ
αι παλλακασ τριακοντα και εγεννησεν υιουσ εικοσι οκτω και θυγατερασ εξηκοντα22και κατεστησεν ε
ισ αρχοντα ροβοαµ τον αβια τον τησ µααχα εισ ηγουµενον εν τοισ αδελφοισ αυτου οτι βασιλευσαι δι
ενοειτο αυτον23και ηυξηθη παρα παντασ τουσ υιουσ αυτου εν πασιν τοισ οριοισ ιουδα και βενιαµιν 
και εν ταισ πολεσιν ταισ οχυραισ και εδωκεν αυταισ τροφασ πληθοσ πολυ και ητησατο πληθοσ γυνα
ικων 
 
Chapter 12 
1και εγενετο ωσ ητοιµασθη η βασιλεια ροβοαµ και ωσ κατεκρατηθη εγκατελιπεν τασ εντολασ κυριου 
και πασ ισραηλ µετ′ αυτου2και εγενετο εν τω πεµπτω ετει τησ βασιλειασ ροβοαµ ανεβη σουσακιµ βα
σιλευσ αιγυπτου επι ιερουσαληµ οτι ηµαρτον εναντιον κυριου3εν χιλιοισ και διακοσιοισ αρµασιν κα
ι εξηκοντα χιλιασιν ιππων και ουκ ην αριθµοσ του πληθουσ του ελθοντοσ µετ′ αυτου εξ αιγυπτου λιβ
υεσ τρωγλοδυται και αιθιοπεσ4και κατεκρατησαν των πολεων των οχυρων αι ησαν εν ιουδα και ηλθε
ν εισ ιερουσαληµ5και σαµαιασ ο προφητησ ηλθεν προσ ροβοαµ και προσ τουσ αρχοντασ ιουδα τουσ 
συναχθεντασ εισ ιερουσαληµ απο προσωπου σουσακιµ και ειπεν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ υµεισ ε
γκατελιπετε µε καγω εγκαταλειψω υµασ εν χειρι σουσακιµ6και ησχυνθησαν οι αρχοντεσ ισραηλ και 
ο βασιλευσ και ειπαν δικαιοσ ο κυριοσ7και εν τω ιδειν κυριον οτι ενετραπησαν και εγενετο λογοσ κυ
ριου προσ σαµαιαν λεγων ενετραπησαν ου καταφθερω αυτουσ και δωσω αυτουσ ωσ µικρον εισ σωτη
ριαν και ου µη σταξη ο θυµοσ µου εν ιερουσαληµ8οτι εσονται εισ παιδασ και γνωσονται την δουλεια
ν µου και την δουλειαν τησ βασιλειασ τησ γησ9και ανεβη σουσακιµ βασιλευσ αιγυπτου και ελαβεν τ
ουσ θησαυρουσ τουσ εν οικω κυριου και τουσ θησαυρουσ τουσ εν οικω του βασιλεωσ τα παντα ελα
βεν και ελαβεν τουσ θυρεουσ τουσ χρυσουσ ουσ εποιησεν σαλωµων10και εποιησεν ροβοαµ θυρεουσ 
χαλκουσ αντ′ αυτων και κατεστησεν επ′ αυτον σουσακιµ αρχοντασ παρατρεχοντων τουσ φυλασσοντ
ασ τον πυλωνα του βασιλεωσ11και εγενετο εν τω εισελθειν τον βασιλεα εισ οικον κυριου εισεπορευον
το οι φυλασσοντεσ και οι παρατρεχοντεσ και οι επιστρεφοντεσ εισ απαντησιν των παρατρεχοντων12κ
αι εν τω εντραπηναι αυτον απεστραφη απ′ αυτου οργη κυριου και ουκ εισ καταφθοραν εισ τελοσ και 
γαρ εν ιουδα ησαν λογοι αγαθοι13και κατισχυσεν ροβοαµ εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν και τεσσαρ
ακοντα και ενοσ ετων ροβοαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και επτακαιδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσα
ληµ εν τη πολει η εξελεξατο κυριοσ επονοµασαι το ονοµα αυτου εκει εκ πασων φυλων υιων ισραηλ κ
αι ονοµα τησ µητροσ αυτου νοοµµα η αµµανιτισ14και εποιησεν το πονηρον οτι ου κατευθυνεν την κα
ρδιαν αυτου εκζητησαι τον κυριον15και λογοι ροβοαµ οι πρωτοι και οι εσχατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι 
εν τοισ λογοισ σαµαια του προφητου και αδδω του ορωντοσ και πραξεισ αυτου και επολεµει ροβοαµ 
τον ιεροβοαµ πασασ τασ ηµερασ16και απεθανεν ροβοαµ και εταφη µετα των πατερων αυτου και εταφ
η εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αβια υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 13 
1εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ ιεροβοαµ εβασιλευσεν αβια επι ιουδαν2ετη τρια εβασιλευσ
εν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου µααχα θυγατηρ ουριηλ απο γαβαων και πολεµοσ ην ανα
 µεσον αβια και ανα µεσον ιεροβοαµ3και παρεταξατο αβια τον πολεµον εν δυναµει πολεµισταισ δυν
αµεωσ τετρακοσιαισ χιλιασιν ανδρων δυνατων και ιεροβοαµ παρεταξατο προσ αυτον πολεµον εν οκτ
ακοσιαισ χιλιασιν δυνατοι πολεµισται δυναµεωσ4και ανεστη αβια απο του ορουσ σοµορων ο εστιν ε
ν τω ορει εφραιµ και ειπεν ακουσατε ιεροβοαµ και πασ ισραηλ5ουχ υµιν γνωναι οτι κυριοσ ο θεοσ ισ
ραηλ εδωκεν βασιλειαν επι τον ισραηλ εισ τον αιωνα τω δαυιδ και τοισ υιοισ αυτου διαθηκην αλοσ6

και ανεστη ιεροβοαµ ο του ναβατ ο παισ σαλωµων του δαυιδ και απεστη απο του κυριου αυτου7και 
συνηχθησαν προσ αυτον ανδρεσ λοιµοι υιοι παρανοµοι και αντεστη προσ ροβοαµ τον του σαλωµων 
και ροβοαµ ην νεωτεροσ και δειλοσ τη καρδια και ουκ αντεστη κατα προσωπον αυτου8και νυν λεγετε
 υµεισ αντιστηναι κατα προσωπον βασιλειασ κυριου δια χειροσ υιων δαυιδ και υµεισ πληθοσ πολυ κ
αι µεθ′ υµων µοσχοι χρυσοι ουσ εποιησεν υµιν ιεροβοαµ εισ θεουσ9η ουκ εξεβαλετε τουσ ιερεισ κυρι
ου τουσ υιουσ ααρων και τουσ λευιτασ και εποιησατε εαυτοισ ιερεισ εκ του λαου τησ γησ πασ ο προ
σπορευοµενοσ πληρωσαι τασ χειρασ εν µοσχω εκ βοων και κριοισ επτα και εγινετο εισ ιερεα τω µη ο
ντι θεω10και ηµεισ κυριον τον θεον ηµων ουκ εγκατελιποµεν και οι ιερεισ αυτου λειτουργουσιν τω κυ
ριω οι υιοι ααρων και οι λευιται εν ταισ εφηµεριαισ αυτων11θυµιωσιν τω κυριω ολοκαυτωµατα πρωι 
και δειλησ και θυµιαµα συνθεσεωσ και προθεσεισ αρτων επι τησ τραπεζησ τησ καθαρασ και η λυχνι
α η χρυση και οι λυχνοι τησ καυσεωσ αναψαι δειλησ οτι φυλασσοµεν ηµεισ τασ φυλακασ κυριου το



υ θεου των πατερων ηµων και υµεισ εγκατελιπετε αυτον12και ιδου µεθ′ ηµων εν αρχη κυριοσ και οι ιε
ρεισ αυτου και αι σαλπιγγεσ τησ σηµασιασ του σηµαινειν εφ′ υµασ οι υιοι του ισραηλ πολεµησετε π
ροσ κυριον θεον των πατερων ηµων οτι ουκ ευοδωθησεται υµιν13και ιεροβοαµ απεστρεψεν το ενεδρον
 ελθειν αυτων εκ των οπισθεν και εγενετο εµπροσθεν ιουδα και το ενεδρον εκ των οπισθεν14και απεστ
ρεψεν ιουδασ και ιδου αυτοισ ο πολεµοσ εκ των εµπροσθεν και εκ των οπισθεν και εβοησαν προσ κυ
ριον και οι ιερεισ εσαλπισαν ταισ σαλπιγξιν15και εβοησαν ανδρεσ ιουδα και εγενετο εν τω βοαν ανδρ
ασ ιουδα και κυριοσ επαταξεν τον ιεροβοαµ και τον ισραηλ εναντιον αβια και ιουδα16και εφυγον οι 
υιοι ισραηλ απο προσωπου ιουδα και παρεδωκεν αυτουσ κυριοσ εισ τασ χειρασ αυτων17και επαταξε
ν εν αυτοισ αβια και ο λαοσ αυτου πληγην µεγαλην και επεσον τραυµατιαι απο ισραηλ πεντακοσιαι 
χιλιαδεσ ανδρεσ δυνατοι18και εταπεινωθησαν οι υιοι ισραηλ εν τη ηµερα εκεινη και κατισχυσαν οι υ
ιοι ιουδα οτι ηλπισαν επι κυριον θεον των πατερων αυτων19και κατεδιωξεν αβια οπισω ιεροβοαµ και 
προκατελαβετο παρ′ αυτου πολεισ την βαιθηλ και τασ κωµασ αυτησ και την ισανα και τασ κωµασ α
υτησ και την εφρων και τασ κωµασ αυτησ20και ουκ εσχεν ισχυν ιεροβοαµ ετι πασασ τασ ηµερασ αβι
α και επαταξεν αυτον κυριοσ και ετελευτησεν21και κατισχυσεν αβια και ελαβεν εαυτω γυναικασ δεκ
α τεσσαρασ και εγεννησεν υιουσ εικοσι δυο και θυγατερασ δεκα εξ22και οι λοιποι λογοι αβια και αι π
ραξεισ αυτου και οι λογοι αυτου γεγραµµενοι επι βιβλιω του προφητου αδδω23και απεθανεν αβια µετ
α των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν ασα υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
εν ταισ ηµεραισ ασα ησυχασεν η γη ιουδα ετη δεκα 
 
Chapter 14 
1και εποιησεν το καλον και το ευθεσ ενωπιον κυριου θεου αυτου2και απεστησεν τα θυσιαστηρια των 
αλλοτριων και τα υψηλα και συνετριψεν τασ στηλασ και εξεκοψεν τα αλση3και ειπεν τω ιουδα εκζητ
ησαι τον κυριον θεον των πατερων αυτων και ποιησαι τον νοµον και τασ εντολασ4και απεστησεν απ
ο πασων των πολεων ιουδα τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα και ειρηνευσεν5πολεισ τειχηρεισ εν γη ιου
δα οτι ειρηνευσεν η γη και ουκ ην αυτω πολεµοσ εν τοισ ετεσιν τουτοισ οτι κατεπαυσεν αυτω κυριοσ
6και ειπεν τω ιουδα οικοδοµησωµεν τασ πολεισ ταυτασ και ποιησωµεν τειχη και πυργουσ και πυλασ 
και µοχλουσ εν ω τησ γησ κυριευσοµεν οτι καθωσ εξεζητησαµεν κυριον θεον ηµων εξεζητησεν ηµασ
 και κατεπαυσεν ηµασ κυκλοθεν και ευοδωσεν ηµιν7και εγενετο τω ασα δυναµισ οπλοφορων αιροντω
ν θυρεουσ και δορατα εν γη ιουδα τριακοσιαι χιλιαδεσ και εν γη βενιαµιν πελτασται και τοξοται δια
κοσιαι και πεντηκοντα χιλιαδεσ παντεσ ουτοι πολεµισται δυναµεωσ8και εξηλθεν επ′ αυτουσ ζαρε ο α
ιθιοψ εν δυναµει εν χιλιαισ χιλιασιν και αρµασιν τριακοσιοισ και ηλθεν εωσ µαρισα9και εξηλθεν ασ
α εισ συναντησιν αυτω και παρεταξατο πολεµον εν τη φαραγγι κατα βορραν µαρισησ10και εβοησεν α
σα προσ κυριον θεον αυτου και ειπεν κυριε ουκ αδυνατει παρα σοι σωζειν εν πολλοισ και εν ολιγοισ 
κατισχυσον ηµασ κυριε ο θεοσ ηµων οτι επι σοι πεποιθαµεν και επι τω ονοµατι σου ηλθαµεν επι το π
ληθοσ το πολυ τουτο κυριε ο θεοσ ηµων µη κατισχυσατω προσ σε ανθρωποσ11και επαταξεν κυριοσ τ
ουσ αιθιοπασ εναντιον ιουδα και εφυγον οι αιθιοπεσ12και κατεδιωξεν ασα και ο λαοσ αυτου εωσ γεδ
ωρ και επεσον αιθιοπεσ ωστε µη ειναι εν αυτοισ περιποιησιν οτι συνετριβησαν ενωπιον κυριου και ε
ναντιον τησ δυναµεωσ αυτου και εσκυλευσαν σκυλα πολλα13και εξεκοψαν τασ κωµασ αυτων κυκλω
 γεδωρ οτι εγενηθη εκστασισ κυριου επ′ αυτουσ και εσκυλευσαν πασασ τασ πολεισ αυτων οτι πολλα 
σκυλα εγενηθη αυτοισ14και γε σκηνασ κτησεων τουσ αµαζονεισ εξεκοψαν και ελαβον προβατα πολλ
α και καµηλουσ και επεστρεψαν εισ ιερουσαληµ 
 
Chapter 15 
1και αζαριασ υιοσ ωδηδ εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου2και εξηλθεν εισ απαντησιν ασα και παντι ι
ουδα και βενιαµιν και ειπεν ακουσατε µου ασα και πασ ιουδα και βενιαµιν κυριοσ µεθ′ υµων εν τω ει
ναι υµασ µετ′ αυτου και εαν εκζητησητε αυτον ευρεθησεται υµιν και εαν εγκαταλιπητε αυτον εγκατα
λειψει υµασ3και ηµεραι πολλαι τω ισραηλ εν ου θεω αληθινω και ουχ ιερεωσ υποδεικνυοντοσ και εν 
ου νοµω4και επιστρεψει επι κυριον θεον ισραηλ και ευρεθησεται αυτοισ5και εν εκεινω τω καιρω ουκ 
εστιν ειρηνη τω εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω οτι εκστασισ κυριου επι παντασ τουσ κατοικου
ντασ τασ χωρασ6και πολεµησει εθνοσ προσ εθνοσ και πολισ προσ πολιν οτι ο θεοσ εξεστησεν αυτου
σ εν παση θλιψει7και υµεισ ισχυσατε και µη εκλυεσθωσαν αι χειρεσ υµων οτι εστιν µισθοσ τη εργασι
α υµων8και εν τω ακουσαι τουσ λογουσ τουτουσ και την προφητειαν αδαδ του προφητου και κατισχυ
σεν και εξεβαλεν τα βδελυγµατα απο πασησ τησ γησ ιουδα και βενιαµιν και απο των πολεων ων κατε
σχεν εν ορει εφραιµ και ενεκαινισεν το θυσιαστηριον κυριου ο ην εµπροσθεν του ναου κυριου9και εξ
εκκλησιασεν τον ιουδαν και βενιαµιν και τουσ προσηλυτουσ τουσ παροικουντασ µετ′ αυτου απο εφρ
αιµ και απο µανασση και απο συµεων οτι προσετεθησαν προσ αυτον πολλοι του ισραηλ εν τω ιδειν α
υτουσ οτι κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου10και συνηχθησαν εισ ιερουσαληµ εν τω µηνι τω τριτω εν τ
ω πεντεκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ ασα11και εθυσεν τω κυριω εν εκεινη τη ηµερα απο των σκυλων 



ων ηνεγκαν µοσχουσ επτακοσιουσ και προβατα επτακισχιλια12και διηλθεν εν διαθηκη ζητησαι κυριο
ν θεον των πατερων αυτων εξ ολησ τησ καρδιασ και εξ ολησ τησ ψυχησ13και πασ οσ εαν µη εκζητησ
η κυριον θεον ισραηλ αποθανειται απο νεωτερου εωσ πρεσβυτερου απο ανδροσ εωσ γυναικοσ14και ω
µοσαν εν τω κυριω εν φωνη µεγαλη και εν σαλπιγξιν και εν κερατιναισ15και ηυφρανθησαν πασ ιουδα 
περι του ορκου οτι εξ ολησ τησ ψυχησ ωµοσαν και εν παση θελησει εζητησαν αυτον και ευρεθη αυτ
οισ και κατεπαυσεν αυτοισ κυριοσ κυκλοθεν16και την µααχα την µητερα αυτου µετεστησεν του µη ει
ναι τη ασταρτη λειτουργουσαν και κατεκοψεν το ειδωλον και κατεκαυσεν εν χειµαρρω κεδρων17πλην
 τα υψηλα ουκ απεστησαν ετι υπηρχεν εν τω ισραηλ αλλ′ η καρδια ασα εγενετο πληρησ πασασ τασ η
µερασ αυτου18και εισηνεγκεν τα αγια δαυιδ του πατροσ αυτου και τα αγια οικου κυριου του θεου αργ
υριον και χρυσιον και σκευη19και πολεµοσ ουκ ην µετ′ αυτου εωσ του πεµπτου και τριακοστου ετουσ
 τησ βασιλειασ ασα 
 
Chapter 16 
1και εν τω ογδοω και τριακοστω ετει τησ βασιλειασ ασα ανεβη βαασα βασιλευσ ισραηλ επι ιουδαν κ
αι ωκοδοµησεν την ραµα του µη δουναι εξοδον και εισοδον τω ασα βασιλει ιουδα2και ελαβεν ασα χρ
υσιον και αργυριον εκ θησαυρων οικου κυριου και οικου του βασιλεωσ και απεστειλεν προσ τον υιο
ν του αδερ βασιλεωσ συριασ τον κατοικουντα εν δαµασκω λεγων3διαθου διαθηκην ανα µεσον εµου κ
αι σου και ανα µεσον του πατροσ µου και ανα µεσον του πατροσ σου ιδου απεσταλκα σοι χρυσιον κ
αι αργυριον δευρο και διασκεδασον απ′ εµου τον βαασα βασιλεα ισραηλ και απελθετω απ′ εµου4και 
ηκουσεν υιοσ αδερ του βασιλεωσ ασα και απεστειλεν τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ αυτου επι τασ π
ολεισ ισραηλ και επαταξεν την ιων και την δαν και την αβελµαιν και πασασ τασ περιχωρουσ νεφθαλ
ι5και εγενετο εν τω ακουσαι βαασα απελιπεν του µηκετι οικοδοµειν την ραµα και κατεπαυσεν το εργο
ν αυτου6και ασα ο βασιλευσ ελαβεν παντα τον ιουδαν και ελαβεν τουσ λιθουσ τησ ραµα και τα ξυλ
α αυτησ α ωκοδοµησεν βαασα και ωκοδοµησεν εν αυτοισ την γαβαε και την µασφα7και εν τω καιρω 
εκεινω ηλθεν ανανι ο προφητησ προσ ασα βασιλεα ιουδα και ειπεν αυτω εν τω πεποιθεναι σε επι βασ
ιλεα συριασ και µη πεποιθεναι σε επι κυριον θεον σου δια τουτο εσωθη δυναµισ συριασ απο τησ χειρ
οσ σου8ουχ οι αιθιοπεσ και λιβυεσ ησαν εισ δυναµιν πολλην εισ θαρσοσ εισ ιππεισ εισ πληθοσ σφοδ
ρα και εν τω πεποιθεναι σε επι κυριον παρεδωκεν εισ τασ χειρασ σου9οτι οι οφθαλµοι κυριου επιβλεπ
ουσιν εν παση τη γη κατισχυσαι εν παση καρδια πληρει προσ αυτον ηγνοηκασ επι τουτω απο του νυ
ν εσται µετα σου πολεµοσ10και εθυµωθη ασα τω προφητη και παρεθετο αυτον εισ φυλακην οτι ωργισθ
η επι τουτω και ελυµηνατο ασα εν τω λαω εν τω καιρω εκεινω11και ιδου οι λογοι ασα οι πρωτοι και οι
 εσχατοι γεγραµµενοι εν βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ12και εµαλακισθη ασα εν τω ενατω και τρ
ιακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτου τουσ ποδασ εωσ σφοδρα εµαλακισθη και εν τη µαλακια αυτου ου
κ εζητησεν κυριον αλλα τουσ ιατρουσ13και εκοιµηθη ασα µετα των πατερων αυτου και ετελευτησεν 
εν τω ενατω και τριακοστω ετει τησ βασιλειασ αυτου14και εθαψαν αυτον εν τω µνηµατι ω ωρυξεν εα
υτω εν πολει δαυιδ και εκοιµισαν αυτον επι τησ κλινησ και επλησαν αρωµατων και γενη µυρων µυρε
ψων και εποιησαν αυτω εκφοραν µεγαλην εωσ σφοδρα 
 
Chapter 17 
1και εβασιλευσεν ιωσαφατ υιοσ αυτου αντ′ αυτου και κατισχυσεν ιωσαφατ επι τον ισραηλ2και εδωκε
ν δυναµιν εν πασαισ ταισ πολεσιν ιουδα ταισ οχυραισ και κατεστησεν ηγουµενουσ εν πασαισ ταισ π
ολεσιν ιουδα και εν πολεσιν εφραιµ ασ προκατελαβετο ασα ο πατηρ αυτου3και εγενετο κυριοσ µετα ι
ωσαφατ οτι επορευθη εν οδοισ του πατροσ αυτου ταισ πρωταισ και ουκ εξεζητησεν τα ειδωλα4αλλα 
κυριον τον θεον του πατροσ αυτου εξεζητησεν και εν ταισ εντολαισ του πατροσ αυτου επορευθη και 
ουχ ωσ του ισραηλ τα εργα5και κατηυθυνεν κυριοσ την βασιλειαν εν χειρι αυτου και εδωκεν πασ ιου
δα δωρα τω ιωσαφατ και εγενετο αυτω πλουτοσ και δοξα πολλη6και υψωθη καρδια αυτου εν οδω κυρ
ιου και ετι εξηρεν τα υψηλα και τα αλση απο τησ γησ ιουδα7και εν τω τριτω ετει τησ βασιλειασ αυτο
υ απεστειλεν τουσ ηγουµενουσ αυτου και τουσ υιουσ των δυνατων τον αβδιαν και ζαχαριαν και ναθ
αναηλ και µιχαιαν διδασκειν εν πολεσιν ιουδα8και µετ′ αυτων οι λευιται σαµουιασ και ναθανιασ κα
ι ζαβδιασ και ασιηλ και σεµιραµωθ και ιωναθαν και αδωνιασ και τωβιασ οι λευιται και µετ′ αυτων ε
λισαµα και ιωραµ οι ιερεισ9και εδιδασκον εν ιουδα και µετ′ αυτων βυβλοσ νοµου κυριου και διηλθον
 εν ταισ πολεσιν ιουδα και εδιδασκον τον λαον10και εγενετο εκστασισ κυριου επι πασαισ ταισ βασιλε
ιαισ τησ γησ ταισ κυκλω ιουδα και ουκ επολεµουν προσ ιωσαφατ11και απο των αλλοφυλων εφερον τω
 ιωσαφατ δωρα και αργυριον και δοµατα και οι αραβεσ εφερον αυτω κριουσ προβατων επτακισχιλιου
σ επτακοσιουσ12και ην ιωσαφατ πορευοµενοσ µειζων εωσ εισ υψοσ και ωκοδοµησεν οικησεισ εν τη ι
ουδαια και πολεισ οχυρασ13και εργα πολλα εγενετο αυτω εν τη ιουδαια και ανδρεσ πολεµισται δυνατ
οι ισχυοντεσ εν ιερουσαληµ14και ουτοσ αριθµοσ αυτων κατ′ οικουσ πατριων αυτων τω ιουδα χιλιαρχ
οι εδνασ ο αρχων και µετ′ αυτου υιοι δυνατοι δυναµεωσ τριακοσιαι χιλιαδεσ15και µετ′ αυτον ιωαναν



 ο ηγουµενοσ και µετ′ αυτου διακοσιαι ογδοηκοντα χιλιαδεσ16και µετ′ αυτον αµασιασ ο του ζαχρι ο π
ροθυµουµενοσ τω κυριω και µετ′ αυτου διακοσιαι χιλιαδεσ δυνατοι δυναµεωσ17και εκ του βενιαµιν δ
υνατοσ δυναµεωσ ελιαδα και µετ′ αυτου τοξοται και πελτασται διακοσιαι χιλιαδεσ18και µετ′ αυτον ι
ωζαβαδ και µετ′ αυτου εκατον ογδοηκοντα χιλιαδεσ δυνατοι πολεµου19ουτοι οι λειτουργουντεσ τω β
ασιλει εκτοσ ων εδωκεν ο βασιλευσ εν ταισ πολεσιν ταισ οχυραισ εν παση τη ιουδαια 
 
Chapter 18 
1και εγενηθη τω ιωσαφατ ετι πλουτοσ και δοξα πολλη και επεγαµβρευσατο εν οικω αχααβ2και κατεβη
 δια τελουσ ετων προσ αχααβ εισ σαµαρειαν και εθυσεν αυτω αχααβ προβατα και µοσχουσ πολλουσ
 και τω λαω τω µετ′ αυτου και ηπατα αυτον του συναναβηναι µετ′ αυτου εισ ραµωθ τησ γαλααδιτιδο
σ3και ειπεν αχααβ βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ βασιλεα ιουδα πορευση µετ′ εµου εισ ραµωθ τησ 
γαλααδιτιδοσ και ειπεν αυτω ωσ εγω ουτωσ και συ ωσ ο λαοσ σου και ο λαοσ µου µετα σου εισ πολε
µον4και ειπεν ιωσαφατ προσ βασιλεα ισραηλ ζητησον δη σηµερον τον κυριον5και συνηγαγεν ο βασιλ
ευσ ισραηλ τουσ προφητασ τετρακοσιουσ ανδρασ και ειπεν αυτοισ ει πορευθω εισ ραµωθ γαλααδ εισ
 πολεµον η επισχω και ειπαν αναβαινε και δωσει ο θεοσ εισ τασ χειρασ του βασιλεωσ6και ειπεν ιωσα
φατ ουκ εστιν ωδε προφητησ του κυριου ετι και επιζητησοµεν παρ′ αυτου7και ειπεν βασιλευσ ισραηλ 
προσ ιωσαφατ ετι ανηρ εισ του ζητησαι τον κυριον δι′ αυτου και εγω εµισησα αυτον οτι ουκ εστιν πρ
οφητευων περι εµου εισ αγαθα οτι πασαι αι ηµεραι αυτου εισ κακα ουτοσ µιχαιασ υιοσ ιεµλα και ειπ
εν ιωσαφατ µη λαλειτω ο βασιλευσ ουτωσ8και εκαλεσεν ο βασιλευσ ισραηλ ευνουχον ενα και ειπεν τ
αχοσ µιχαιαν υιον ιεµλα9και βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα καθηµενοι εκαστοσ επι 
θρονου αυτου και ενδεδυµενοι στολασ καθηµενοι εν τω ευρυχωρω θυρασ πυλησ σαµαρειασ και παντ
εσ οι προφηται επροφητευον εναντιον αυτων10και εποιησεν εαυτω σεδεκιασ υιοσ χανανα κερατα σιδ
ηρα και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ εν τουτοισ κερατιεισ την συριαν εωσ αν συντελεσθη11και παντεσ οι π
ροφηται επροφητευον ουτωσ λεγοντεσ αναβαινε εισ ραµωθ γαλααδ και ευοδωθηση και δωσει κυριοσ 
εισ χειρασ του βασιλεωσ12και ο αγγελοσ ο πορευθεισ του καλεσαι τον µιχαιαν ελαλησεν αυτω λεγων 
ιδου ελαλησαν οι προφηται εν στοµατι ενι αγαθα περι του βασιλεωσ και εστωσαν δη οι λογοι σου ωσ 
ενοσ αυτων και λαλησεισ αγαθα13και ειπεν µιχαιασ ζη κυριοσ οτι ο εαν ειπη ο θεοσ προσ µε αυτο λα
λησω14και ηλθεν προσ τον βασιλεα και ειπεν αυτω ο βασιλευσ µιχαια ει πορευθω εισ ραµωθ γαλααδ 
εισ πολεµον η επισχω και ειπεν αναβαινε και ευοδωσεισ και δοθησονται εισ χειρασ υµων15και ειπεν 
αυτω ο βασιλευσ ποσακισ ορκιζω σε ινα µη λαλησησ προσ µε πλην αληθειαν εν ονοµατι κυριου16και
 ειπεν ειδον τον ισραηλ διεσπαρµενουσ εν τοισ ορεσιν ωσ προβατα οισ ουκ εστιν ποιµην και ειπεν κυ
ριοσ ουκ εχουσιν ηγουµενον αναστρεφετωσαν εκαστοσ εισ τον οικον αυτου εν ειρηνη17και ειπεν ο βα
σιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ ουκ ειπα σοι οτι ου προφητευει περι εµου αγαθα αλλ′ η κακα18και ειπεν
 ουχ ουτωσ ακουσατε λογον κυριου ειδον τον κυριον καθηµενον επι θρονου αυτου και πασα δυναµισ
 του ουρανου ειστηκει εκ δεξιων αυτου και εξ αριστερων αυτου19και ειπεν κυριοσ τισ απατησει τον α
χααβ βασιλεα ισραηλ και αναβησεται και πεσειται εν ραµωθ γαλααδ και ειπεν ουτοσ ουτωσ και ουτ
οσ ειπεν ουτωσ20και εξηλθεν το πνευµα και εστη ενωπιον κυριου και ειπεν εγω απατησω αυτον και ει
πεν κυριοσ εν τινι21και ειπεν εξελευσοµαι και εσοµαι πνευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητ
ων αυτου και ειπεν απατησεισ και δυνηση εξελθε και ποιησον ουτωσ22και νυν ιδου εδωκεν κυριοσ πν
ευµα ψευδεσ εν στοµατι παντων των προφητων σου τουτων και κυριοσ ελαλησεν επι σε κακα23και ηγ
γισεν σεδεκιασ υιοσ χανανα και επαταξεν τον µιχαιαν επι την σιαγονα και ειπεν αυτω ποια τη οδω π
αρηλθεν πνευµα κυριου παρ′ εµου του λαλησαι προσ σε24και ειπεν µιχαιασ ιδου οψη εν τη ηµερα εκε
ινη εν η εισελευση ταµιειον εκ ταµιειου του κατακρυβηναι25και ειπεν βασιλευσ ισραηλ λαβετε τον µι
χαιαν και αποστρεψατε προσ εµηρ αρχοντα τησ πολεωσ και προσ ιωασ αρχοντα υιον του βασιλεωσ2

6και ερεισ ουτωσ ειπεν ο βασιλευσ αποθεσθε τουτον εισ οικον φυλακησ και εσθιετω αρτον θλιψεωσ κ
αι υδωρ θλιψεωσ εωσ του επιστρεψαι µε εν ειρηνη27και ειπεν µιχαιασ εαν επιστρεφων επιστρεψησ εν 
ειρηνη ουκ ελαλησεν κυριοσ εν εµοι ακουσατε λαοι παντεσ28και ανεβη βασιλευσ ισραηλ και ιωσαφα
τ βασιλευσ ιουδα εισ ραµωθ γαλααδ29και ειπεν βασιλευσ ισραηλ προσ ιωσαφατ κατακαλυψοµαι και 
εισελευσοµαι εισ τον πολεµον και συ ενδυσαι τον ιµατισµον µου και συνεκαλυψατο βασιλευσ ισραη
λ και εισηλθεν εισ τον πολεµον30και βασιλευσ συριασ ενετειλατο τοισ αρχουσιν των αρµατων τοισ µ
ετ′ αυτου λεγων µη πολεµειτε τον µικρον και τον µεγαν αλλ′ η τον βασιλεα ισραηλ µονον31και εγενετο
 ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων τον ιωσαφατ και αυτοι ειπαν βασιλευσ ισραηλ εστιν και εκυκλω
σαν αυτον του πολεµειν και εβοησεν ιωσαφατ και κυριοσ εσωσεν αυτον και απεστρεψεν αυτουσ ο θε
οσ απ′ αυτου32και εγενετο ωσ ειδον οι αρχοντεσ των αρµατων οτι ουκ ην βασιλευσ ισραηλ και απεστ
ρεψαν απ′ αυτου33και ανηρ ενετεινεν τοξον ευστοχωσ και επαταξεν τον βασιλεα ισραηλ ανα µεσον τ
ου πνευµονοσ και ανα µεσον του θωρακοσ και ειπεν τω ηνιοχω επιστρεφε την χειρα σου και εξαγαγε 
µε εκ του πολεµου οτι επονεσα34και ετροπωθη ο πολεµοσ εν τη ηµερα εκεινη και ο βασιλευσ ισραηλ 
ην εστηκωσ επι του αρµατοσ εωσ εσπερασ εξ εναντιασ συριασ και απεθανεν δυνοντοσ του ηλιου 



 
Chapter 19 
1και απεστρεψεν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα εισ τον οικον αυτου εν ειρηνη εισ ιερουσαληµ2και εξηλθε
ν εισ απαντησιν αυτου ιου ο του ανανι ο προφητησ και ειπεν αυτω βασιλευ ιωσαφατ ει αµαρτωλω συ
 βοηθεισ η µισουµενω υπο κυριου φιλιαζεισ δια τουτο εγενετο επι σε οργη παρα κυριου3αλλ′ η λογοι 
αγαθοι ηυρεθησαν εν σοι οτι εξηρασ τα αλση απο τησ γησ ιουδα και κατηυθυνασ την καρδιαν σου ε
κζητησαι τον κυριον4και κατωκησεν ιωσαφατ εν ιερουσαληµ και παλιν εξηλθεν εισ τον λαον απο βη
ρσαβεε εωσ ορουσ εφραιµ και επεστρεψεν αυτουσ επι κυριον θεον των πατερων αυτων5και κατεστησε
ν κριτασ εν πασαισ ταισ πολεσιν ιουδα ταισ οχυραισ εν πολει και πολει6και ειπεν τοισ κριταισ ιδετε 
τι υµεισ ποιειτε οτι ουκ ανθρωπω υµεισ κρινετε αλλ′ η τω κυριω και µεθ′ υµων λογοι τησ κρισεωσ7και
 νυν γενεσθω φοβοσ κυριου εφ′ υµασ και φυλασσετε και ποιησετε οτι ουκ εστιν µετα κυριου θεου ηµω
ν αδικια ουδε θαυµασαι προσωπον ουδε λαβειν δωρα8και γαρ εν ιερουσαληµ κατεστησεν ιωσαφατ τω
ν ιερεων και των λευιτων και των πατριαρχων ισραηλ εισ κρισιν κυριου και κρινειν τουσ κατοικουντ
ασ εν ιερουσαληµ9και ενετειλατο προσ αυτουσ λεγων ουτωσ ποιησετε εν φοβω κυριου εν αληθεια και
 εν πληρει καρδια10πασ ανηρ κρισιν την ελθουσαν εφ′ υµασ των αδελφων υµων των κατοικουντων εν 
ταισ πολεσιν αυτων ανα µεσον αιµατοσ αιµα και ανα µεσον προσταγµατοσ και εντολησ και δικαιωµ
ατα και κριµατα και διαστελεισθε αυτοισ και ουχ αµαρτησονται τω κυριω και ουκ εσται εφ′ υµασ ορ
γη και επι τουσ αδελφουσ υµων ουτωσ ποιησετε και ουχ αµαρτησεσθε11και ιδου αµαριασ ο ιερευσ ηγ
ουµενοσ εφ′ υµασ εισ παν λογον κυριου και ζαβδιασ υιοσ ισµαηλ ο ηγουµενοσ εισ οικον ιουδα προσ 
παν λογον βασιλεωσ και οι γραµµατεισ και οι λευιται προ προσωπου υµων ισχυσατε και ποιησατε κα
ι εσται κυριοσ µετα του αγαθου 
 
Chapter 20 
1και µετα ταυτα ηλθον οι υιοι µωαβ και οι υιοι αµµων και µετ′ αυτων εκ των µιναιων προσ ιωσαφατ ε
ισ πολεµον2και ηλθον και υπεδειξαν τω ιωσαφατ λεγοντεσ ηκει επι σε πληθοσ πολυ εκ περαν τησ θαλ
ασσησ απο συριασ και ιδου εισιν εν ασασανθαµαρ αυτη εστιν ενγαδδι3και εφοβηθη και εδωκεν ιωσα
φατ το προσωπον αυτου εκζητησαι τον κυριον και εκηρυξεν νηστειαν εν παντι ιουδα4και συνηχθη ιο
υδασ εκζητησαι τον κυριον και απο πασων των πολεων ιουδα ηλθον ζητησαι τον κυριον5και ανεστη 
ιωσαφατ εν εκκλησια ιουδα εν ιερουσαληµ εν οικω κυριου κατα προσωπον τησ αυλησ τησ καινησ6κ
αι ειπεν κυριε ο θεοσ των πατερων ηµων ουχι συ ει θεοσ εν ουρανω και συ κυριευεισ πασων των βασι
λειων των εθνων και εν τη χειρι σου ισχυσ δυναστειασ και ουκ εστιν προσ σε αντιστηναι7ουχι συ ει 
ο κυριοσ ο εξολεθρευσασ τουσ κατοικουντασ την γην ταυτην απο προσωπου του λαου σου ισραηλ κ
αι εδωκασ αυτην σπερµατι αβρααµ τω ηγαπηµενω σου εισ τον αιωνα8και κατωκησαν εν αυτη και ωκ
οδοµησαν εν αυτη αγιασµα τω ονοµατι σου λεγοντεσ9εαν επελθη εφ′ ηµασ κακα ροµφαια κρισισ θαν
ατοσ λιµοσ στησοµεθα εναντιον του οικου τουτου και εναντιον σου οτι το ονοµα σου επι τω οικω το
υτω και βοησοµεθα προσ σε απο τησ θλιψεωσ και ακουση και σωσεισ10και νυν ιδου υιοι αµµων και µ
ωαβ και οροσ σηιρ εισ ουσ ουκ εδωκασ τω ισραηλ διελθειν δι′ αυτων εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπ
του οτι εξεκλιναν απ′ αυτων και ουκ εξωλεθρευσαν αυτουσ11και νυν ιδου αυτοι επιχειρουσιν εφ′ ηµα
σ εξελθειν εκβαλειν ηµασ απο τησ κληρονοµιασ ηµων ησ εδωκασ ηµιν12κυριε ο θεοσ ηµων ου κρινει
σ εν αυτοισ οτι ουκ εστιν ηµιν ισχυσ του αντιστηναι προσ το πληθοσ το πολυ τουτο το ελθον εφ′ ηµα
σ και ουκ οιδαµεν τι ποιησωµεν αυτοισ αλλ′ η επι σοι οι οφθαλµοι ηµων13και πασ ιουδασ εστηκωσ εν
αντι κυριου και τα παιδια αυτων και αι γυναικεσ14και τω οζιηλ τω του ζαχαριου των υιων βαναιου τ
ων υιων ελεηλ του µανθανιου του λευιτου απο των υιων ασαφ εγενετο επ′ αυτον πνευµα κυριου εν τη 
εκκλησια15και ειπεν ακουσατε πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ και ο βασιλευσ ιωσαφατ τ
αδε λεγει κυριοσ υµιν αυτοισ µη φοβεισθε µηδε πτοηθητε απο προσωπου του οχλου του πολλου τουτο
υ οτι ουχ υµιν εστιν η παραταξισ αλλ′ η τω θεω16αυριον καταβητε επ′ αυτουσ ιδου αναβαινουσιν κατ
α την αναβασιν ασασ και ευρησετε αυτουσ επ′ ακρου ποταµου τησ ερηµου ιεριηλ17ουχ υµιν εστιν πο
λεµησαι ταυτα συνετε και ιδετε την σωτηριαν κυριου µεθ′ υµων ιουδα και ιερουσαληµ µη φοβεισθε µ
ηδε πτοηθητε αυριον εξελθειν εισ απαντησιν αυτοισ και κυριοσ µεθ′ υµων18και κυψασ ιωσαφατ επι π
ροσωπον αυτου και πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ επεσαν εναντι κυριου προσκυνησαι 
κυριω19και ανεστησαν οι λευιται απο των υιων κααθ και απο των υιων κορε αινειν κυριω θεω ισραηλ
 εν φωνη µεγαλη εισ υψοσ20και ωρθρισαν πρωι και εξηλθον εισ την ερηµον θεκωε και εν τω εξελθειν ε
στη ιωσαφατ και εβοησεν και ειπεν ακουσατε µου ιουδα και οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ εµπιστε
υσατε εν κυριω θεω υµων και εµπιστευθησεσθε εµπιστευσατε εν προφητη αυτου και ευοδωθησεσθε21κ
αι εβουλευσατο µετα του λαου και εστησεν ψαλτωδουσ και αινουντασ εξοµολογεισθαι και αινειν τα 
αγια εν τω εξελθειν εµπροσθεν τησ δυναµεωσ και ελεγον εξοµολογεισθε τω κυριω οτι εισ τον αιωνα τ
ο ελεοσ αυτου22και εν τω αρξασθαι τησ αινεσεωσ αυτου τησ εξοµολογησεωσ εδωκεν κυριοσ πολεµει
ν τουσ υιουσ αµµων επι µωαβ και οροσ σηιρ τουσ εξελθοντασ επι ιουδαν και ετροπωθησαν23και ανε



στησαν οι υιοι αµµων και µωαβ επι τουσ κατοικουντασ οροσ σηιρ εξολεθρευσαι και εκτριψαι και ωσ
 συνετελεσαν τουσ κατοικουντασ σηιρ ανεστησαν εισ αλληλουσ του εξολεθρευθηναι24και ιουδασ ηλ
θεν επι την σκοπιαν τησ ερηµου και επεβλεψεν και ειδεν το πληθοσ και ιδου παντεσ νεκροι πεπτωκοτ
εσ επι τησ γησ ουκ ην σωζοµενοσ25και ηλθεν ιωσαφατ και ο λαοσ αυτου σκυλευσαι τα σκυλα αυτων 
και ευρον κτηνη πολλα και αποσκευην και σκυλα και σκευη επιθυµητα και εσκυλευσαν εαυτοισ και
 εγενοντο ηµεραι τρεισ σκυλευοντων αυτων τα σκυλα οτι πολλα ην26και τη ηµερα τη τεταρτη επισυν
ηχθησαν εισ τον αυλωνα τησ ευλογιασ εκει γαρ ηυλογησαν τον κυριον δια τουτο εκαλεσαν το ονοµα
 του τοπου εκεινου κοιλασ ευλογιασ εωσ τησ ηµερασ ταυτησ27και επεστρεψεν πασ ανηρ ιουδα εισ ιερ
ουσαληµ και ιωσαφατ ηγουµενοσ αυτων εν ευφροσυνη µεγαλη οτι ευφρανεν αυτουσ κυριοσ απο των 
εχθρων αυτων28και εισηλθον εισ ιερουσαληµ εν ναβλαισ και εν κινυραισ και εν σαλπιγξιν εισ οικον 
κυριου29και εγενετο εκστασισ κυριου επι πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ εν τω ακουσαι αυτουσ οτι επ
ολεµησεν κυριοσ προσ τουσ υπεναντιουσ ισραηλ30και ειρηνευσεν η βασιλεια ιωσαφατ και κατεπαυσ
εν αυτω ο θεοσ αυτου κυκλοθεν31και εβασιλευσεν ιωσαφατ επι τον ιουδαν ετων τριακοντα πεντε εν τ
ω βασιλευσαι αυτον και εικοσι πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αζο
υβα θυγατηρ σαλι32και επορευθη εν ταισ οδοισ του πατροσ αυτου ασα και ουκ εξεκλινεν του ποιησαι
 το ευθεσ ενωπιον κυριου33αλλα τα υψηλα ετι υπηρχεν και ετι ο λαοσ ου κατευθυνεν την καρδιαν πρ
οσ κυριον θεον των πατερων αυτων34και οι λοιποι λογοι ιωσαφατ οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγρα
µµενοι εν λογοισ ιου του ανανι οσ κατεγραψεν βιβλιον βασιλεων ισραηλ35και µετα ταυτα εκοινωνησ
εν ιωσαφατ βασιλευσ ιουδα προσ οχοζιαν βασιλεα ισραηλ και ουτοσ ηνοµησεν36εν τω ποιησαι και π
ορευθηναι προσ αυτον του ποιησαι πλοια του πορευθηναι εισ θαρσισ και εποιησεν πλοια εν γασιωνγ
αβερ37και επροφητευσεν ελιεζερ ο του δωδια απο µαρισησ επι ιωσαφατ λεγων ωσ εφιλιασασ τω οχοζι
α εθραυσεν κυριοσ το εργον σου και συνετριβη τα πλοια σου και ουκ εδυνασθη του πορευθηναι εισ θ
αρσισ 
 
Chapter 21 
1και εκοιµηθη ιωσαφατ µετα των πατερων αυτου και εταφη παρα τοισ πατρασιν αυτου εν πολει δαυιδ
 και εβασιλευσεν ιωραµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου2και αυτω αδελφοι υιοι ιωσαφατ εξ αζαριασ και ιιηλ 
και ζαχαριασ και αζαριασ και µιχαηλ και σαφατιασ παντεσ ουτοι υιοι ιωσαφατ βασιλεωσ ιουδα3και
 εδωκεν αυτοισ ο πατηρ αυτων δοµατα πολλα αργυριον και χρυσιον και οπλα µετα πολεων τετειχισµ
ενων εν ιουδα και την βασιλειαν εδωκεν τω ιωραµ οτι ουτοσ ο πρωτοτοκοσ4και ανεστη ιωραµ επι την
 βασιλειαν αυτου και εκραταιωθη και απεκτεινεν παντασ τουσ αδελφουσ αυτου εν ροµφαια και απο 
των αρχοντων ισραηλ5οντοσ αυτου τριακοντα και δυο ετων κατεστη ιωραµ επι την βασιλειαν αυτου 
και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ6και επορευθη εν οδω βασιλεων ισραηλ ωσ εποιησεν οικοσ 
αχααβ οτι θυγατηρ αχααβ ην αυτου γυνη και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου7και ουκ εβουλετ
ο κυριοσ εξολεθρευσαι τον οικον δαυιδ δια την διαθηκην ην διεθετο τω δαυιδ και ωσ ειπεν αυτω δου
ναι αυτω λυχνον και τοισ υιοισ αυτου πασασ τασ ηµερασ8εν ταισ ηµεραισ εκειναισ απεστη εδωµ απ
ο του ιουδα και εβασιλευσαν εφ′ εαυτουσ βασιλεα9και ωχετο ιωραµ µετα των αρχοντων και πασα η ι
πποσ µετ′ αυτου και εγενετο και ηγερθη νυκτοσ και επαταξεν εδωµ τον κυκλουντα αυτον και τουσ αρ
χοντασ των αρµατων και εφυγεν ο λαοσ εισ τα σκηνωµατα αυτων10και απεστη απο ιουδα εδωµ εωσ τ
ησ ηµερασ ταυτησ τοτε απεστη λοµνα εν τω καιρω εκεινω απο χειροσ αυτου οτι εγκατελιπεν κυριον 
θεον των πατερων αυτου11και γαρ αυτοσ εποιησεν υψηλα εν πολεσιν ιουδα και εξεπορνευσεν τουσ κ
ατοικουντασ εν ιερουσαληµ και απεπλανησεν τον ιουδαν12και ηλθεν αυτω εγγραφη παρα ηλιου του π
ροφητου λεγων ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ δαυιδ του πατροσ σου ανθ′ ων ουκ επορευθησ εν οδω ιωσαφ
ατ του πατροσ σου και εν οδοισ ασα βασιλεωσ ιουδα13και επορευθησ εν οδοισ βασιλεων ισραηλ και 
εξεπορνευσασ τον ιουδαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ ωσ εξεπορνευσεν οικοσ αχααβ και 
τουσ αδελφουσ σου υιουσ του πατροσ σου τουσ αγαθουσ υπερ σε απεκτεινασ14ιδου κυριοσ παταξει σ
ε πληγην µεγαλην εν τω λαω σου και εν τοισ υιοισ σου και εν γυναιξιν σου και εν παση τη αποσκευη 
σου15και συ εν µαλακια πονηρα εν νοσω κοιλιασ εωσ ου εξελθη η κοιλια σου µετα τησ µαλακιασ εξ 
ηµερων εισ ηµερασ16και επηγειρεν κυριοσ επι ιωραµ τουσ αλλοφυλουσ και τουσ αραβασ και τουσ οµ
ορουσ των αιθιοπων17και ανεβησαν επι ιουδαν και κατεδυναστευον και απεστρεψαν πασαν την απο
σκευην ην ευρον εν οικω του βασιλεωσ και τουσ υιουσ αυτου και τασ θυγατερασ αυτου και ου κατε
λειφθη αυτω υιοσ αλλ′ η οχοζιασ ο µικροτατοσ των υιων αυτου18και µετα ταυτα παντα επαταξεν αυτ
ον κυριοσ εισ την κοιλιαν µαλακια εν η ουκ εστιν ιατρεια19και εγενετο εξ ηµερων εισ ηµερασ και ωσ 
ηλθεν καιροσ των ηµερων ηµερασ δυο εξηλθεν η κοιλια αυτου µετα τησ νοσου και απεθανεν εν µαλ
ακια πονηρα και ουκ εποιησεν ο λαοσ αυτου εκφοραν καθωσ εκφοραν πατερων αυτου20ην τριακοντα
 και δυο ετων οτε εβασιλευσεν και οκτω ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και επορευθη εν ουκ επαινω 
και εταφη εν πολει δαυιδ και ουκ εν ταφοισ των βασιλεων 
 



Chapter 22 
1και εβασιλευσαν οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ τον οχοζιαν υιον αυτου τον µικρον αντ′ αυτου οτι 
παντασ τουσ πρεσβυτερουσ απεκτεινεν το ληστηριον το επελθον επ′ αυτουσ οι αραβεσ και οι αλιµαζ
ονεισ και εβασιλευσεν οχοζιασ υιοσ ιωραµ βασιλεωσ ιουδα2ων εικοσι ετων οχοζιασ εβασιλευσεν κα
ι ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου γοθολια θυγατηρ αµβρι3και ου
τοσ επορευθη εν οδω οικου αχααβ οτι µητηρ αυτου ην συµβουλοσ του αµαρτανειν4και εποιησεν το π
ονηρον εναντιον κυριου ωσ οικοσ αχααβ οτι αυτοι ησαν αυτω µετα το αποθανειν τον πατερα αυτου 
συµβουλοι του εξολεθρευσαι αυτον5και εν ταισ βουλαισ αυτων επορευθη και επορευθη µετα ιωραµ υ
ιου αχααβ εισ πολεµον επι αζαηλ βασιλεα συριασ εισ ραµα γαλααδ και επαταξαν οι τοξοται τον ιωρ
αµ6και επεστρεψεν ιωραµ του ιατρευθηναι εισ ιεζραελ απο των πληγων ων επαταξαν αυτον οι συροι 
εν ραµα εν τω πολεµειν αυτον προσ αζαηλ βασιλεα συριασ και οχοζιασ υιοσ ιωραµ βασιλευσ ιουδα 
κατεβη θεασασθαι τον ιωραµ υιον αχααβ εισ ιεζραελ οτι ηρρωστει7και παρα του θεου εγενετο κατασ
τροφη οχοζια ελθειν προσ ιωραµ και εν τω ελθειν αυτον εξηλθεν µετ′ αυτου ιωραµ προσ ιου υιον ναµ
εσσι χριστον κυριου τον οικον αχααβ8και εγενετο ωσ εξεδικησεν ιου τον οικον αχααβ και ευρεν τουσ
 αρχοντασ ιουδα και τουσ αδελφουσ οχοζια λειτουργουντασ τω οχοζια και απεκτεινεν αυτουσ9και ει
πεν του ζητησαι τον οχοζιαν και κατελαβον αυτον ιατρευοµενον εν σαµαρεια και ηγαγον αυτον προ
σ ιου και απεκτεινεν αυτον και εθαψαν αυτον οτι ειπαν υιοσ ιωσαφατ εστιν οσ εζητησεν τον κυριον 
εν ολη καρδια αυτου και ουκ ην εν οικω οχοζια κατισχυσαι δυναµιν περι τησ βασιλειασ10και γοθολι
α η µητηρ οχοζια ειδεν οτι τεθνηκεν αυτησ ο υιοσ και ηγερθη και απωλεσεν παν το σπερµα τησ βασι
λειασ εν οικω ιουδα11και ελαβεν ιωσαβεθ η θυγατηρ του βασιλεωσ τον ιωασ υιον οχοζια και εκλεψεν
 αυτον εκ µεσου υιων του βασιλεωσ των θανατουµενων και εδωκεν αυτον και την τροφον αυτου εισ τ
αµιειον των κλινων και εκρυψεν αυτον ιωσαβεθ θυγατηρ του βασιλεωσ ιωραµ αδελφη οχοζιου γυνη ι
ωδαε του ιερεωσ και εκρυψεν αυτον απο προσωπου γοθολιασ και ουκ απεκτεινεν αυτον12και ην µετ′ 
αυτησ εν οικω του θεου κατακεκρυµµενοσ εξ ετη και γοθολια εβασιλευσεν επι τησ γησ 
 
Chapter 23 
1και εν τω ετει τω εβδοµω εκραταιωσεν ιωδαε και ελαβεν τουσ εκατονταρχουσ τον αζαριαν υιον ιωρ
αµ και τον ισµαηλ υιον ιωαναν και τον αζαριαν υιον ωβηδ και τον µαασαιαν υιον αδαια και τον ελι
σαφαν υιον ζαχαρια µετ′ αυτου εισ οικον2και εκυκλωσαν τον ιουδαν και συνηγαγον τουσ λευιτασ εκ
 πασων των πολεων ιουδα και αρχοντασ πατριων του ισραηλ και ηλθον εισ ιερουσαληµ3και διεθεντο 
πασα εκκλησια ιουδα διαθηκην εν οικω του θεου µετα του βασιλεωσ και εδειξεν αυτοισ τον υιον του 
βασιλεωσ και ειπεν αυτοισ ιδου ο υιοσ του βασιλεωσ βασιλευσατω καθωσ ελαλησεν κυριοσ επι τον 
οικον δαυιδ4νυν ο λογοσ ουτοσ ον ποιησετε το τριτον εξ υµων εισπορευεσθωσαν το σαββατον των ιερ
εων και των λευιτων και εισ τασ πυλασ των εισοδων5και το τριτον εν οικω του βασιλεωσ και το τριτο
ν εν τη πυλη τη µεση και πασ ο λαοσ εν αυλαισ οικου κυριου6και µη εισελθετω εισ οικον κυριου εαν 
µη οι ιερεισ και οι λευιται και οι λειτουργουντεσ των λευιτων αυτοι εισελευσονται οτι αγιοι εισιν και
 πασ ο λαοσ φυλασσετω φυλακασ κυριου7και κυκλωσουσιν οι λευιται τον βασιλεα κυκλω ανδροσ σκ
ευοσ εν χειρι αυτου και ο εισπορευοµενοσ εισ τον οικον αποθανειται και εσονται µετα του βασιλεωσ
 εισπορευοµενου και εκπορευοµενου8και εποιησαν οι λευιται και πασ ιουδα κατα παντα οσα ενετειλ
ατο ιωδαε ο ιερευσ και ελαβον εκαστοσ τουσ ανδρασ αυτου απ′ αρχησ του σαββατου εωσ εξοδου το
υ σαββατου οτι ου κατελυσεν ιωδαε τασ εφηµεριασ9και εδωκεν τασ µαχαιρασ και τουσ θυρεουσ και 
τα οπλα α ην του βασιλεωσ δαυιδ εν οικω του θεου10και εστησεν παντα τον λαον εκαστον εν τοισ οπ
λοισ αυτου απο τησ ωµιασ του οικου τησ δεξιασ εωσ τησ ωµιασ τησ αριστερασ του θυσιαστηριου κ
αι του οικου επι τον βασιλεα κυκλω11και εξηγαγεν τον υιον του βασιλεωσ και εδωκεν επ′ αυτον το βα
σιλειον και τα µαρτυρια και εβασιλευσαν και εχρισαν αυτον ιωδαε και οι υιοι αυτου και ειπαν ζητω
 ο βασιλευσ12και ηκουσεν γοθολια την φωνην του λαου των τρεχοντων και εξοµολογουµενων και αιν
ουντων τον βασιλεα και εισηλθεν προσ τον βασιλεα εισ οικον κυριου13και ειδεν και ιδου ο βασιλευσ 
επι τησ στασεωσ αυτου και επι τησ εισοδου οι αρχοντεσ και αι σαλπιγγεσ περι τον βασιλεα και πασ ο
 λαοσ ηυφρανθη και εσαλπισαν εν ταισ σαλπιγξιν και οι αδοντεσ εν τοισ οργανοισ ωδοι και υµνουντ
εσ αινον και διερρηξεν γοθολια την στολην αυτησ και εβοησεν και ειπεν επιτιθεµενοι επιτιθεσθε14και
 εξηλθεν ιωδαε ο ιερευσ και ενετειλατο ιωδαε ο ιερευσ τοισ εκατονταρχοισ και τοισ αρχηγοισ τησ δυ
ναµεωσ και ειπεν αυτοισ εκβαλετε αυτην εκτοσ του οικου και εισελθατε οπισω αυτησ και αποθανετω
 µαχαιρα οτι ειπεν ο ιερευσ µη αποθανετω εν οικω κυριου15και εδωκαν αυτη ανεσιν και διηλθεν δια τ
ησ πυλησ των ιππεων του οικου του βασιλεωσ και εθανατωσαν αυτην εκει16και διεθετο ιωδαε διαθηκ
ην ανα µεσον αυτου και του λαου και του βασιλεωσ ειναι λαον τω κυριω17και εισηλθεν πασ ο λαοσ τ
ησ γησ εισ οικον βααλ και κατεσπασαν αυτον και τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα αυτου ελεπτυναν κ
αι τον µατθαν ιερεα τησ βααλ εθανατωσαν εναντιον των θυσιαστηριων αυτου18και ενεχειρησεν ιωδα
ε ο ιερευσ τα εργα οικου κυριου δια χειροσ ιερεων και λευιτων και ανεστησεν τασ εφηµεριασ των ιερ



εων και των λευιτων ασ διεστειλεν δαυιδ επι τον οικον κυριου και ανενεγκαι ολοκαυτωµατα κυριω κ
αθωσ γεγραπται εν νοµω µωυση εν ευφροσυνη και εν ωδαισ δια χειροσ δαυιδ19και εστησαν οι πυλωρο
ι επι τασ πυλασ οικου κυριου και ουκ εισελευσεται ακαθαρτοσ εισ παν πραγµα20και ελαβεν τουσ πατ
ριαρχασ και τουσ δυνατουσ και τουσ αρχοντασ του λαου και παντα τον λαον τησ γησ και ανεβιβασ
αν τον βασιλεα εισ οικον κυριου και εισηλθεν δια τησ πυλησ τησ εσωτερασ εισ τον οικον του βασιλε
ωσ και εκαθισαν τον βασιλεα επι τον θρονον τησ βασιλειασ21και ηυφρανθη πασ ο λαοσ τησ γησ και 
η πολισ ησυχασεν και την γοθολιαν εθανατωσαν µαχαιρα 
 
Chapter 24 
1ων επτα ετων ιωασ εν τω βασιλευσαι αυτον και τεσσαρακοντα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τη µητρι αυτου σαβια εκ βηρσαβεε2και εποιησεν ιωασ το ευθεσ ενωπιον κυριου πασασ τασ ηµ
ερασ ιωδαε του ιερεωσ3και ελαβεν αυτω ιωδαε γυναικασ δυο και εγεννησεν υιουσ και θυγατερασ4και
 εγενετο µετα ταυτα και εγενετο επι καρδιαν ιωασ επισκευασαι τον οικον κυριου5και συνηγαγεν τουσ 
ιερεισ και τουσ λευιτασ και ειπεν αυτοισ εξελθατε εισ τασ πολεισ ιουδα και συναγαγετε απο παντοσ 
ισραηλ αργυριον κατισχυσαι τον οικον κυριου ενιαυτον κατ′ ενιαυτον και σπευσατε λαλησαι και ου
κ εσπευσαν οι λευιται6και εκαλεσεν ο βασιλευσ ιωασ τον ιωδαε τον αρχοντα και ειπεν αυτω δια τι ου
κ επεσκεψω περι των λευιτων του εισενεγκαι απο ιουδα και ιερουσαληµ το κεκριµενον υπο µωυση αν
θρωπου του θεου οτε εξεκκλησιασεν τον ισραηλ εισ την σκηνην του µαρτυριου7οτι γοθολια ην η ανο
µοσ και οι υιοι αυτησ κατεσπασαν τον οικον του θεου και γαρ τα αγια οικου κυριου εποιησαν ταισ β
ααλιµ8και ειπεν ο βασιλευσ γενηθητω γλωσσοκοµον και τεθητω εν πυλη οικου κυριου εξω9και κηρυξ
ατωσαν εν ιουδα και εν ιερουσαληµ εισενεγκαι κυριω καθωσ ειπεν µωυσησ παισ του θεου επι τον ισρ
αηλ εν τη ερηµω10και εδωκαν παντεσ αρχοντεσ και πασ ο λαοσ και εισεφερον και ενεβαλλον εισ το γ
λωσσοκοµον εωσ ου επληρωθη11και εγενετο ωσ εισεφερον το γλωσσοκοµον προσ τουσ προστατασ του
 βασιλεωσ δια χειροσ των λευιτων και ωσ ειδον οτι επλεονασεν το αργυριον και ηλθεν ο γραµµατευσ 
του βασιλεωσ και ο προστατησ του ιερεωσ του µεγαλου και εξεκενωσαν το γλωσσοκοµον και κατεστ
ησαν εισ τον τοπον αυτου ουτωσ εποιουν ηµεραν εξ ηµερασ και συνηγαγον αργυριον πολυ12και εδωκ
εν αυτο ο βασιλευσ και ιωδαε ο ιερευσ τοισ ποιουσιν τα εργα εισ την εργασιαν οικου κυριου και εµισ
θουντο λατοµουσ και τεκτονασ επισκευασαι τον οικον κυριου και χαλκεισ σιδηρου και χαλκου επισ
κευασαι τον οικον κυριου13και εποιουν οι ποιουντεσ τα εργα και ανεβη µηκοσ των εργων εν χερσιν α
υτων και ανεστησαν τον οικον κυριου επι την στασιν αυτου και ενισχυσαν14και ωσ συνετελεσαν ηνε
γκαν προσ τον βασιλεα και προσ ιωδαε το καταλοιπον του αργυριου και εποιησαν σκευη εισ οικον κ
υριου σκευη λειτουργικα ολοκαυτωµατων και θυισκασ χρυσασ και αργυρασ και ανηνεγκαν ολοκαυτ
ωσεισ εν οικω κυριου δια παντοσ πασασ τασ ηµερασ ιωδαε15και εγηρασεν ιωδαε πληρησ ηµερων και 
ετελευτησεν ων εκατον και τριακοντα ετων εν τω τελευταν αυτον16και εθαψαν αυτον εν πολει δαυιδ 
µετα των βασιλεων οτι εποιησεν αγαθωσυνην µετα ισραηλ και µετα του θεου και του οικου αυτου17κ
αι εγενετο µετα την τελευτην ιωδαε εισηλθον οι αρχοντεσ ιουδα και προσεκυνησαν τον βασιλεα τοτε 
επηκουσεν αυτοισ ο βασιλευσ18και εγκατελιπον τον κυριον θεον των πατερων αυτων και εδουλευον τ
αισ ασταρταισ και τοισ ειδωλοισ και εγενετο οργη επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ εν τη ηµερα ταυτη1

9και απεστειλεν προσ αυτουσ προφητασ επιστρεψαι προσ κυριον και ουκ ηκουσαν και διεµαρτυραντ
ο αυτοισ και ουκ ηκουσαν20και πνευµα θεου ενεδυσεν τον αζαριαν τον του ιωδαε τον ιερεα και ανεσ
τη επανω του λαου και ειπεν ταδε λεγει κυριοσ τι παραπορευεσθε τασ εντολασ κυριου και ουκ ευοδω
θησεσθε οτι εγκατελιπετε τον κυριον και εγκαταλειψει υµασ21και επεθεντο αυτω και ελιθοβολησαν α
υτον δι′ εντολησ ιωασ του βασιλεωσ εν αυλη οικου κυριου22και ουκ εµνησθη ιωασ του ελεουσ ου επ
οιησεν µετ′ αυτου ιωδαε ο πατηρ αυτου και εθανατωσεν τον υιον αυτου και ωσ απεθνησκεν ειπεν ιδο
ι κυριοσ και κρινατω23και εγενετο µετα την συντελειαν του ενιαυτου ανεβη επ′ αυτον δυναµισ συρια
σ και ηλθεν επι ιουδαν και επι ιερουσαληµ και κατεφθειραν παντασ τουσ αρχοντασ του λαου εν τω λ
αω και παντα τα σκυλα αυτων απεστειλαν τω βασιλει δαµασκου24οτι εν ολιγοισ ανδρασιν παρεγενετ
ο δυναµισ συριασ και ο θεοσ παρεδωκεν εισ τασ χειρασ αυτων δυναµιν πολλην σφοδρα οτι εγκατελιπ
ον κυριον θεον των πατερων αυτων και µετα ιωασ εποιησεν κριµατα25και µετα το απελθειν αυτουσ α
π′ αυτου εν τω εγκαταλιπειν αυτον εν µαλακιαισ µεγαλαισ και επεθεντο αυτω οι παιδεσ αυτου εν αιµ
ασιν υιου ιωδαε του ιερεωσ και εθανατωσαν αυτον επι τησ κλινησ αυτου και απεθανεν και εθαψαν 
αυτον εν πολει δαυιδ και ουκ εθαψαν αυτον εν τω ταφω των βασιλεων26και οι επιθεµενοι επ′ αυτον ζα
βεδ ο του σαµαθ ο αµµανιτησ και ιωζαβεδ ο του σοµαρωθ ο µωαβιτησ27και οι υιοι αυτου παντεσ και 
προσηλθον αυτω οι πεντε και τα λοιπα ιδου γεγραµµενα επι την γραφην των βασιλεων και εβασιλευσ
εν αµασιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 25 
1ων πεντε και εικοσι ετων εβασιλευσεν αµασιασ και εικοσι εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ κα



ι ονοµα τη µητρι αυτου ιωαδεν απο ιερουσαληµ2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου αλλ′ ουκ εν κ
αρδια πληρει3και εγενετο ωσ κατεστη η βασιλεια εν χειρι αυτου και εθανατωσεν τουσ παιδασ αυτου 
τουσ φονευσαντασ τον βασιλεα πατερα αυτου4και τουσ υιουσ αυτων ουκ απεκτεινεν κατα την διαθη
κην του νοµου κυριου καθωσ γεγραπται ωσ ενετειλατο κυριοσ λεγων ουκ αποθανουνται πατερεσ υπε
ρ τεκνων και υιοι ουκ αποθανουνται υπερ πατερων αλλ′ η εκαστοσ τη εαυτου αµαρτια αποθανουντα
ι5και συνηγαγεν αµασιασ τον οικον ιουδα και ανεστησεν αυτουσ κατ′ οικουσ πατριων αυτων εισ χιλι
αρχουσ και εκατονταρχουσ εν παντι ιουδα και ιερουσαληµ και ηριθµησεν αυτουσ απο εικοσαετουσ 
και επανω και ευρεν αυτουσ τριακοσιασ χιλιαδασ δυνατουσ εξελθειν εισ πολεµον κρατουντασ δορυ 
και θυρεον6και εµισθωσατο απο ισραηλ εκατον χιλιαδασ δυνατουσ ισχυι εκατον ταλαντων αργυριου
7και ανθρωποσ του θεου ηλθεν προσ αυτον λεγων βασιλευ ου πορευσεται µετα σου δυναµισ ισραηλ ο
τι ουκ εστιν κυριοσ µετα ισραηλ παντων των υιων εφραιµ8οτι εαν υπολαβησ κατισχυσαι εν τουτοισ κ
αι τροπωσεται σε κυριοσ εναντιον των εχθρων οτι εστιν παρα κυριου και ισχυσαι και τροπωσασθαι9

και ειπεν αµασιασ τω ανθρωπω του θεου και τι ποιησω τα εκατον ταλαντα α εδωκα τη δυναµει ισραη
λ και ειπεν ο ανθρωποσ του θεου εστιν τω κυριω δουναι σοι πλειστα τουτων10και διεχωρισεν αµασια
σ τη δυναµει τη ελθουση προσ αυτον απο εφραιµ απελθειν εισ τον τοπον αυτων και εθυµωθησαν σφο
δρα επι ιουδαν και επεστρεψαν εισ τον τοπον αυτων εν οργη θυµου11και αµασιασ κατισχυσεν και πα
ρελαβεν τον λαον αυτου και επορευθη εισ την κοιλαδα των αλων και επαταξεν εκει τουσ υιουσ σηιρ 
δεκα χιλιαδασ12και δεκα χιλιαδασ εζωγρησαν οι υιοι ιουδα και εφερον αυτουσ επι το ακρον του κρη
µνου και κατεκρηµνιζον αυτουσ απο του ακρου του κρηµνου και παντεσ διερρηγνυντο13και οι υιοι τ
ησ δυναµεωσ ουσ απεστρεψεν αµασιασ του µη πορευθηναι µετ′ αυτου εισ πολεµον και επεθεντο επι τ
ασ πολεισ ιουδα απο σαµαρειασ εωσ βαιθωρων και επαταξαν εν αυτοισ τρεισ χιλιαδασ και εσκυλευ
σαν σκυλα πολλα14και εγενετο µετα το ελθειν αµασιαν παταξαντα την ιδουµαιαν και ηνεγκεν προσ α
υτουσ τουσ θεουσ υιων σηιρ και εστησεν αυτουσ εαυτω εισ θεουσ και εναντιον αυτων προσεκυνει κ
αι αυτοισ αυτοσ εθυεν15και εγενετο οργη κυριου επι αµασιαν και απεστειλεν αυτω προφητασ και ειπ
αν αυτω τι εζητησασ τουσ θεουσ του λαου οι ουκ εξειλαντο τον λαον αυτων εκ χειροσ σου16και εγενε
το εν τω λαλησαι αυτω και ειπεν αυτω µη συµβουλον του βασιλεωσ δεδωκα σε προσεχε µη µαστιγωθ
ησ και εσιωπησεν ο προφητησ και ειπεν οτι γινωσκω οτι εβουλετο επι σοι του καταφθειραι σε οτι εποι
ησασ τουτο και ουκ επηκουσασ τησ συµβουλιασ µου17και εβουλευσατο αµασιασ και απεστειλεν προ
σ ιωασ υιον ιωαχαζ υιου ιου βασιλεα ισραηλ λεγων δευρο οφθωµεν προσωποισ18και απεστειλεν ιωασ
 βασιλευσ ισραηλ προσ αµασιαν βασιλεα ιουδα λεγων ο αχουχ ο εν τω λιβανω απεστειλεν προσ την 
κεδρον την εν τω λιβανω λεγων δοσ την θυγατερα σου τω υιω µου εισ γυναικα και ιδου ελευσεται τα 
θηρια του αγρου τα εν τω λιβανω και ηλθαν τα θηρια και κατεπατησαν τον αχουχ19ειπασ ιδου επατα
ξασ την ιδουµαιαν και επαιρει σε η καρδια η βαρεια νυν καθησο εν οικω σου και ινα τι συµβαλλεισ 
εν κακια και πεση συ και ιουδασ µετα σου20και ουκ ηκουσεν αµασιασ οτι παρα κυριου εγενετο του π
αραδουναι αυτον εισ χειρασ οτι εξεζητησεν τουσ θεουσ των ιδουµαιων21και ανεβη ιωασ βασιλευσ ισ
ραηλ και ωφθησαν αλληλοισ αυτοσ και αµασιασ βασιλευσ ιουδα εν βαιθσαµυσ η εστιν του ιουδα22κ
αι ετροπωθη ιουδασ κατα προσωπον ισραηλ και εφυγεν εκαστοσ εισ το σκηνωµα23και τον αµασιαν β
ασιλεα ιουδα τον του ιωασ κατελαβεν ιωασ βασιλευσ ισραηλ εν βαιθσαµυσ και εισηγαγεν αυτον εισ 
ιερουσαληµ και κατεσπασεν απο του τειχουσ ιερουσαληµ απο πυλησ εφραιµ εωσ πυλησ γωνιασ τετρ
ακοσιουσ πηχεισ24και παν το χρυσιον και το αργυριον και παντα τα σκευη τα ευρεθεντα εν οικω κυρ
ιου και παρα τω αβδεδοµ και τουσ θησαυρουσ οικου του βασιλεωσ και τουσ υιουσ των συµµιξεων κ
αι επεστρεψεν εισ σαµαρειαν25και εζησεν αµασιασ ο του ιωασ βασιλευσ ιουδα µετα το αποθανειν ιω
ασ τον του ιωαχαζ βασιλεα ισραηλ ετη δεκα πεντε26και οι λοιποι λογοι αµασιου οι πρωτοι και οι εσχ
ατοι ουκ ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ27και εν τω καιρω ω απεστη αµασι
ασ απο κυριου και επεθεντο αυτω επιθεσιν και εφυγεν απο ιερουσαληµ εισ λαχισ και απεστειλαν κατ
οπισθεν αυτου εισ λαχισ και εθανατωσαν αυτον εκει28και ανελαβον αυτον επι των ιππων και εθαψαν
 αυτον µετα των πατερων αυτου εν πολει δαυιδ 
 
Chapter 26 
1και ελαβεν πασ ο λαοσ τησ γησ τον οζιαν και αυτοσ δεκα και εξ ετων και εβασιλευσαν αυτον αντι τ
ου πατροσ αυτου αµασιου2αυτοσ ωκοδοµησεν την αιλαθ αυτοσ επεστρεψεν αυτην τω ιουδα µετα το 
κοιµηθηναι τον βασιλεα µετα των πατερων αυτου3υιοσ δεκα εξ ετων εβασιλευσεν οζιασ και πεντηκο
ντα και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ονοµα τη µητρι αυτου χαλια απο ιερουσαληµ4και επ
οιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου κατα παντα οσα εποιησεν αµασιασ ο πατηρ αυτου5και ην εκζητων τ
ον κυριον εν ταισ ηµεραισ ζαχαριου του συνιοντοσ εν φοβω κυριου και εν ταισ ηµεραισ αυτου εζητη
σεν τον κυριον και ευοδωσεν αυτω κυριοσ6και εξηλθεν και επολεµησεν προσ τουσ αλλοφυλουσ και κ
ατεσπασεν τα τειχη γεθ και τα τειχη ιαβνη και τα τειχη αζωτου και ωκοδοµησεν πολεισ αζωτου και ε
ν τοισ αλλοφυλοισ7και κατισχυσεν αυτον κυριοσ επι τουσ αλλοφυλουσ και επι τουσ αραβασ τουσ κα



τοικουντασ επι τησ πετρασ και επι τουσ µιναιουσ8και εδωκαν οι µιναιοι δωρα τω οζια και ην το ονοµ
α αυτου εωσ εισοδου αιγυπτου οτι κατισχυσεν εωσ ανω9και ωκοδοµησεν οζιασ πυργουσ εν ιερουσαλ
ηµ και επι την πυλην τησ γωνιασ και επι την πυλην τησ φαραγγοσ και επι των γωνιων και κατισχυσεν
10και ωκοδοµησεν πυργουσ εν τη ερηµω και ελατοµησεν λακκουσ πολλουσ οτι κτηνη πολλα υπηρχεν 
αυτω εν σεφηλα και εν τη πεδινη και αµπελουργοι εν τη ορεινη και εν τω καρµηλω οτι φιλογεωργοσ η
ν11και εγενετο τω οζια δυναµεισ ποιουσαι πολεµον και εκπορευοµεναι εισ παραταξιν εισ αριθµον και
 ο αριθµοσ αυτων δια χειροσ ιιηλ του γραµµατεωσ και µαασαιου του κριτου δια χειροσ ανανιου του 
διαδοχου του βασιλεωσ12πασ ο αριθµοσ των πατριαρχων των δυνατων εισ πολεµον δισχιλιοι εξακοσι
οι13και µετ′ αυτων δυναµισ πολεµικη τριακοσιαι χιλιαδεσ και επτακισχιλιοι πεντακοσιοι ουτοι οι ποι
ουντεσ πολεµον εν δυναµει ισχυοσ βοηθησαι τω βασιλει επι τουσ υπεναντιουσ14και ητοιµαζεν αυτοι
σ οζιασ παση τη δυναµει θυρεουσ και δορατα και περικεφαλαιασ και θωρακασ και τοξα και σφενδον
ασ εισ λιθουσ15και εποιησεν εν ιερουσαληµ µηχανασ µεµηχανευµενασ λογιστου του ειναι επι των πυ
ργων και επι των γωνιων βαλλειν βελεσιν και λιθοισ µεγαλοισ και ηκουσθη η κατασκευη αυτων εωσ 
πορρω οτι εθαυµαστωθη του βοηθηθηναι εωσ ου κατισχυσεν16και ωσ κατισχυσεν υψωθη η καρδια α
υτου του καταφθειραι και ηδικησεν εν κυριω θεω αυτου και εισηλθεν εισ τον ναον κυριου θυµιασαι 
επι το θυσιαστηριον των θυµιαµατων17και εισηλθεν οπισω αυτου αζαριασ ο ιερευσ και µετ′ αυτου ιε
ρεισ του κυριου ογδοηκοντα υιοι δυνατοι18και εστησαν επι οζιαν τον βασιλεα και ειπαν αυτω ου σοι 
οζια θυµιασαι τω κυριω αλλ′ η τοισ ιερευσιν υιοισ ααρων τοισ ηγιασµενοισ θυµιασαι εξελθε εκ του 
αγιασµατοσ οτι απεστησ απο κυριου και ουκ εσται σοι τουτο εισ δοξαν παρα κυριου θεου19και εθυµ
ωθη οζιασ και εν τη χειρι αυτου το θυµιατηριον του θυµιασαι εν τω ναω και εν τω θυµωθηναι αυτον 
προσ τουσ ιερεισ και η λεπρα ανετειλεν εν τω µετωπω αυτου εναντιον των ιερεων εν οικω κυριου επα
νω του θυσιαστηριου των θυµιαµατων20και επεστρεψεν επ′ αυτον ο ιερευσ ο πρωτοσ και οι ιερεισ και
 ιδου αυτοσ λεπροσ εν τω µετωπω και κατεσπευσαν αυτον εκειθεν και γαρ αυτοσ εσπευσεν εξελθειν ο
τι ηλεγξεν αυτον κυριοσ21και ην οζιασ ο βασιλευσ λεπροσ εωσ ηµερασ τησ τελευτησ αυτου και εν οι
κω αφφουσωθ εκαθητο λεπροσ οτι απεσχισθη απο οικου κυριου και ιωαθαµ ο υιοσ αυτου επι τησ βα
σιλειασ αυτου κρινων τον λαον τησ γησ22και οι λοιποι λογοι οζιου οι πρωτοι και οι εσχατοι γεγραµµε
νοι υπο ιεσσιου του προφητου23και εκοιµηθη οζιασ µετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον µετα 
των πατερων αυτου εν τω πεδιω τησ ταφησ των βασιλεων οτι ειπαν οτι λεπροσ εστιν και εβασιλευσεν 
ιωαθαµ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 27 
1υιοσ εικοσι πεντε ετων ιωαθαµ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ 
και ονοµα τησ µητροσ αυτου ιερουσα θυγατηρ σαδωκ2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου κατα π
αντα οσα εποιησεν οζιασ ο πατηρ αυτου αλλ′ ουκ εισηλθεν εισ τον ναον κυριου και ετι ο λαοσ κατεφ
θειρετο3αυτοσ ωκοδοµησεν την πυλην οικου κυριου την υψηλην και εν τειχει του οφλα ωκοδοµησεν 
πολλα4και πολεισ ωκοδοµησεν εν ορει ιουδα και εν τοισ δρυµοισ και οικησεισ και πυργουσ5αυτοσ εµ
αχεσατο προσ βασιλεα υιων αµµων και κατισχυσεν επ′ αυτον και εδιδουν αυτω οι υιοι αµµων κατ′ εν
ιαυτον εκατον ταλαντα αργυριου και δεκα χιλιαδασ κορων πυρου και κριθων δεκα χιλιαδασ ταυτα ε
φερεν αυτω βασιλευσ αµµων κατ′ ενιαυτον εν τω πρωτω ετει και τω δευτερω και τω τριτω6και κατισχ
υσεν ιωαθαµ οτι ητοιµασεν τασ οδουσ αυτου εναντι κυριου θεου αυτου7και οι λοιποι λογοι ιωαθαµ κ
αι ο πολεµοσ και αι πραξεισ αυτου ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισραηλ9και εκοι
µηθη ιωαθαµ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ και εβασιλευσεν αχαζ υιοσ αυτου α
ντ′ αυτου 
 
Chapter 28 
1υιοσ εικοσι ετων αχαζ εν τω βασιλευσαι αυτον και δεκα εξ ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και ουκ 
εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου ωσ δαυιδ ο πατηρ αυτου2και επορευθη κατα τασ οδουσ βασιλεων 
ισραηλ και γαρ γλυπτα εποιησεν τοισ ειδωλοισ αυτων3και εθυεν εν γαιβενενοµ και διηγεν τα τεκνα α
υτου δια πυροσ κατα τα βδελυγµατα των εθνων ων εξωλεθρευσεν κυριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ
4και εθυµια επι των υψηλων και επι των δωµατων και υποκατω παντοσ ξυλου αλσωδουσ5και παρεδω
κεν αυτον κυριοσ ο θεοσ αυτου δια χειροσ βασιλεωσ συριασ και επαταξεν εν αυτω και ηχµαλωτευσε
ν εξ αυτων αιχµαλωσιαν πολλην και ηγαγεν εισ δαµασκον και γαρ εισ τασ χειρασ βασιλεωσ ισραηλ 
παρεδωκεν αυτον και επαταξεν εν αυτω πληγην µεγαλην6και απεκτεινεν φακεε ο του ροµελια βασιλε
υσ ισραηλ εν ιουδα εν µια ηµερα εκατον εικοσι χιλιαδασ ανδρων δυνατων ισχυι εν τω αυτουσ καταλ
ιπειν τον κυριον θεον των πατερων αυτων7και απεκτεινεν εζεκρι ο δυνατοσ του εφραιµ τον µαασαιαν
 τον υιον του βασιλεωσ και τον εσδρικαµ ηγουµενον του οικου αυτου και τον ελκανα τον διαδοχον τ
ου βασιλεωσ8και ηχµαλωτισαν οι υιοι ισραηλ απο των αδελφων αυτων τριακοσιασ χιλιαδασ γυναικ
ασ υιουσ και θυγατερασ και σκυλα πολλα εσκυλευσαν εξ αυτων και ηνεγκαν τα σκυλα εισ σαµαρει



αν9και εκει ην ο προφητησ του κυριου ωδηδ ονοµα αυτω και εξηλθεν εισ απαντησιν τησ δυναµεωσ τ
ων ερχοµενων εισ σαµαρειαν και ειπεν αυτοισ ιδου οργη κυριου θεου των πατερων υµων επι τον ιουδ
αν και παρεδωκεν αυτουσ εισ τασ χειρασ υµων και απεκτεινατε εν αυτοισ εν οργη εωσ των ουρανων 
εφθακεν10και νυν υιουσ ιουδα και ιερουσαληµ υµεισ λεγετε κατακτησεσθαι εισ δουλουσ και δουλασ 
ουκ ιδου ειµι µεθ′ υµων µαρτυρησαι κυριω θεω υµων11και νυν ακουσατε µου και αποστρεψατε την αι
χµαλωσιαν ην ηχµαλωτευσατε των αδελφων υµων οτι οργη θυµου κυριου εφ′ υµιν12και ανεστησαν αρ
χοντεσ απο των υιων εφραιµ ουδια ο του ιωανου και βαραχιασ ο του µοσολαµωθ και εζεκιασ ο του σ
ελληµ και αµασιασ ο του χοδλι επι τουσ ερχοµενουσ απο του πολεµου13και ειπαν αυτοισ ου µη εισαγ
αγητε την αιχµαλωσιαν ωδε προσ ηµασ οτι εισ το αµαρτανειν τω κυριω εφ′ ηµασ υµεισ λεγετε προσθε
ιναι επι ταισ αµαρτιαισ ηµων και επι την αγνοιαν οτι πολλη η αµαρτια ηµων και οργη θυµου κυριου 
επι τον ισραηλ14και αφηκαν οι πολεµισται την αιχµαλωσιαν και τα σκυλα εναντιον των αρχοντων κ
αι πασησ τησ εκκλησιασ15και ανεστησαν ανδρεσ οι επεκληθησαν εν ονοµατι και αντελαβοντο τησ α
ιχµαλωσιασ και παντασ τουσ γυµνουσ περιεβαλον απο των σκυλων και ενεδυσαν αυτουσ και υπεδη
σαν αυτουσ και εδωκαν φαγειν και αλειψασθαι και αντελαβοντο εν υποζυγιοισ παντοσ ασθενουντοσ
 και κατεστησαν αυτουσ εισ ιεριχω πολιν φοινικων προσ τουσ αδελφουσ αυτων και επεστρεψαν εισ σ
αµαρειαν16εν τω καιρω εκεινω απεστειλεν αχαζ προσ βασιλεα ασσουρ βοηθησαι αυτω17και εν τουτω 
οτι ιδουµαιοι επεθεντο και επαταξαν εν ιουδα και ηχµαλωτισαν αιχµαλωσιαν18και οι αλλοφυλοι επε
θεντο επι τασ πολεισ τησ πεδινησ και απο λιβοσ του ιουδα και ελαβον την βαιθσαµυσ και την αιλων 
και την γαδηρωθ και την σωχω και τασ κωµασ αυτησ και την θαµνα και τασ κωµασ αυτησ και την γ
αµζω και τασ κωµασ αυτησ και κατωκησαν εκει19οτι εταπεινωσεν κυριοσ τον ιουδαν δι′ αχαζ βασιλε
α ιουδα οτι απεστη αποστασει απο κυριου20και ηλθεν επ′ αυτον θαγλαθφελλασαρ βασιλευσ ασσουρ 
και επαταξεν αυτον21και ελαβεν αχαζ τα εν οικω κυριου και τα εν οικω του βασιλεωσ και των αρχον
των και εδωκεν τω βασιλει ασσουρ και ουκ εισ βοηθειαν αυτω22αλλ′ η τω θλιβηναι αυτον και προσεθ
ηκεν του αποστηναι απο κυριου και ειπεν ο βασιλευσ23εκζητησω τουσ θεουσ δαµασκου τουσ τυπτον
τασ µε και ειπεν οτι θεοι βασιλεωσ συριασ αυτοι κατισχυσουσιν αυτουσ αυτοισ τοινυν θυσω και αν
τιληµψονται µου και αυτοι εγενοντο αυτω εισ σκωλον και παντι ισραηλ24και απεστησεν αχαζ τα σκε
υη οικου κυριου και κατεκοψεν αυτα και εκλεισεν τασ θυρασ οικου κυριου και εποιησεν εαυτω θυσι
αστηρια εν παση γωνια εν ιερουσαληµ25και εν παση πολει και πολει εν ιουδα εποιησεν υψηλα θυµια
ν θεοισ αλλοτριοισ και παρωργισαν κυριον τον θεον των πατερων αυτων26και οι λοιποι λογοι αυτου κ
αι αι πραξεισ αυτου αι πρωται και αι εσχαται ιδου γεγραµµεναι επι βιβλιω βασιλεων ιουδα και ισρα
ηλ27και εκοιµηθη αχαζ µετα των πατερων αυτου και εταφη εν πολει δαυιδ οτι ουκ εισηνεγκαν αυτον ε
ισ τουσ ταφουσ των βασιλεων ισραηλ και εβασιλευσεν εζεκιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 29 
1και εζεκιασ εβασιλευσεν ων εικοσι και πεντε ετων και εικοσι και εννεα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσα
ληµ και ονοµα τη µητρι αυτου αββα θυγατηρ ζαχαρια2και εποιησεν το ευθεσ ενωπιον κυριου κατα π
αντα οσα εποιησεν δαυιδ ο πατηρ αυτου3και εγενετο ωσ εστη επι τησ βασιλειασ αυτου εν τω πρωτω µ
ηνι ανεωξεν τασ θυρασ οικου κυριου και επεσκευασεν αυτασ4και εισηγαγεν τουσ ιερεισ και τουσ λε
υιτασ και κατεστησεν αυτουσ εισ το κλιτοσ το προσ ανατολασ5και ειπεν αυτοισ ακουσατε οι λευιται
 νυν αγνισθητε και αγνισατε τον οικον κυριου θεου των πατερων υµων και εκβαλετε την ακαθαρσιαν
 εκ των αγιων6οτι απεστησαν οι πατερεσ ηµων και εποιησαν το πονηρον εναντιον κυριου και εγκατελ
ιπαν αυτον και απεστρεψαν το προσωπον απο τησ σκηνησ κυριου και εδωκαν αυχενα7και απεκλεισα
ν τασ θυρασ του ναου και εσβεσαν τουσ λυχνουσ και θυµιαµα ουκ εθυµιασαν και ολοκαυτωµατα ου
 προσηνεγκαν εν τω αγιω θεω ισραηλ8και ωργισθη οργη κυριοσ επι τον ιουδαν και επι την ιερουσαλη
µ και εδωκεν αυτουσ εισ εκστασιν και εισ αφανισµον και εισ συρισµον ωσ υµεισ ορατε τοισ οφθαλµο
ισ υµων9και ιδου πεπληγασιν οι πατερεσ υµων µαχαιρα και οι υιοι υµων και αι θυγατερεσ υµων και 
αι γυναικεσ υµων εν αιχµαλωσια εν γη ουκ αυτων ο και νυν εστιν10επι τουτοισ νυν εστιν επι καρδιασ
 διαθεσθαι διαθηκην κυριου θεου ισραηλ και αποστρεψει την οργην θυµου αυτου αφ′ ηµων11και νυν 
µη διαλιπητε οτι εν υµιν ηρετικεν κυριοσ στηναι εναντιον αυτου λειτουργειν και ειναι αυτω λειτουργ
ουντασ και θυµιωντασ12και ανεστησαν οι λευιται µααθ ο του αµασι και ιωηλ ο του αζαριου εκ των υ
ιων κααθ και εκ των υιων µεραρι κισ ο του αβδι και αζαριασ ο του ιαλλεληλ και απο των υιων γεδσω
νι ιωα ο του ζεµµαθ και ιωδαν ο του ιωαχα13και των υιων ελισαφαν σαµβρι και ιιηλ και των υιων ασ
αφ ζαχαριασ και µαθθανιασ14και των υιων αιµαν ιιηλ και σεµει+ και των υιων ιδιθων σαµαιασ και ο
ζιηλ15και συνηγαγον τουσ αδελφουσ αυτων και ηγνισθησαν κατα την εντολην του βασιλεωσ δια προ
σταγµατοσ κυριου καθαρισαι τον οικον κυριου16και εισηλθον οι ιερεισ εσω εισ τον οικον κυριου αγν
ισαι και εξεβαλον πασαν την ακαθαρσιαν την ευρεθεισαν εν τω οικω κυριου και εισ την αυλην οικο
υ κυριου και εδεξαντο οι λευιται εκβαλειν εισ τον χειµαρρουν κεδρων εξω17και ηρξαντο τη ηµερα τη 
πρωτη νουµηνια του µηνοσ του πρωτου αγνισαι και τη ηµερα τη ογδοη του µηνοσ εισηλθαν εισ τον ν



αον κυριου και ηγνισαν τον οικον κυριου εν ηµεραισ οκτω και τη ηµερα τη εκκαιδεκατη του µηνοσ τ
ου πρωτου συνετελεσαν18και εισηλθαν εσω προσ εζεκιαν τον βασιλεα και ειπαν ηγνισαµεν παντα τα 
εν οικω κυριου το θυσιαστηριον τησ ολοκαυτωσεωσ και τα σκευη αυτου και την τραπεζαν τησ προθ
εσεωσ και τα σκευη αυτησ19και παντα τα σκευη α εµιανεν αχαζ ο βασιλευσ εν τη βασιλεια αυτου εν 
τη αποστασια αυτου ητοιµακαµεν και ηγνικαµεν ιδου εστιν εναντιον του θυσιαστηριου κυριου20και 
ωρθρισεν εζεκιασ ο βασιλευσ και συνηγαγεν τουσ αρχοντασ τησ πολεωσ και ανεβη εισ οικον κυριου
21και ανηνεγκεν µοσχουσ επτα κριουσ επτα αµνουσ επτα χιµαρουσ αιγων επτα περι αµαρτιασ περι τη
σ βασιλειασ και περι των αγιων και περι ισραηλ και ειπεν τοισ υιοισ ααρων τοισ ιερευσιν αναβαινει
ν επι το θυσιαστηριον κυριου22και εθυσαν τουσ µοσχουσ και εδεξαντο οι ιερεισ το αιµα και προσεχε
ον επι το θυσιαστηριον και εθυσαν τουσ κριουσ και προσεχεον το αιµα επι το θυσιαστηριον και εθυ
σαν τουσ αµνουσ και περιεχεον το αιµα τω θυσιαστηριω23και προσηγαγον τουσ χιµαρουσ τουσ περι 
αµαρτιασ εναντιον του βασιλεωσ και τησ εκκλησιασ και επεθηκαν τασ χειρασ αυτων επ′ αυτουσ24κ
αι εθυσαν αυτουσ οι ιερεισ και εξιλασαντο το αιµα αυτων προσ το θυσιαστηριον και εξιλασαντο πε
ρι παντοσ ισραηλ οτι περι παντοσ ισραηλ ειπεν ο βασιλευσ η ολοκαυτωσισ και τα περι αµαρτιασ25κα
ι εστησεν τουσ λευιτασ εν οικω κυριου εν κυµβαλοισ και εν ναβλαισ και εν κινυραισ κατα την εντολ
ην δαυιδ του βασιλεωσ και γαδ του ορωντοσ τω βασιλει και ναθαν του προφητου οτι δι′ εντολησ κυρι
ου το προσταγµα εν χειρι των προφητων26και εστησαν οι λευιται εν οργανοισ δαυιδ και οι ιερεισ ταισ
 σαλπιγξιν27και ειπεν εζεκιασ ανενεγκαι την ολοκαυτωσιν επι το θυσιαστηριον και εν τω αρξασθαι α
ναφερειν την ολοκαυτωσιν ηρξαντο αδειν κυριω και αι σαλπιγγεσ προσ τα οργανα δαυιδ βασιλεωσ ισ
ραηλ28και πασα η εκκλησια προσεκυνει και οι ψαλτωδοι αδοντεσ και αι σαλπιγγεσ σαλπιζουσαι εωσ 
ου συνετελεσθη η ολοκαυτωσισ29και ωσ συνετελεσαν αναφεροντεσ εκαµψεν ο βασιλευσ και παντεσ 
οι ευρεθεντεσ και προσεκυνησαν30και ειπεν εζεκιασ ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ τοισ λευιταισ υµνει
ν τον κυριον εν λογοισ δαυιδ και ασαφ του προφητου και υµνουν εν ευφροσυνη και επεσον και προσε
κυνησαν31και απεκριθη εζεκιασ και ειπεν νυν επληρωσατε τασ χειρασ υµων κυριω προσαγαγετε και 
φερετε θυσιασ και αινεσεωσ εισ οικον κυριου και ανηνεγκεν η εκκλησια θυσιασ και αινεσεωσ εισ οι
κον κυριου και πασ προθυµοσ τη καρδια ολοκαυτωσεισ32και εγενετο ο αριθµοσ τησ ολοκαυτωσεωσ η
σ ανηνεγκεν η εκκλησια µοσχοι εβδοµηκοντα κριοι εκατον αµνοι διακοσιοι εισ ολοκαυτωσιν κυριω 
παντα ταυτα33και οι ηγιασµενοι µοσχοι εξακοσιοι προβατα τρισχιλια34αλλ′ η οι ιερεισ ολιγοι ησαν κ
αι ουκ εδυναντο δειραι την ολοκαυτωσιν και αντελαβοντο αυτων οι αδελφοι αυτων οι λευιται εωσ ου
 συνετελεσθη το εργον και εωσ ου ηγνισθησαν οι ιερεισ οτι οι λευιται προθυµωσ ηγνισθησαν παρα το
υσ ιερεισ35και η ολοκαυτωσισ πολλη εν τοισ στεασιν τησ τελειωσεωσ του σωτηριου και των σπονδων
 τησ ολοκαυτωσεωσ και κατωρθωθη το εργον εν οικω κυριου36και ηυφρανθη εζεκιασ και πασ ο λαοσ 
δια το ητοιµακεναι τον θεον τω λαω οτι εξαπινα εγενετο ο λογοσ 
 
Chapter 30 
1και απεστειλεν εζεκιασ επι παντα ισραηλ και ιουδαν και επιστολασ εγραψεν επι τον εφραιµ και µαν
ασση ελθειν εισ οικον κυριου εισ ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω κυριω θεω ισραηλ2και εβουλευσα
το ο βασιλευσ και οι αρχοντεσ και πασα η εκκλησια η εν ιερουσαληµ ποιησαι το φασεκ τω µηνι τω δ
ευτερω3ου γαρ ηδυνασθησαν αυτο ποιησαι εν τω καιρω εκεινω οτι οι ιερεισ ουχ ηγνισθησαν ικανοι κ
αι ο λαοσ ου συνηχθη εισ ιερουσαληµ4και ηρεσεν ο λογοσ εναντιον του βασιλεωσ και εναντιον τησ ε
κκλησιασ5και εστησαν λογον διελθειν κηρυγµα εν παντι ισραηλ απο βηρσαβεε εωσ δαν ελθοντασ ποι
ησαι το φασεκ κυριω θεω ισραηλ εν ιερουσαληµ οτι πληθοσ ουκ εποιησεν κατα την γραφην6και επορ
ευθησαν οι τρεχοντεσ συν ταισ επιστολαισ παρα του βασιλεωσ και των αρχοντων εισ παντα ισραηλ 
και ιουδαν κατα το προσταγµα του βασιλεωσ λεγοντεσ υιοι ισραηλ επιστρεψατε προσ θεον αβρααµ κ
αι ισαακ και ισραηλ και επιστρεψει τουσ ανασεσωσµενουσ τουσ καταλειφθεντασ απο χειροσ βασιλε
ωσ ασσουρ7και µη γινεσθε καθωσ οι πατερεσ υµων και οι αδελφοι υµων οι απεστησαν απο κυριου θε
ου πατερων αυτων και παρεδωκεν αυτουσ εισ ερηµωσιν καθωσ υµεισ ορατε8και νυν µη σκληρυνητε τ
ουσ τραχηλουσ υµων δοτε δοξαν κυριω τω θεω και εισελθατε εισ το αγιασµα αυτου ο ηγιασεν εισ τον
 αιωνα και δουλευσατε τω κυριω θεω υµων και αποστρεψει αφ′ υµων θυµον οργησ9οτι εν τω επιστρεφ
ειν υµασ προσ κυριον οι αδελφοι υµων και τα τεκνα υµων εσονται εν οικτιρµοισ εναντι παντων των α
ιχµαλωτισαντων αυτουσ και αποστρεψει εισ την γην ταυτην οτι ελεηµων και οικτιρµων κυριοσ ο θεο
σ ηµων και ουκ αποστρεψει το προσωπον αυτου αφ′ ηµων εαν επιστρεψωµεν προσ αυτον10και ησαν ο
ι τρεχοντεσ διαπορευοµενοι πολιν εκ πολεωσ εν τω ορει εφραιµ και µανασση και εωσ ζαβουλων και ε
γενοντο ωσ καταγελωντεσ αυτων και καταµωκωµενοι11αλλα ανθρωποι ασηρ και απο µανασση και α
πο ζαβουλων ενετραπησαν και ηλθον εισ ιερουσαληµ12και εν ιουδα εγενετο χειρ κυριου δουναι αυτο
ισ καρδιαν µιαν ελθειν του ποιησαι κατα το προσταγµα του βασιλεωσ και των αρχοντων εν λογω κυρ
ιου13και συνηχθησαν εισ ιερουσαληµ λαοσ πολυσ του ποιησαι την εορτην των αζυµων εν τω µηνι τω
 δευτερω εκκλησια πολλη σφοδρα14και ανεστησαν και καθειλαν τα θυσιαστηρια τα εν ιερουσαληµ κ



αι παντα εν οισ εθυµιωσαν τοισ ψευδεσιν κατεσπασαν και ερριψαν εισ τον χειµαρρουν κεδρων15και ε
θυσαν το φασεκ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ του δευτερου και οι ιερεισ και οι λευιται ενετραπη
σαν και ηγνισθησαν και εισηνεγκαν ολοκαυτωµατα εισ οικον κυριου16και εστησαν επι την στασιν α
υτων κατα το κριµα αυτων κατα την εντολην µωυση ανθρωπου του θεου και οι ιερεισ εδεχοντο τα αι
µατα εκ χειροσ των λευιτων17οτι πληθοσ τησ εκκλησιασ ουχ ηγνισθη και οι λευιται ησαν του θυειν τ
ο φασεκ παντι τω µη δυναµενω αγνισθηναι τω κυριω18οτι το πλειστον του λαου απο εφραιµ και µανα
σση και ισσαχαρ και ζαβουλων ουχ ηγνισθησαν αλλα εφαγον το φασεκ παρα την γραφην και προσηυ
ξατο εζεκιασ περι αυτων λεγων κυριοσ ο αγαθοσ εξιλασασθω υπερ19πασησ καρδιασ κατευθυνουσησ 
εκζητησαι κυριον τον θεον των πατερων αυτων και ου κατα την αγνειαν των αγιων20και επηκουσεν κ
υριοσ τω εζεκια και ιασατο τον λαον21και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντεσ εν ιερουσαληµ την 
εορτην των αζυµων επτα ηµερασ εν ευφροσυνη µεγαλη και καθυµνουντεσ τω κυριω ηµεραν καθ′ ηµε
ραν και οι ιερεισ και οι λευιται εν οργανοισ τω κυριω22και ελαλησεν εζεκιασ επι πασαν καρδιαν των 
λευιτων και των συνιοντων συνεσιν αγαθην τω κυριω και συνετελεσαν την εορτην των αζυµων επτα 
ηµερασ θυοντεσ θυσιασ σωτηριου και εξοµολογουµενοι τω κυριω θεω των πατερων αυτων23και εβου
λευσατο η εκκλησια αµα ποιησαι επτα ηµερασ αλλασ και εποιησαν επτα ηµερασ εν ευφροσυνη24οτι 
εζεκιασ απηρξατο τω ιουδα τη εκκλησια µοσχουσ χιλιουσ και επτακισχιλια προβατα και οι αρχοντε
σ απηρξαντο τω λαω µοσχουσ χιλιουσ και προβατα δεκα χιλιαδασ και τα αγια των ιερεων εισ πληθο
σ25και ηυφρανθη πασα η εκκλησια οι ιερεισ και οι λευιται και πασα η εκκλησια ιουδα και οι ευρεθεν
τεσ εξ ισραηλ και οι προσηλυτοι οι ελθοντεσ απο γησ ισραηλ και οι κατοικουντεσ εν ιουδα26και εγεν
ετο ευφροσυνη µεγαλη εν ιερουσαληµ απο ηµερων σαλωµων υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ ουκ εγενετ
ο τοιαυτη εορτη εν ιερουσαληµ27και ανεστησαν οι ιερεισ οι λευιται και ηυλογησαν τον λαον και επη
κουσθη η φωνη αυτων και ηλθεν η προσευχη αυτων εισ το κατοικητηριον το αγιον αυτου εισ τον ουρ
ανον 
 
Chapter 31 
1και ωσ συνετελεσθη παντα ταυτα εξηλθεν πασ ισραηλ οι ευρεθεντεσ εν πολεσιν ιουδα και συνετριψ
αν τασ στηλασ και εξεκοψαν τα αλση και κατεσπασαν τα υψηλα και τουσ βωµουσ απο πασησ τησ ι
ουδαιασ και βενιαµιν και εξ εφραιµ και απο µανασση εωσ εισ τελοσ και επεστρεψαν πασ ισραηλ εκα
στοσ εισ την κληρονοµιαν αυτου και εισ τασ πολεισ αυτων2και εταξεν εζεκιασ τασ εφηµεριασ των ιε
ρεων και των λευιτων και τασ εφηµεριασ εκαστου κατα την εαυτου λειτουργιαν τοισ ιερευσιν και τοι
σ λευιταισ εισ την ολοκαυτωσιν και εισ την θυσιαν του σωτηριου και αινειν και εξοµολογεισθαι και 
λειτουργειν εν ταισ πυλαισ εν ταισ αυλαισ οικου κυριου3και µερισ του βασιλεωσ εκ των υπαρχοντων
 αυτου εισ τασ ολοκαυτωσεισ την πρωινην και την δειλινην και ολοκαυτωσεισ εισ σαββατα και εισ τ
ασ νουµηνιασ και εισ τασ εορτασ τασ γεγραµµενασ εν τω νοµω κυριου4και ειπεν τω λαω τοισ κατοικ
ουσιν εν ιερουσαληµ δουναι την µεριδα των ιερεων και των λευιτων οπωσ κατισχυσωσιν εν τη λειτο
υργια οικου κυριου5και ωσ προσεταξεν τον λογον επλεονασαν οι υιοι ισραηλ απαρχην σιτου και οιν
ου και ελαιου και µελιτοσ και παν γενηµα αγρου και επιδεκατα παντα εισ πληθοσ ηνεγκαν6οι υιοι ισ
ραηλ και ιουδα και οι κατοικουντεσ εν ταισ πολεσιν ιουδα και αυτοι ηνεγκαν επιδεκατα µοσχων και 
προβατων και επιδεκατα αιγων και ηγιασαν τω κυριω θεω αυτων και εισηνεγκαν και εθηκαν σωρουσ 
σωρουσ7εν τω µηνι τω τριτω ηρξαντο οι σωροι θεµελιουσθαι και εν τω εβδοµω µηνι συνετελεσθησαν8

και ηλθεν εζεκιασ και οι αρχοντεσ και ειδον τουσ σωρουσ και ηυλογησαν τον κυριον και τον λαον α
υτου ισραηλ9και επυνθανετο εζεκιασ των ιερεων και των λευιτων υπερ των σωρων10και ειπεν προσ α
υτον αζαριασ ο ιερευσ ο αρχων εισ οικον σαδωκ και ειπεν εξ ου ηρκται η απαρχη φερεσθαι εισ οικον
 κυριου εφαγοµεν και επιοµεν και κατελιποµεν οτι κυριοσ ηυλογησεν τον λαον αυτου και κατελιποµε
ν ετι το πληθοσ τουτο11και ειπεν εζεκιασ ετοιµασαι παστοφορια εισ οικον κυριου και ητοιµασαν12και
 εισηνεγκαν εκει τασ απαρχασ και τα επιδεκατα εν πιστει και επ′ αυτων επιστατησ χωνενιασ ο λευιτη
σ και σεµει+ ο αδελφοσ αυτου διαδεχοµενοσ13και ιιηλ και οζαζιασ και ναεθ και ασαηλ και ιεριµωθ κ
αι ιωζαβαθ και ελιηλ και σαµαχια και µααθ και βαναιασ και οι υιοι αυτου καθεσταµενοι δια χωνενι
ου και σεµει+ του αδελφου αυτου καθωσ προσεταξεν ο βασιλευσ εζεκιασ και αζαριασ ο ηγουµενοσ ο
ικου κυριου14και κωρη ο του ιεµνα ο λευιτησ ο πυλωροσ κατα ανατολασ επι των δοµατων δουναι τα
σ απαρχασ κυριω και τα αγια των αγιων15δια χειροσ οδοµ και βενιαµιν και ιησουσ και σεµει+ και αµ
αριασ και σεχονιασ δια χειροσ των ιερεων εν πιστει δουναι τοισ αδελφοισ αυτων κατα τασ εφηµερια
σ κατα τον µεγαν και τον µικρον16εκτοσ τησ επιγονησ των αρσενικων απο τριετουσ και επανω παντι τ
ω εισπορευοµενω εισ οικον κυριου εισ λογον ηµερων εισ ηµεραν εισ λειτουργιαν εφηµεριαισ διαταξε
ωσ αυτων17ουτοσ ο καταλοχισµοσ των ιερεων κατ′ οικουσ πατριων και οι λευιται εν ταισ εφηµεριαισ 
αυτων απο εικοσαετουσ και επανω εν διαταξει18εν καταλοχιαισ εν παση επιγονη υιων αυτων και θυγ
ατερων αυτων εισ παν το πληθοσ οτι εν πιστει ηγνισαν το αγιον19τοισ υιοισ ααρων τοισ ιερατευουσιν
 και οι απο των πολεων αυτων εν παση πολει και πολει ανδρεσ οι ωνοµασθησαν εν ονοµατι δουναι µε



ριδα παντι αρσενικω εν τοισ ιερευσιν και παντι καταριθµουµενω εν τοισ λευιταισ20και εποιησεν ουτ
ωσ εζεκιασ εν παντι ιουδα και εποιησεν το καλον και το ευθεσ εναντιον του κυριου θεου αυτου21και 
εν παντι εργω εν ω ηρξατο εν εργασια εν οικω κυριου και εν τω νοµω και εν τοισ προσταγµασιν εξεζη
τησεν τον θεον αυτου εξ ολησ ψυχησ αυτου και εποιησεν και ευοδωθη 
 
Chapter 32 
1και µετα τουσ λογουσ τουτουσ και την αληθειαν ταυτην ηλθεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων και 
ηλθεν επι ιουδαν και παρενεβαλεν επι τασ πολεισ τασ τειχηρεισ και ειπεν προκαταλαβεσθαι αυτασ2κ
αι ειδεν εζεκιασ οτι ηκει σενναχηριµ και το προσωπον αυτου του πολεµησαι επι ιερουσαληµ3και εβο
υλευσατο µετα των πρεσβυτερων αυτου και των δυνατων εµφραξαι τα υδατα των πηγων α ην εξω τησ
 πολεωσ και συνεπισχυσαν αυτω4και συνηγαγεν λαον πολυν και ενεφραξεν τα υδατα των πηγων και τ
ον ποταµον τον διοριζοντα δια τησ πολεωσ λεγων µη ελθη βασιλευσ ασσουρ και ευρη υδωρ πολυ και
 κατισχυση5και κατισχυσεν εζεκιασ και ωκοδοµησεν παν το τειχοσ το κατεσκαµµενον και πυργουσ κ
αι εξω προτειχισµα αλλο και κατισχυσεν το αναληµµα πολεωσ δαυιδ και κατεσκευασεν οπλα πολλα6

και εθετο αρχοντασ του πολεµου επι τον λαον και συνηχθησαν προσ αυτον εισ την πλατειαν τησ πυλ
ησ τησ φαραγγοσ και ελαλησεν επι καρδιαν αυτων λεγων7ισχυσατε και ανδριζεσθε µη πτοηθητε απο 
προσωπου βασιλεωσ ασσουρ και απο προσωπου παντοσ του εθνουσ του µετ′ αυτου οτι µεθ′ ηµων πλε
ιονεσ η µετ′ αυτου8µετ′ αυτου βραχιονεσ σαρκινοι µεθ′ ηµων δε κυριοσ ο θεοσ ηµων του σωζειν και τ
ου πολεµειν τον πολεµον ηµων και κατεθαρσησεν ο λαοσ επι τοισ λογοισ εζεκιου βασιλεωσ ιουδα9κα
ι µετα ταυτα απεστειλεν σενναχηριµ βασιλευσ ασσυριων τουσ παιδασ αυτου επι ιερουσαληµ και αυ
τοσ επι λαχισ και πασα η στρατια µετ′ αυτου και απεστειλεν προσ εζεκιαν βασιλεα ιουδα και προσ π
αντα ιουδαν τον εν ιερουσαληµ λεγων10ουτωσ λεγει σενναχηριµ ο βασιλευσ ασσυριων επι τινι υµεισ 
πεποιθατε και καθησθε εν τη περιοχη εν ιερουσαληµ11ουχι εζεκιασ απατα υµασ του παραδουναι υµα
σ εισ θανατον και εισ λιµον και εισ διψαν λεγων κυριοσ ο θεοσ ηµων σωσει ηµασ εκ χειροσ βασιλεω
σ ασσουρ12ουχ ουτοσ εστιν εζεκιασ οσ περιειλεν τα θυσιαστηρια αυτου και τα υψηλα αυτου και ειπε
ν τω ιουδα και τοισ κατοικουσιν ιερουσαληµ λεγων κατεναντι του θυσιαστηριου τουτου προσκυνησε
τε και επ′ αυτω θυµιασετε13ου γνωσεσθε ο τι εποιησα εγω και οι πατερεσ µου πασι τοισ λαοισ των χω
ρων µη δυναµενοι ηδυναντο θεοι των εθνων πασησ τησ γησ σωσαι τον λαον αυτων εκ χειροσ µου14τι
σ εν πασι τοισ θεοισ των εθνων τουτων ουσ εξωλεθρευσαν οι πατερεσ µου µη ηδυναντο σωσαι τον λα
ον αυτων εκ χειροσ µου οτι δυνησεται ο θεοσ υµων σωσαι υµασ εκ χειροσ µου15νυν µη απατατω υµα
σ εζεκιασ και µη πεποιθεναι υµασ ποιειτω κατα ταυτα και µη πιστευετε αυτω οτι ου µη δυνηται ο θεο
σ παντοσ εθνουσ και βασιλειασ του σωσαι τον λαον αυτου εκ χειροσ µου και εκ χειροσ πατερων µου
 οτι ο θεοσ υµων ου µη σωσει υµασ εκ χειροσ µου16και ετι ελαλησαν οι παιδεσ αυτου επι κυριον θεον
 και επι εζεκιαν παιδα αυτου17και βιβλιον εγραψεν ονειδιζειν τον κυριον θεον ισραηλ και ειπεν περι 
αυτου λεγων ωσ θεοι των εθνων τησ γησ ουκ εξειλαντο τουσ λαουσ αυτων εκ χειροσ µου ουτωσ ου µ
η εξεληται ο θεοσ εζεκιου λαον αυτου εκ χειροσ µου18και εβοησεν φωνη µεγαλη ιουδαι+στι επι λαον 
ιερουσαληµ τον επι του τειχουσ του φοβησαι αυτουσ και κατασπασαι οπωσ προκαταλαβωνται την π
ολιν19και ελαλησεν επι θεον ιερουσαληµ ωσ και επι θεουσ λαων τησ γησ εργα χειρων ανθρωπων20και 
προσηυξατο εζεκιασ ο βασιλευσ και ησαιασ υιοσ αµωσ ο προφητησ περι τουτων και εβοησαν εισ το
ν ουρανον21και απεστειλεν κυριοσ αγγελον και εξετριψεν παν δυνατον πολεµιστην και αρχοντα και σ
τρατηγον εν τη παρεµβολη βασιλεωσ ασσουρ και απεστρεψεν µετα αισχυνησ προσωπου εισ την γην 
αυτου και ηλθεν εισ οικον του θεου αυτου και των εξελθοντων εκ κοιλιασ αυτου κατεβαλον αυτον εν
 ροµφαια22και εσωσεν κυριοσ εζεκιαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ εκ χειροσ σενναχηριµ β
ασιλεωσ ασσουρ και εκ χειροσ παντων και κατεπαυσεν αυτουσ κυκλοθεν23και πολλοι εφερον δωρα τ
ω κυριω εισ ιερουσαληµ και δοµατα τω εζεκια βασιλει ιουδα και υπερηρθη κατ′ οφθαλµουσ παντων 
των εθνων µετα ταυτα24εν ταισ ηµεραισ εκειναισ ηρρωστησεν εζεκιασ εωσ θανατου και προσηυξατο 
προσ κυριον και επηκουσεν αυτου και σηµειον εδωκεν αυτω25και ου κατα το ανταποδοµα ο εδωκεν α
υτω ανταπεδωκεν εζεκιασ αλλα υψωθη η καρδια αυτου και εγενετο επ′ αυτον οργη και επι ιουδαν και
 ιερουσαληµ26και εταπεινωθη εζεκιασ απο του υψουσ τησ καρδιασ αυτου και οι κατοικουντεσ ιερου
σαληµ και ουκ επηλθεν επ′ αυτουσ οργη κυριου εν ταισ ηµεραισ εζεκιου27και εγενετο τω εζεκια πλου
τοσ και δοξα πολλη σφοδρα και θησαυρουσ εποιησεν εαυτω αργυριου και χρυσιου και του λιθου του
 τιµιου και εισ τα αρωµατα και οπλοθηκασ και εισ σκευη επιθυµητα28και πολεισ εισ τα γενηµατα σιτ
ου και ελαιου και οινου και φατνασ παντοσ κτηνουσ και µανδρασ εισ τα ποιµνια29και πολεισ ασ ωκο
δοµησεν αυτω και αποσκευην προβατων και βοων εισ πληθοσ οτι εδωκεν αυτω κυριοσ αποσκευην πο
λλην σφοδρα30αυτοσ εζεκιασ ενεφραξεν την εξοδον του υδατοσ γιων το ανω και κατηυθυνεν αυτα κα
τω προσ λιβα τησ πολεωσ δαυιδ και ευοδωθη εζεκιασ εν πασι τοισ εργοισ αυτου31και ουτωσ τοισ πρε
σβευταισ των αρχοντων απο βαβυλωνοσ τοισ αποσταλεισιν προσ αυτον πυθεσθαι παρ′ αυτου το τερ
ασ ο εγενετο επι τησ γησ και εγκατελιπεν αυτον κυριοσ του πειρασαι αυτον ειδεναι τα εν τη καρδια α



υτου32και τα καταλοιπα των λογων εζεκιου και το ελεοσ αυτου ιδου γεγραπται εν τη προφητεια ησαιο
υ υιου αµωσ του προφητου και επι βιβλιου βασιλεων ιουδα και ισραηλ33και εκοιµηθη εζεκιασ µετα τ
ων πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν αναβασει ταφων υιων δαυιδ και δοξαν και τιµην εδωκαν αυτ
ω εν τω θανατω αυτου πασ ιουδα και οι κατοικουντεσ εν ιερουσαληµ και εβασιλευσεν µανασσησ υι
οσ αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 33 
1ων δεκα δυο ετων µανασσησ εν τω βασιλευσαι αυτον και πεντηκοντα πεντε ετη εβασιλευσεν εν ιερο
υσαληµ2και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου απο παντων των βδελυγµατων των εθνων ουσ εξω
λεθρευσεν κυριοσ απο προσωπου των υιων ισραηλ3και επεστρεψεν και ωκοδοµησεν τα υψηλα α κατε
σπασεν εζεκιασ ο πατηρ αυτου και εστησεν στηλασ ταισ βααλιµ και εποιησεν αλση και προσεκυνησ
εν παση τη στρατια του ουρανου και εδουλευσεν αυτοισ4και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια εν οικω κυρι
ου ου ειπεν κυριοσ εν ιερουσαληµ εσται το ονοµα µου εισ τον αιωνα5και ωκοδοµησεν θυσιαστηρια π
αση τη στρατια του ουρανου εν ταισ δυσιν αυλαισ οικου κυριου6και αυτοσ διηγαγεν τα τεκνα αυτου
 εν πυρι εν γαι−βαναι−εννοµ και εκληδονιζετο και οιωνιζετο και εφαρµακευετο και εποιησεν εγγαστρ
ιµυθουσ και επαοιδουσ επληθυνεν του ποιησαι το πονηρον εναντιον κυριου του παροργισαι αυτον7κ
αι εθηκεν το γλυπτον και το χωνευτον εικονα ην εποιησεν εν οικω θεου ου ειπεν ο θεοσ προσ δαυιδ κ
αι προσ σαλωµων υιον αυτου εν τω οικω τουτω και ιερουσαληµ ην εξελεξαµην εκ πασων φυλων ισρα
ηλ θησω το ονοµα µου εισ τον αιωνα8και ου προσθησω σαλευσαι τον ποδα ισραηλ απο τησ γησ ησ ε
δωκα τοισ πατρασιν αυτων πλην εαν φυλασσωνται του ποιησαι παντα α ενετειλαµην αυτοισ κατα π
αντα τον νοµον και τα προσταγµατα και τα κριµατα εν χειρι µωυση9και επλανησεν µανασσησ τον ιο
υδαν και τουσ κατοικουντασ εν ιερουσαληµ του ποιησαι το πονηρον υπερ παντα τα εθνη α εξηρεν κ
υριοσ απο προσωπου υιων ισραηλ10και ελαλησεν κυριοσ επι µανασση και επι τον λαον αυτου και ου
κ επηκουσαν11και ηγαγεν κυριοσ επ′ αυτουσ τουσ αρχοντασ τησ δυναµεωσ βασιλεωσ ασσουρ και κα
τελαβον τον µανασση εν δεσµοισ και εδησαν αυτον εν πεδαισ και ηγαγον εισ βαβυλωνα12και ωσ εθλι
βη εζητησεν το προσωπον κυριου του θεου αυτου και εταπεινωθη σφοδρα απο προσωπου θεου των π
ατερων αυτου13και προσηυξατο προσ αυτον και επηκουσεν αυτου και επηκουσεν τησ βοησ αυτου κα
ι επεστρεψεν αυτον εισ ιερουσαληµ επι την βασιλειαν αυτου και εγνω µανασσησ οτι κυριοσ αυτοσ ε
στιν ο θεοσ14και µετα ταυτα ωκοδοµησεν τειχοσ εξω τησ πολεωσ δαυιδ απο λιβοσ κατα γιων εν τω χει
µαρρω και εκπορευοµενων την πυλην την κυκλοθεν και εισ το οφλα και υψωσεν σφοδρα και κατεστη
σεν αρχοντασ τησ δυναµεωσ εν πασαισ ταισ πολεσιν ταισ τειχηρεσιν εν ιουδα15και περιειλεν τουσ θε
ουσ τουσ αλλοτριουσ και το γλυπτον εξ οικου κυριου και παντα τα θυσιαστηρια α ωκοδοµησεν εν ορ
ει οικου κυριου και εν ιερουσαληµ και εξω τησ πολεωσ16και κατωρθωσεν το θυσιαστηριον κυριου κα
ι εθυσιασεν επ′ αυτο θυσιαν σωτηριου και αινεσεωσ και ειπεν τω ιουδα του δουλευειν κυριω θεω ισρ
αηλ17πλην ο λαοσ ετι επι των υψηλων πλην κυριοσ ο θεοσ αυτων18και τα λοιπα των λογων µανασση 
και η προσευχη αυτου η προσ τον θεον και λογοι των ορωντων λαλουντων προσ αυτον επ′ ονοµατι κ
υριου θεου ισραηλ ιδου επι λογων19προσευχησ αυτου και ωσ επηκουσεν αυτου και πασαι αι αµαρτια
ι αυτου και αι αποστασεισ αυτου και οι τοποι εφ′ οισ ωκοδοµησεν τα υψηλα και εστησεν εκει αλση κ
αι γλυπτα προ του επιστρεψαι ιδου γεγραπται επι των λογων των ορωντων20και εκοιµηθη µανασσησ µ
ετα των πατερων αυτου και εθαψαν αυτον εν παραδεισω οικου αυτου και εβασιλευσεν αντ′ αυτου αµ
ων υιοσ αυτου21ων εικοσι και δυο ετων αµων εν τω βασιλευειν αυτον και δυο ετη εβασιλευσεν εν ιερ
ουσαληµ22και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου ωσ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου και πασι
ν τοισ ειδωλοισ οισ εποιησεν µανασσησ ο πατηρ αυτου εθυεν αµων και εδουλευσεν αυτοισ23και ουκ 
εταπεινωθη εναντιον κυριου ωσ εταπεινωθη µανασσησ ο πατηρ αυτου οτι υιοσ αυτου αµων επληθυν
εν πληµµελειαν24και επεθεντο αυτω οι παιδεσ αυτου και επαταξαν αυτον εν οικω αυτου25και επαταξε
ν ο λαοσ τησ γησ τουσ επιθεµενουσ επι τον βασιλεα αµων και εβασιλευσεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωσια
ν υιον αυτου αντ′ αυτου 
 
Chapter 34 
1ων οκτω ετων ιωσιασ εν τω βασιλευσαι αυτον και τριακοντα εν ετοσ εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ2κα
ι εποιησεν το ευθεσ εναντιον κυριου και επορευθη εν οδοισ δαυιδ του πατροσ αυτου και ουκ εξεκλινε
ν δεξια και αριστερα3και εν τω ογδοω ετει τησ βασιλειασ αυτου και αυτοσ ετι παιδαριον ηρξατο του 
ζητησαι κυριον τον θεον δαυιδ του πατροσ αυτου και εν τω δωδεκατω ετει τησ βασιλειασ αυτου ηρξ
ατο του καθαρισαι τον ιουδαν και την ιερουσαληµ απο των υψηλων και των αλσεων και απο των χω
νευτων4και κατεσπασεν κατα προσωπον αυτου τα θυσιαστηρια των βααλιµ και τα υψηλα τα επ′ αυτ
ων και εκοψεν τα αλση και τα γλυπτα και τα χωνευτα συνετριψεν και ελεπτυνεν και ερριψεν επι προ
σωπον των µνηµατων των θυσιαζοντων αυτοισ5και οστα ιερεων κατεκαυσεν επι τα θυσιαστηρια και 
εκαθαρισεν τον ιουδαν και την ιερουσαληµ6και εν πολεσιν εφραιµ και µανασση και συµεων και νεφθ



αλι και τοισ τοποισ αυτων κυκλω7και κατεσπασεν τα αλση και τα θυσιαστηρια και τα ειδωλα κατεκ
οψεν λεπτα και παντα τα υψηλα εκοψεν απο πασησ τησ γησ ισραηλ και απεστρεψεν εισ ιερουσαληµ8

και εν τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ αυτου του καθαρισαι την γην και τον οικον απεστειλεν 
τον σαφαν υιον εσελια και τον µαασιαν αρχοντα τησ πολεωσ και τον ιουαχ υιον ιωαχαζ τον υποµνη
µατογραφον αυτου κραταιωσαι τον οικον κυριου του θεου αυτου9και ηλθον προσ χελκιαν τον ιερεα τ
ον µεγαν και εδωκαν το αργυριον το εισενεχθεν εισ οικον θεου ο συνηγαγον οι λευιται φυλασσοντεσ τ
ην πυλην εκ χειροσ µανασση και εφραιµ και των αρχοντων και απο παντοσ καταλοιπου εν ισραηλ κ
αι υιων ιουδα και βενιαµιν και οικουντων εν ιερουσαληµ10και εδωκαν αυτο επι χειρα ποιουντων τα ε
ργα οι καθεσταµενοι εν οικω κυριου και εδωκαν αυτο ποιουσι τα εργα οι εποιουν εν οικω κυριου επισ
κευασαι κατισχυσαι τον οικον11και εδωκαν τοισ τεκτοσι και τοισ οικοδοµοισ αγορασαι λιθουσ τετρα
πεδουσ και ξυλα εισ δοκουσ στεγασαι τουσ οικουσ ουσ εξωλεθρευσαν βασιλεισ ιουδα12και οι ανδρε
σ εν πιστει επι των εργων και επ′ αυτων επισκοποι ιεθ και αβδιασ οι λευιται εξ υιων µεραρι και ζαχαρ
ιασ και µοσολλαµ εκ των υιων κααθ επισκοπειν και πασ λευιτησ πασ συνιων εν οργανοισ ωδων13και 
επι των νωτοφορων και επι παντων των ποιουντων τα εργα εργασια και εργασια και απο των λευιτων 
γραµµατεισ και κριται και πυλωροι14και εν τω εκφερειν αυτουσ το αργυριον το εισοδιασθεν εισ οικον
 κυριου ευρεν χελκιασ ο ιερευσ βιβλιον νοµου κυριου δια χειροσ µωυση15και απεκριθη χελκιασ και ε
ιπεν προσ σαφαν τον γραµµατεα βιβλιον νοµου ευρον εν οικω κυριου και εδωκεν χελκιασ το βιβλιον 
τω σαφαν16και εισηνεγκεν σαφαν το βιβλιον προσ τον βασιλεα και απεδωκεν ετι τω βασιλει λογον πα
ν το δοθεν αργυριον εν χειρι των παιδων σου των ποιουντων το εργον17και εχωνευσαν το αργυριον το 
ευρεθεν εν οικω κυριου και εδωκαν επι χειρα των επισκοπων και επι χειρα των ποιουντων εργασιαν18

και απηγγειλεν σαφαν ο γραµµατευσ τω βασιλει λεγων βιβλιον εδωκεν µοι χελκιασ ο ιερευσ και ανεγν
ω αυτο σαφαν εναντιον του βασιλεωσ19και εγενετο ωσ ηκουσεν ο βασιλευσ τουσ λογουσ του νοµου κ
αι διερρηξεν τα ιµατια αυτου20και ενετειλατο ο βασιλευσ τω χελκια και τω αχικαµ υιω σαφαν και τω
 αβδων υιω µιχαια και τω σαφαν τω γραµµατει και τω ασαια παιδι του βασιλεωσ λεγων21πορευθητε ζ
ητησατε τον κυριον περι εµου και περι παντοσ του καταλειφθεντοσ εν ισραηλ και ιουδα περι των λογ
ων του βιβλιου του ευρεθεντοσ οτι µεγασ ο θυµοσ κυριου εκκεκαυται εν ηµιν διοτι ουκ εισηκουσαν ο
ι πατερεσ ηµων των λογων κυριου του ποιησαι κατα παντα τα γεγραµµενα εν τω βιβλιω τουτω22και επ
ορευθη χελκιασ και οισ ειπεν ο βασιλευσ προσ ολδαν την προφητιν γυναικα σελληµ υιου θακουαθ υι
ου χελλησ φυλασσουσαν τασ στολασ και αυτη κατωκει εν ιερουσαληµ εν µασανα και ελαλησαν αυτ
η κατα ταυτα23και ειπεν αυτοισ ουτωσ ειπεν κυριοσ ο θεοσ ισραηλ ειπατε τω ανδρι τω αποστειλαντι 
υµασ προσ µε24ουτωσ λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω κακα επι τον τοπον τουτον τουσ παντασ λογουσ το
υσ γεγραµµενουσ εν τω βιβλιω τω ανεγνωσµενω εναντιον του βασιλεωσ ιουδα25ανθ′ ων εγκατελιπον µ
ε και εθυµιασαν θεοισ αλλοτριοισ ινα παροργισωσιν µε εν πασιν τοισ εργοισ των χειρων αυτων και ε
ξεκαυθη ο θυµοσ µου εν τω τοπω τουτω και ου σβεσθησεται26και επι βασιλεα ιουδα τον αποστειλαντ
α υµασ του ζητησαι τον κυριον ουτωσ ερειτε αυτω ουτωσ λεγει κυριοσ ο θεοσ ισραηλ τουσ λογουσ ο
υσ ηκουσασ27και ενετραπη η καρδια σου και εταπεινωθησ απο προσωπου µου εν τω ακουσαι σε τουσ
 λογουσ µου επι τον τοπον τουτον και επι τουσ κατοικουντασ αυτον και εταπεινωθησ εναντιον µου κ
αι διερρηξασ τα ιµατια σου και εκλαυσασ κατεναντιον µου και εγω ηκουσα φησιν κυριοσ28ιδου προ
στιθηµι σε προσ τουσ πατερασ σου και προστεθηση προσ τα µνηµατα σου εν ειρηνη και ουκ οψονται
 οι οφθαλµοι σου εν πασιν τοισ κακοισ οισ εγω επαγω επι τον τοπον τουτον και επι τουσ κατοικουντα
σ αυτον και απεδωκαν τω βασιλει λογον29και απεστειλεν ο βασιλευσ και συνηγαγεν τουσ πρεσβυτερο
υσ ιουδα και ιερουσαληµ30και ανεβη ο βασιλευσ εισ οικον κυριου και πασ ιουδα και οι κατοικουντε
σ ιερουσαληµ και οι ιερεισ και οι λευιται και πασ ο λαοσ απο µεγαλου εωσ µικρου και ανεγνω εν ωσι
ν αυτων τουσ παντασ λογουσ βιβλιου τησ διαθηκησ του ευρεθεντοσ εν οικω κυριου31και εστη ο βασι
λευσ επι τον στυλον και διεθετο διαθηκην εναντιον κυριου του πορευθηναι ενωπιον κυριου του φυλα
σσειν τασ εντολασ αυτου και µαρτυρια αυτου και προσταγµατα αυτου εν ολη καρδια και εν ολη ψυχ
η τουσ λογουσ τησ διαθηκησ τουσ γεγραµµενουσ επι τω βιβλιω τουτω32και εστησεν παντασ τουσ ευρ
εθεντασ εν ιερουσαληµ και βενιαµιν και εποιησαν οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ διαθηκην εν οικω κυ
ριου θεου πατερων αυτων33και περιειλεν ιωσιασ τα παντα βδελυγµατα εκ πασησ τησ γησ η ην υιων ι
σραηλ και εποιησεν παντασ τουσ ευρεθεντασ εν ιερουσαληµ και εν ισραηλ του δουλευειν κυριω θεω
 αυτων πασασ τασ ηµερασ αυτου ουκ εξεκλινεν απο οπισθεν κυριου θεου πατερων αυτου 
 
Chapter 35 
1και εποιησεν ιωσιασ το φασεχ τω κυριω θεω αυτου και εθυσαν το φασεχ τη τεσσαρεσκαιδεκατη του 
µηνοσ του πρωτου2και εστησεν τουσ ιερεισ επι τασ φυλακασ αυτων και κατισχυσεν αυτουσ εισ τα ερ
γα οικου κυριου3και ειπεν τοισ λευιταισ τοισ δυνατοισ εν παντι ισραηλ του αγιασθηναι αυτουσ τω κ
υριω και εθηκαν την κιβωτον την αγιαν εισ τον οικον ον ωκοδοµησεν σαλωµων υιοσ δαυιδ του βασιλ
εωσ ισραηλ και ειπεν ο βασιλευσ ουκ εστιν υµιν αραι επ′ ωµων ουθεν νυν ουν λειτουργησατε τω κυρι



ω θεω υµων και τω λαω αυτου ισραηλ4και ετοιµασθητε κατ′ οικουσ πατριων υµων και κατα τασ εφηµ
εριασ υµων κατα την γραφην δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ και δια χειροσ σαλωµων υιου αυτου5και στητε 
εν τω οικω κατα τασ διαιρεσεισ οικων πατριων υµων τοισ αδελφοισ υµων υιοισ του λαου και µερισ οι
κου πατριασ τοισ λευιταισ6και θυσατε το φασεχ και τα αγια ετοιµασατε τοισ αδελφοισ υµων του ποι
ησαι κατα τον λογον κυριου δια χειροσ µωυση7και απηρξατο ιωσιασ τοισ υιοισ του λαου προβατα κ
αι αµνουσ και εριφουσ απο των τεκνων των αιγων παντα εισ το φασεχ εισ παντασ τουσ ευρεθεντασ ει
σ αριθµον τριακοντα χιλιαδασ και µοσχων τρεισ χιλιαδασ ταυτα απο τησ υπαρξεωσ του βασιλεωσ8κ
αι οι αρχοντεσ αυτου απηρξαντο τω λαω και τοισ ιερευσιν και λευιταισ εδωκεν χελκιασ και ζαχαρια
σ και ιιηλ οι αρχοντεσ οικου του θεου τοισ ιερευσιν και εδωκαν εισ το φασεχ προβατα και αµνουσ κ
αι εριφουσ δισχιλια εξακοσια και µοσχουσ τριακοσιουσ9και χωνενιασ και βαναιασ και σαµαιασ και
 ναθαναηλ αδελφοσ αυτου και ασαβια και ιιηλ και ιωζαβαδ αρχοντεσ των λευιτων απηρξαντο τοισ λ
ευιταισ εισ το φασεχ προβατα πεντακισχιλια και µοσχουσ πεντακοσιουσ10και κατωρθωθη η λειτουργ
ια και εστησαν οι ιερεισ επι την στασιν αυτων και οι λευιται επι τασ διαιρεσεισ αυτων κατα την εντο
λην του βασιλεωσ11και εθυσαν το φασεχ και προσεχεαν οι ιερεισ το αιµα εκ χειροσ αυτων και οι λευι
ται εξεδειραν12και ητοιµασαν την ολοκαυτωσιν παραδουναι αυτοισ κατα την διαιρεσιν κατ′ οικουσ 
πατριων τοισ υιοισ του λαου του προσαγειν τω κυριω ωσ γεγραπται εν βιβλιω µωυση και ουτωσ εισ τ
ο πρωι13και ωπτησαν το φασεχ εν πυρι κατα την κρισιν και τα αγια ηψησαν εν τοισ χαλκειοισ και εν 
τοισ λεβησιν και ευοδωθη και εδραµον προσ παντασ τουσ υιουσ του λαου14και µετα το ετοιµασαι αυ
τοισ και τοισ ιερευσιν οτι οι ιερεισ εν τω αναφερειν τα στεατα και τα ολοκαυτωµατα εωσ νυκτοσ και 
οι λευιται ητοιµασαν αυτοισ και τοισ αδελφοισ αυτων υιοισ ααρων15και οι ψαλτωδοι υιοι ασαφ επι τ
ησ στασεωσ αυτων κατα τασ εντολασ δαυιδ και ασαφ και αιµαν και ιδιθων οι προφηται του βασιλεω
σ και οι αρχοντεσ και οι πυλωροι πυλησ και πυλησ ουκ ην αυτοισ κινεισθαι απο τησ λειτουργιασ αγι
ων οτι οι αδελφοι αυτων οι λευιται ητοιµασαν αυτοισ16και κατωρθωθη και ητοιµασθη πασα η λειτου
ργια κυριου εν τη ηµερα εκεινη του ποιησαι το φασεχ και ενεγκειν τα ολοκαυτωµατα επι το θυσιαστη
ριον κυριου κατα την εντολην του βασιλεωσ ιωσια17και εποιησαν οι υιοι ισραηλ οι ευρεθεντεσ το φα
σεχ εν τω καιρω εκεινω και την εορτην των αζυµων επτα ηµερασ18και ουκ εγενετο φασεχ οµοιον αυτω
 εν ισραηλ απο ηµερων σαµουηλ του προφητου και παντεσ βασιλεισ ισραηλ ουκ εποιησαν ωσ το φασ
εχ ο εποιησεν ιωσιασ και οι ιερεισ και οι λευιται και πασ ιουδα και ισραηλ ο ευρεθεισ και οι κατοικο
υντεσ εν ιερουσαληµ τω κυριω19τω οκτωκαιδεκατω ετει τησ βασιλειασ ιωσια19και τουσ εγγαστριµυθο
υσ και τουσ γνωστασ και τα θαραφιν και τα ειδωλα και τα καρασιµ α ην εν γη ιουδα και εν ιερουσαλ
ηµ ενεπυρισεν ο βασιλευσ ιωσιασ ινα στηση τουσ λογουσ του νοµου τουσ γεγραµµενουσ επι του βιβλ
ιου ου ευρεν χελκιασ ο ιερευσ εν τω οικω κυριου19οµοιοσ αυτω ουκ εγενηθη εµπροσθεν αυτου οσ επε
στρεψεν προσ κυριον εν ολη καρδια αυτου και εν ολη ψυχη αυτου και εν ολη ισχυι αυτου κατα παντ
α τον νοµον µωυση και µετ′ αυτον ουκ ανεστη οµοιοσ αυτω19πλην ουκ απεστραφη κυριοσ απο οργησ 
θυµου αυτου του µεγαλου ου ωργισθη θυµω κυριοσ εν τω ιουδα επι παντα τα παροργισµατα α παρωρ
γισεν µανασσησ19και ειπεν κυριοσ και γε τον ιουδαν αποστησω απο προσωπου µου καθωσ απεστησα 
τον ισραηλ και απωσαµην την πολιν ην εξελεξαµην την ιερουσαληµ και τον οικον ον ειπα εσται το ο
νοµα µου εκει20και ανεβη φαραω νεχαω βασιλευσ αιγυπτου επι τον βασιλεα ασσυριων επι τον ποταµ
ον ευφρατην και επορευθη ο βασιλευσ ιωσιασ εισ συναντησιν αυτω21και απεστειλεν προσ αυτον αγγε
λουσ λεγων τι εµοι και σοι βασιλευ ιουδα ουκ επι σε ηκω σηµερον πολεµον ποιησαι και ο θεοσ ειπεν 
κατασπευσαι µε προσεχε απο του θεου του µετ′ εµου µη καταφθειρη σε22και ουκ απεστρεψεν ιωσιασ 
το προσωπον αυτου απ′ αυτου αλλ′ η πολεµειν αυτον εκραταιωθη και ουκ ηκουσεν των λογων νεχαω 
δια στοµατοσ θεου και ηλθεν του πολεµησαι εν τω πεδιω µαγεδων23και ετοξευσαν οι τοξοται επι βασι
λεα ιωσιαν και ειπεν ο βασιλευσ τοισ παισιν αυτου εξαγαγετε µε οτι επονεσα σφοδρα24και εξηγαγον α
υτον οι παιδεσ αυτου απο του αρµατοσ και ανεβιβασαν αυτον επι το αρµα το δευτερευον ο ην αυτω 
και ηγαγον αυτον εισ ιερουσαληµ και απεθανεν και εταφη µετα των πατερων αυτου και πασ ιουδα κ
αι ιερουσαληµ επενθησαν επι ιωσιαν25και εθρηνησεν ιερεµιασ επι ιωσιαν και ειπαν παντεσ οι αρχον
τεσ και αι αρχουσαι θρηνον επι ιωσιαν εωσ τησ σηµερον και εδωκαν αυτον εισ προσταγµα επι ισραη
λ και ιδου γεγραπται επι των θρηνων26και ησαν οι λογοι ιωσια και η ελπισ αυτου γεγραµµενα εν νοµω
 κυριου27και οι λογοι αυτου οι πρωτοι και οι εσχατοι ιδου γεγραµµενοι επι βιβλιω βασιλεων ισραηλ κ
αι ιουδα 
 
Chapter 36 
1και ελαβεν ο λαοσ τησ γησ τον ιωαχαζ υιον ιωσιου και εχρισαν αυτον και κατεστησαν αυτον εισ βα
σιλεα αντι του πατροσ αυτου εν ιερουσαληµ2υιοσ εικοσι και τριων ετων ιωαχαζ εν τω βασιλευειν αυ
τον και τριµηνον εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ2και ονοµα τησ µητροσ αυτου αµιταλ θυγατηρ ιερεµιου
 εκ λοβενα2και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου κατα παντα α εποιησαν οι πατερεσ αυτου2και εδ
ησεν αυτον φαραω νεχαω εν δεβλαθα εν γη εµαθ του µη βασιλευειν αυτον εν ιερουσαληµ3και µετηγα



γεν αυτον ο βασιλευσ εισ αιγυπτον και επεβαλεν φορον επι την γην εκατον ταλαντα αργυριου και ταλ
αντον χρυσιου4και κατεστησεν φαραω νεχαω τον ελιακιµ υιον ιωσιου βασιλεα ιουδα αντι ιωσιου το
υ πατροσ αυτου και µετεστρεψεν το ονοµα αυτου ιωακιµ και τον ιωαχαζ αδελφον αυτου ελαβεν φαρ
αω νεχαω και εισηγαγεν αυτον εισ αιγυπτον και απεθανεν εκει4και το αργυριον και το χρυσιον εδωκα
ν τω φαραω τοτε ηρξατο η γη φορολογεισθαι του δουναι το αργυριον επι στοµα φαραω και εκαστοσ κ
ατα δυναµιν απητει το αργυριον και το χρυσιον παρα του λαου τησ γησ δουναι τω φαραω νεχαω5ων 
εικοσι και πεντε ετων ιωακιµ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ και 
ονοµα τησ µητροσ αυτου ζεχωρα θυγατηρ νηριου εκ ραµα και εποιησεν το πονηρον εναντιον κυριου 
κατα παντα οσα εποιησαν οι πατερεσ αυτου5εν ταισ ηµεραισ αυτου ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευ
σ βαβυλωνοσ εισ την γην και ην αυτω δουλευων τρια ετη και απεστη απ′ αυτου5και απεστειλεν κυρι
οσ επ′ αυτουσ τουσ χαλδαιουσ και ληστηρια συρων και ληστηρια µωαβιτων και υιων αµµων και τησ
 σαµαρειασ και απεστησαν µετα τον λογον τουτον κατα τον λογον κυριου εν χειρι των παιδων αυτου 
των προφητων5πλην θυµοσ κυριου ην επι ιουδαν του αποστησαι αυτον απο προσωπου αυτου δια τασ 
αµαρτιασ µανασση εν πασιν οισ εποιησεν5και εν αιµατι αθωω ω εξεχεεν ιωακιµ και επλησεν την ιερ
ουσαληµ αιµατοσ αθωου και ουκ ηθελησεν κυριοσ εξολεθρευσαι αυτουσ6και ανεβη επ′ αυτον ναβου
χοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ και εδησεν αυτον εν χαλκαισ πεδαισ και απηγαγεν αυτον εισ βαβυ
λωνα7και µεροσ των σκευων οικου κυριου απηνεγκεν εισ βαβυλωνα και εθηκεν αυτα εν τω ναω αυτο
υ εν βαβυλωνι8και τα λοιπα των λογων ιωακιµ και παντα α εποιησεν ουκ ιδου ταυτα γεγραµµενα επι 
βιβλιω λογων των ηµερων τοισ βασιλευσιν ιουδα και εκοιµηθη ιωακιµ µετα των πατερων αυτου και ε
ταφη εν γανοζα µετα των πατερων αυτου και εβασιλευσεν ιεχονιασ υιοσ αυτου αντ′ αυτου9υιοσ οκτ
ωκαιδεκα ετων ιεχονιασ εν τω βασιλευειν αυτον και τριµηνον και δεκα ηµερασ εβασιλευσεν εν ιερου
σαληµ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου10και επιστρεφοντοσ του ενιαυτου απεστειλεν ο βασι
λευσ ναβουχοδονοσορ και εισηνεγκεν αυτον εισ βαβυλωνα µετα των σκευων των επιθυµητων οικου 
κυριου και εβασιλευσεν σεδεκιαν αδελφον του πατροσ αυτου επι ιουδαν και ιερουσαληµ11ετων εικοσ
ι ενοσ σεδεκιασ εν τω βασιλευειν αυτον και ενδεκα ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαληµ12και εποιησεν το 
πονηρον ενωπιον κυριου θεου αυτου ουκ ενετραπη απο προσωπου ιερεµιου του προφητου και εκ στο
µατοσ κυριου13εν τω τα προσ τον βασιλεα ναβουχοδονοσορ αθετησαι α ωρκισεν αυτον κατα του θεο
υ και εσκληρυνεν τον τραχηλον αυτου και την καρδιαν αυτου κατισχυσεν του µη επιστρεψαι προσ κ
υριον θεον ισραηλ14και παντεσ οι ενδοξοι ιουδα και οι ιερεισ και ο λαοσ τησ γησ επληθυναν του αθε
τησαι αθετηµατα βδελυγµατων εθνων και εµιαναν τον οικον κυριου τον εν ιερουσαληµ15και εξαπεστ
ειλεν κυριοσ ο θεοσ των πατερων αυτων εν χειρι προφητων ορθριζων και αποστελλων τουσ αγγελουσ 
αυτου οτι ην φειδοµενοσ του λαου αυτου και του αγιασµατοσ αυτου16και ησαν µυκτηριζοντεσ τουσ 
αγγελουσ αυτου και εξουδενουντεσ τουσ λογουσ αυτου και εµπαιζοντεσ εν τοισ προφηταισ αυτου εω
σ ανεβη ο θυµοσ κυριου εν τω λαω αυτου εωσ ουκ ην ιαµα17και ηγαγεν επ′ αυτουσ βασιλεα χαλδαιω
ν και απεκτεινεν τουσ νεανισκουσ αυτων εν ροµφαια εν οικω αγιασµατοσ αυτου και ουκ εφεισατο το
υ σεδεκιου και τασ παρθενουσ αυτων ουκ ηλεησαν και τουσ πρεσβυτερουσ αυτων απηγαγον τα παντ
α παρεδωκεν εν χερσιν αυτων18και παντα τα σκευη οικου θεου τα µεγαλα και τα µικρα και τουσ θησ
αυρουσ και παντασ τουσ θησαυρουσ βασιλεωσ και µεγιστανων παντα εισηνεγκεν εισ βαβυλωνα19κα
ι ενεπρησεν τον οικον κυριου και κατεσκαψεν το τειχοσ ιερουσαληµ και τασ βαρεισ αυτησ ενεπρησε
ν εν πυρι και παν σκευοσ ωραιον εισ αφανισµον20και απωκισεν τουσ καταλοιπουσ εισ βαβυλωνα και
 ησαν αυτω και τοισ υιοισ αυτου εισ δουλουσ εωσ βασιλειασ µηδων21του πληρωθηναι λογον κυριου 
δια στοµατοσ ιερεµιου εωσ του προσδεξασθαι την γην τα σαββατα αυτησ σαββατισαι πασασ τασ ηµ
ερασ τησ ερηµωσεωσ αυτησ εσαββατισεν εισ συµπληρωσιν ετων εβδοµηκοντα22ετουσ πρωτου κυρου 
βασιλεωσ περσων µετα το πληρωθηναι ρηµα κυριου δια στοµατοσ ιερεµιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευ
µα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν κηρυξαι εν παση τη βασιλεια αυτου εν γραπτω λεγων23τ
αδε λεγει κυροσ βασιλευσ περσων πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ εδωκεν µοι κυριοσ ο θεοσ του ουρα
νου και αυτοσ ενετειλατο µοι οικοδοµησαι αυτω οικον εν ιερουσαληµ εν τη ιουδαια τισ εξ υµων εκ π
αντοσ του λαου αυτου εσται ο θεοσ αυτου µετ′ αυτου και αναβητω  


