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Chapter 1 
1και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι
χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου2πεµπτη τ
ου µηνοσ τουτο το ετοσ το πεµπτον τησ αιχµαλωσιασ του βασιλεωσ ιωακιµ3και εγενετο λογοσ κυριου
 προσ ιεζεκιηλ υιον βουζι τον ιερεα εν γη χαλδαιων επι του ποταµου του χοβαρ και εγενετο επ′ εµε χει
ρ κυριου4και ειδον και ιδου πνευµα εξαιρον ηρχετο απο βορρα και νεφελη µεγαλη εν αυτω και φεγγοσ
 κυκλω αυτου και πυρ εξαστραπτον και εν τω µεσω αυτου ωσ ορασισ ηλεκτρου εν µεσω του πυροσ κ
αι φεγγοσ εν αυτω5και εν τω µεσω ωσ οµοιωµα τεσσαρων ζωων και αυτη η ορασισ αυτων οµοιωµα αν
θρωπου επ′ αυτοισ6και τεσσαρα προσωπα τω ενι και τεσσαρεσ πτερυγεσ τω ενι7και τα σκελη αυτων ο
ρθα και πτερωτοι οι ποδεσ αυτων και σπινθηρεσ ωσ εξαστραπτων χαλκοσ και ελαφραι αι πτερυγεσ α
υτων8και χειρ ανθρωπου υποκατωθεν των πτερυγων αυτων επι τα τεσσαρα µερη αυτων και τα προσω
πα αυτων των τεσσαρων9ουκ επεστρεφοντο εν τω βαδιζειν αυτα εκαστον κατεναντι του προσωπου αυ
των επορευοντο10και οµοιωσισ των προσωπων αυτων προσωπον ανθρωπου και προσωπον λεοντοσ εκ 
δεξιων τοισ τεσσαρσιν και προσωπον µοσχου εξ αριστερων τοισ τεσσαρσιν και προσωπον αετου τοισ
 τεσσαρσιν11και αι πτερυγεσ αυτων εκτεταµεναι ανωθεν τοισ τεσσαρσιν εκατερω δυο συνεζευγµεναι 
προσ αλληλασ και δυο επεκαλυπτον επανω του σωµατοσ αυτων12και εκατερον κατα προσωπον αυτο
υ επορευετο ου αν ην το πνευµα πορευοµενον επορευοντο και ουκ επεστρεφον13και εν µεσω των ζωων
 ορασισ ωσ ανθρακων πυροσ καιοµενων ωσ οψισ λαµπαδων συστρεφοµενων ανα µεσον των ζωων κα
ι φεγγοσ του πυροσ και εκ του πυροσ εξεπορευετο αστραπη15και ειδον και ιδου τροχοσ εισ επι τησ γη
σ εχοµενοσ των ζωων τοισ τεσσαρσιν16και το ειδοσ των τροχων ωσ ειδοσ θαρσισ και οµοιωµα εν τοισ
 τεσσαρσιν και το εργον αυτων ην καθωσ αν ειη τροχοσ εν τροχω17επι τα τεσσαρα µερη αυτων επορε
υοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα18ουδ′ οι νωτοι αυτων και υψοσ ην αυτοισ και ειδον αυτ
α και οι νωτοι αυτων πληρεισ οφθαλµων κυκλοθεν τοισ τεσσαρσιν19και εν τω πορευεσθαι τα ζωα επο
ρευοντο οι τροχοι εχοµενοι αυτων και εν τω εξαιρειν τα ζωα απο τησ γησ εξηροντο οι τροχοι20ου αν 
ην η νεφελη εκει το πνευµα του πορευεσθαι επορευοντο τα ζωα και οι τροχοι και εξηροντο συν αυτοι
σ διοτι πνευµα ζωησ ην εν τοισ τροχοισ21εν τω πορευεσθαι αυτα επορευοντο και εν τω εσταναι αυτα 
ειστηκεισαν και εν τω εξαιρειν αυτα απο τησ γησ εξηροντο συν αυτοισ οτι πνευµα ζωησ ην εν τοισ τ
ροχοισ22και οµοιωµα υπερ κεφαλησ αυτοισ των ζωων ωσει στερεωµα ωσ ορασισ κρυσταλλου εκτετα
µενον επι των πτερυγων αυτων επανωθεν23και υποκατω του στερεωµατοσ αι πτερυγεσ αυτων εκτεταµε
ναι πτερυσσοµεναι ετερα τη ετερα εκαστω δυο συνεζευγµεναι επικαλυπτουσαι τα σωµατα αυτων24κα
ι ηκουον την φωνην των πτερυγων αυτων εν τω πορευεσθαι αυτα ωσ φωνην υδατοσ πολλου και εν τω 
εσταναι αυτα κατεπαυον αι πτερυγεσ αυτων25και ιδου φωνη υπερανωθεν του στερεωµατοσ του οντοσ
 υπερ κεφαλησ αυτων26ωσ ορασισ λιθου σαπφειρου οµοιωµα θρονου επ′ αυτου και επι του οµοιωµατο
σ του θρονου οµοιωµα ωσ ειδοσ ανθρωπου ανωθεν27και ειδον ωσ οψιν ηλεκτρου απο ορασεωσ οσφυο
σ και επανω και απο ορασεωσ οσφυοσ και εωσ κατω ειδον ωσ ορασιν πυροσ και το φεγγοσ αυτου κυκ
λω28ωσ ορασισ τοξου οταν η εν τη νεφελη εν ηµερα υετου ουτωσ η στασισ του φεγγουσ κυκλοθεν αυτ
η η ορασισ οµοιωµατοσ δοξησ κυριου και ειδον και πιπτω επι προσωπον µου και ηκουσα φωνην λαλ
ουντοσ  
 
Chapter 2 
1και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου στηθι επι τουσ ποδασ σου και λαλησω προσ σε2και ηλθεν επ′ εµε πν
ευµα και ανελαβεν µε και εξηρεν µε και εστησεν µε επι τουσ ποδασ µου και ηκουον αυτου λαλουντο
σ προσ µε3και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εξαποστελλω εγω σε προσ τον οικον του ισραηλ τουσ παρ
απικραινοντασ µε οιτινεσ παρεπικραναν µε αυτοι και οι πατερεσ αυτων εωσ τησ σηµερον ηµερασ4κα
ι ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ5εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθωσιν διοτι οικοσ παραπικραινων 
εστιν και γνωσονται οτι προφητησ ει συ εν µεσω αυτων6και συ υιε ανθρωπου µη φοβηθησ αυτουσ µη
δε εκστησ απο προσωπου αυτων διοτι παροιστρησουσι και επισυστησονται επι σε κυκλω και εν µεσω
 σκορπιων συ κατοικεισ τουσ λογουσ αυτων µη φοβηθησ και απο προσωπου αυτων µη εκστησ διοτι ο
ικοσ παραπικραινων εστιν7και λαλησεισ τουσ λογουσ µου προσ αυτουσ εαν αρα ακουσωσιν η πτοηθ
ωσιν διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν8και συ υιε ανθρωπου ακουε του λαλουντοσ προσ σε µη γινου 
παραπικραινων καθωσ ο οικοσ ο παραπικραινων χανε το στοµα σου και φαγε α εγω διδωµι σοι9και ει
δον και ιδου χειρ εκτεταµενη προσ µε και εν αυτη κεφαλισ βιβλιου10και ανειλησεν αυτην ενωπιον εµ
ου και εν αυτη γεγραµµενα ην τα οπισθεν και τα εµπροσθεν και εγεγραπτο εισ αυτην θρηνοσ και µελο



σ και ουαι  
 
Chapter 3 
1και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου καταφαγε την κεφαλιδα ταυτην και πορευθητι και λαλησον τοισ υιο
ισ ισραηλ2και διηνοιξα το στοµα µου και εψωµισεν µε την κεφαλιδα3και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου 
το στοµα σου φαγεται και η κοιλια σου πλησθησεται τησ κεφαλιδοσ ταυτησ τησ δεδοµενησ εισ σε κα
ι εφαγον αυτην και εγενετο εν τω στοµατι µου ωσ µελι γλυκαζον4και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου βαδι
ζε εισελθε προσ τον οικον του ισραηλ και λαλησον τουσ λογουσ µου προσ αυτουσ5διοτι ου προσ λαο
ν βαθυχειλον και βαρυγλωσσον συ εξαποστελλη προσ τον οικον του ισραηλ6ουδε προσ λαουσ πολλο
υσ αλλοφωνουσ η αλλογλωσσουσ ουδε στιβαρουσ τη γλωσση οντασ ων ουκ ακουση τουσ λογουσ αυ
των και ει προσ τοιουτουσ εξαπεστειλα σε ουτοι αν εισηκουσαν σου7ο δε οικοσ του ισραηλ ου µη θε
λησωσιν εισακουσαι σου διοτι ου βουλονται εισακουειν µου οτι πασ ο οικοσ ισραηλ φιλονεικοι εισιν
 και σκληροκαρδιοι8και ιδου δεδωκα το προσωπον σου δυνατον κατεναντι των προσωπων αυτων και 
το νεικοσ σου κατισχυσω κατεναντι του νεικουσ αυτων9και εσται δια παντοσ κραταιοτερον πετρασ 
µη φοβηθησ απ′ αυτων µηδε πτοηθησ απο προσωπου αυτων διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν10και ει
πεν προσ µε υιε ανθρωπου παντασ τουσ λογουσ ουσ λελαληκα µετα σου λαβε εισ την καρδιαν σου κ
αι τοισ ωσιν σου ακουε11και βαδιζε εισελθε εισ την αιχµαλωσιαν προσ τουσ υιουσ του λαου σου και 
λαλησεισ προσ αυτουσ και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ εαν αρα ακουσωσιν εαν αρα ενδωσ
ιν12και ανελαβεν µε πνευµα και ηκουσα κατοπισθεν µου φωνην σεισµου µεγαλου ευλογηµενη η δοξα 
κυριου εκ του τοπου αυτου13και ειδον φωνην πτερυγων των ζωων πτερυσσοµενων ετερα προσ την ετε
ραν και φωνη των τροχων εχοµενη αυτων και φωνη του σεισµου14και το πνευµα εξηρεν µε και ανελα
βεν µε και επορευθην εν ορµη του πνευµατοσ µου και χειρ κυριου εγενετο επ′ εµε κραταια15και εισηλ
θον εισ την αιχµαλωσιαν µετεωροσ και περιηλθον τουσ κατοικουντασ επι του ποταµου του χοβαρ το
υσ οντασ εκει και εκαθισα εκει επτα ηµερασ αναστρεφοµενοσ εν µεσω αυτων16και εγενετο µετα τασ ε
πτα ηµερασ λογοσ κυριου προσ µε λεγων17υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ και ακου
ση εκ στοµατοσ µου λογον και διαπειληση αυτοισ παρ′ εµου18εν τω λεγειν µε τω ανοµω θανατω θανα
τωθηση και ου διεστειλω αυτω ουδε ελαλησασ του διαστειλασθαι τω ανοµω αποστρεψαι απο των οδ
ων αυτου του ζησαι αυτον ο ανοµοσ εκεινοσ τη αδικια αυτου αποθανειται και το αιµα αυτου εκ χειρ
οσ σου εκζητησω19και συ εαν διαστειλη τω ανοµω και µη αποστρεψη απο τησ ανοµιασ αυτου και τη
σ οδου αυτου ο ανοµοσ εκεινοσ εν τη αδικια αυτου αποθανειται και συ την ψυχην σου ρυση20και εν 
τω αποστρεφειν δικαιον απο των δικαιοσυνων αυτου και ποιηση παραπτωµα και δωσω την βασανον 
εισ προσωπον αυτου αυτοσ αποθανειται οτι ου διεστειλω αυτω και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αποθαν
ειται διοτι ου µη µνησθωσιν αι δικαιοσυναι αυτου ασ εποιησεν και το αιµα αυτου εκ τησ χειροσ σου
 εκζητησω21συ δε εαν διαστειλη τω δικαιω του µη αµαρτειν και αυτοσ µη αµαρτη ο δικαιοσ ζωη ζησε
ται οτι διεστειλω αυτω και συ την σεαυτου ψυχην ρυση22και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου και ειπεν πρ
οσ µε αναστηθι και εξελθε εισ το πεδιον και εκει λαληθησεται προσ σε23και ανεστην και εξηλθον εισ 
το πεδιον και ιδου εκει δοξα κυριου ειστηκει καθωσ η ορασισ και καθωσ η δοξα ην ειδον επι του ποτ
αµου του χοβαρ και πιπτω επι προσωπον µου24και ηλθεν επ′ εµε πνευµα και εστησεν µε επι ποδασ µο
υ και ελαλησεν προσ µε και ειπεν µοι εισελθε και εγκλεισθητι εν µεσω του οικου σου25και συ υιε ανθ
ρωπου ιδου δεδονται επι σε δεσµοι και δησουσιν σε εν αυτοισ και ου µη εξελθησ εκ µεσου αυτων26κα
ι την γλωσσαν σου συνδησω και αποκωφωθηση και ουκ εση αυτοισ εισ ανδρα ελεγχοντα διοτι οικοσ 
παραπικραινων εστιν27και εν τω λαλειν µε προσ σε ανοιξω το στοµα σου και ερεισ προσ αυτουσ ταδε
 λεγει κυριοσ ο ακουων ακουετω και ο απειθων απειθειτω διοτι οικοσ παραπικραινων εστιν  
 
Chapter 4 
1και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω πλινθον και θησεισ αυτην προ προσωπου σου και διαγραψεισ επ′ 
αυτην πολιν την ιερουσαληµ2και δωσεισ επ′ αυτην περιοχην και οικοδοµησεισ επ′ αυτην προµαχωνα
σ και περιβαλεισ επ′ αυτην χαρακα και δωσεισ επ′ αυτην παρεµβολασ και ταξεισ τασ βελοστασεισ κ
υκλω3και συ λαβε σεαυτω τηγανον σιδηρουν και θησεισ αυτο τοιχον σιδηρουν ανα µεσον σου και α
να µεσον τησ πολεωσ και ετοιµασεισ το προσωπον σου επ′ αυτην και εσται εν συγκλεισµω και συγκλ
εισεισ αυτην σηµειον εστιν τουτο τοισ υιοισ ισραηλ4και συ κοιµηθηση επι το πλευρον σου το αριστε
ρον και θησεισ τασ αδικιασ του οικου ισραηλ επ′ αυτου κατα αριθµον των ηµερων πεντηκοντα και ε
κατον ασ κοιµηθηση επ′ αυτου και ληµψη τασ αδικιασ αυτων5και εγω δεδωκα σοι τασ δυο αδικιασ α
υτων εισ αριθµον ηµερων ενενηκοντα και εκατον ηµερασ και ληµψη τασ αδικιασ του οικου ισραηλ6

και συντελεσεισ ταυτα παντα και κοιµηθηση επι το πλευρον σου το δεξιον και ληµψη τασ αδικιασ το
υ οικου ιουδα τεσσαρακοντα ηµερασ ηµεραν εισ ενιαυτον τεθεικα σοι7και εισ τον συγκλεισµον ιερου
σαληµ ετοιµασεισ το προσωπον σου και τον βραχιονα σου στερεωσεισ και προφητευσεισ επ′ αυτην8κ
αι εγω ιδου δεδωκα επι σε δεσµουσ και µη στραφησ απο του πλευρου σου επι το πλευρον σου εωσ ου 



συντελεσθωσιν αι ηµεραι του συγκλεισµου σου9και συ λαβε σεαυτω πυρουσ και κριθασ και κυαµον 
και φακον και κεγχρον και ολυραν και εµβαλεισ αυτα εισ αγγοσ εν οστρακινον και ποιησεισ αυτα σα
υτω εισ αρτουσ και κατ′ αριθµον των ηµερων ασ συ καθευδεισ επι του πλευρου σου ενενηκοντα και ε
κατον ηµερασ φαγεσαι αυτα10και το βρωµα σου ο φαγεσαι εν σταθµω εικοσι σικλουσ την ηµεραν απο
 καιρου εωσ καιρου φαγεσαι αυτα11και υδωρ εν µετρω πιεσαι το εκτον του ιν απο καιρου εωσ καιρου 
πιεσαι12και εγκρυφιαν κριθινον φαγεσαι αυτα εν βολβιτοισ κοπρου ανθρωπινησ εγκρυψεισ αυτα κατ′ 
οφθαλµουσ αυτων13και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ ουτωσ φαγονται οι υιοι ισραηλ ακ
αθαρτα εν τοισ εθνεσιν14και ειπα µηδαµωσ κυριε θεε του ισραηλ ιδου η ψυχη µου ου µεµιανται εν ακ
αθαρσια και θνησιµαιον και θηριαλωτον ου βεβρωκα απο γενεσεωσ µου εωσ του νυν ουδε εισεληλυθ
εν εισ το στοµα µου παν κρεασ εωλον15και ειπεν προσ µε ιδου δεδωκα σοι βολβιτα βοων αντι των βολ
βιτων των ανθρωπινων και ποιησεισ τουσ αρτουσ σου επ′ αυτων16και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ιδο
υ εγω συντριβω στηριγµα αρτου εν ιερουσαληµ και φαγονται αρτον εν σταθµω και εν ενδεια και υδω
ρ εν µετρω και εν αφανισµω πιονται17οπωσ ενδεεισ γενωνται αρτου και υδατοσ και αφανισθησεται αν
θρωποσ και αδελφοσ αυτου και τακησονται εν ταισ αδικιαισ αυτων  
 
Chapter 5 
1και συ υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ροµφαιαν οξειαν υπερ ξυρον κουρεωσ κτηση αυτην σεαυτω και ε
παξεισ αυτην επι την κεφαλην σου και επι τον πωγωνα σου και ληµψη ζυγον σταθµιων και διαστησει
σ αυτουσ2το τεταρτον εν πυρι ανακαυσεισ εν µεση τη πολει κατα την πληρωσιν των ηµερων του συγκ
λεισµου και ληµψη το τεταρτον και κατακαυσεισ αυτο εν µεσω αυτησ και το τεταρτον κατακοψεισ ε
ν ροµφαια κυκλω αυτησ και το τεταρτον διασκορπισεισ τω πνευµατι και µαχαιραν εκκενωσω οπισω 
αυτων3και ληµψη εκειθεν ολιγουσ εν αριθµω και συµπεριληµψη αυτουσ τη αναβολη σου4και εκ τουτ
ων ληµψη ετι και ριψεισ αυτουσ εισ µεσον του πυροσ και κατακαυσεισ αυτουσ εν πυρι εξ αυτησ εξε
λευσεται πυρ και ερεισ παντι οικω ισραηλ5ταδε λεγει κυριοσ αυτη η ιερουσαληµ εν µεσω των εθνων τ
εθεικα αυτην και τασ κυκλω αυτησ χωρασ6και ερεισ τα δικαιωµατα µου τη ανοµω εκ των εθνων και 
τα νοµιµα µου εκ των χωρων των κυκλω αυτησ διοτι τα δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοισ νοµιµ
οισ µου ουκ επορευθησαν εν αυτοισ7δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων η αφορµη υµων εκ των εθνω
ν των κυκλω υµων και εν τοισ νοµιµοισ µου ουκ επορευθητε και τα δικαιωµατα µου ουκ εποιησατε α
λλ′ ουδε κατα τα δικαιωµατα των εθνων των κυκλω υµων ου πεποιηκατε8δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ 
ιδου εγω επι σε και ποιησω εν µεσω σου κριµα ενωπιον των εθνων9και ποιησω εν σοι α ου πεποιηκα κ
αι α ου ποιησω οµοια αυτοισ ετι κατα παντα τα βδελυγµατα σου10δια τουτο πατερεσ φαγονται τεκνα 
εν µεσω σου και τεκνα φαγονται πατερασ και ποιησω εν σοι κριµατα και διασκορπιω παντασ τουσ κ
αταλοιπουσ σου εισ παντα ανεµον11δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ ει µη ανθ′ ων τα αγια µου εµιανασ 
εν πασιν τοισ βδελυγµασιν σου καγω απωσοµαι σε ου φεισεται µου ο οφθαλµοσ καγω ουκ ελεησω12το 
τεταρτον σου εν θανατω αναλωθησεται και το τεταρτον σου εν λιµω συντελεσθησεται εν µεσω σου κ
αι το τεταρτον σου εισ παντα ανεµον σκορπιω αυτουσ και το τεταρτον σου εν ροµφαια πεσουνται κυ
κλω σου και µαχαιραν εκκενωσω οπισω αυτων13και συντελεσθησεται ο θυµοσ µου και η οργη µου επ′
 αυτουσ και επιγνωση διοτι εγω κυριοσ λελαληκα εν ζηλω µου εν τω συντελεσαι µε την οργην µου επ′
 αυτουσ14και θησοµαι σε εισ ερηµον και τασ θυγατερασ σου κυκλω σου ενωπιον παντοσ διοδευοντοσ
15και εση στενακτη και δηλαι+στη εν τοισ εθνεσιν τοισ κυκλω σου εν τω ποιησαι µε εν σοι κριµατα ε
ν εκδικησει θυµου µου εγω κυριοσ λελαληκα16εν τω εξαποστειλαι µε τασ βολιδασ µου του λιµου επ′ 
αυτουσ και εσονται εισ εκλειψιν και συντριψω στηριγµα αρτου σου17και εξαποστελω επι σε λιµον κα
ι θηρια πονηρα και τιµωρησοµαι σε και θανατοσ και αιµα διελευσονται επι σε και ροµφαιαν επαξω ε
πι σε κυκλοθεν εγω κυριοσ λελαληκα  
 
Chapter 6 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τα ορη ισραη
λ και προφητευσον επ′ αυτα3και ερεισ τα ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυριοσ τοισ 
ορεσιν και τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν και ταισ ναπαισ ιδου εγω επαγω εφ′ υµασ ροµφαιαν και εξ
ολεθρευθησεται τα υψηλα υµων4και συντριβησονται τα θυσιαστηρια υµων και τα τεµενη υµων και κ
αταβαλω τραυµατιασ υµων ενωπιον των ειδωλων υµων5και διασκορπιω τα οστα υµων κυκλω των θυ
σιαστηριων υµων6εν παση τη κατοικια υµων αι πολεισ εξερηµωθησονται και τα υψηλα αφανισθησετ
αι οπωσ εξολεθρευθη τα θυσιαστηρια υµων και συντριβησονται τα ειδωλα υµων και εξαρθησεται τα 
τεµενη υµων7και πεσουνται τραυµατιαι εν µεσω υµων και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ8εν τω γενεσθαι
 εξ υµων ανασωζοµενουσ εκ ροµφαιασ εν τοισ εθνεσιν και εν τω διασκορπισµω υµων εν ταισ χωραισ9

και µνησθησονται µου οι ανασωζοµενοι εξ υµων εν τοισ εθνεσιν ου ηχµαλωτευθησαν εκει οµωµοκα 
τη καρδια αυτων τη εκπορνευουση απ′ εµου και τοισ οφθαλµοισ αυτων τοισ πορνευουσιν οπισω των 
επιτηδευµατων αυτων και κοψονται προσωπα αυτων εν πασι τοισ βδελυγµασιν αυτων10και επιγνωσον



ται διοτι εγω κυριοσ λελαληκα11ταδε λεγει κυριοσ κροτησον τη χειρι και ψοφησον τω ποδι και ειπον ε
υγε ευγε επι πασιν τοισ βδελυγµασιν οικου ισραηλ εν ροµφαια και εν θανατω και εν λιµω πεσουνται12

ο εγγυσ εν ροµφαια πεσειται ο δε µακραν εν θανατω τελευτησει και ο περιεχοµενοσ εν λιµω συντελεσ
θησεται και συντελεσω την οργην µου επ′ αυτουσ13και γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εν τω ειναι τουσ τρ
αυµατιασ υµων εν µεσω των ειδωλων υµων κυκλω των θυσιαστηριων υµων επι παντα βουνον υψηλο
ν και υποκατω δενδρου συσκιου ου εδωκαν εκει οσµην ευωδιασ πασι τοισ ειδωλοισ αυτων14και εκτεν
ω την χειρα µου επ′ αυτουσ και θησοµαι την γην εισ αφανισµον και εισ ολεθρον απο τησ ερηµου δεβ
λαθα εκ πασησ τησ κατοικιασ και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ  
 
Chapter 7 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ειπον ταδε λεγει κυριοσ τη γη του ισρ
αηλ περασ ηκει το περασ ηκει επι τασ τεσσαρασ πτερυγασ τησ γησ3ηκει το περασ4επι σε τον κατοικο
υντα την γην ηκει ο καιροσ ηγγικεν η ηµερα ου µετα θορυβων ουδε µετα ωδινων5νυν εγγυθεν εκχεω τ
ην οργην µου επι σε και συντελεσω τον θυµον µου εν σοι και κρινω σε εν ταισ οδοισ σου και δωσω επ
ι σε παντα τα βδελυγµατα σου6ου φεισεται ο οφθαλµοσ µου ουδε µη ελεησω διοτι τασ οδουσ σου επι 
σε δωσω και τα βδελυγµατα σου εν µεσω σου εσονται και επιγνωση διοτι εγω ειµι κυριοσ ο τυπτων7νυ
ν το περασ προσ σε και αποστελω εγω επι σε και εκδικησω σε εν ταισ οδοισ σου και δωσω επι σε παντ
α τα βδελυγµατα σου8ου φεισεται ο οφθαλµοσ µου επι σε ουδε µη ελεησω διοτι την οδον σου επι σε δ
ωσω και τα βδελυγµατα σου εν µεσω σου εσται και επιγνωση διοτι εγω κυριοσ9διοτι ταδε λεγει κυριοσ
10ιδου το περασ ηκει ιδου ηµερα κυριου ει και η ραβδοσ ηνθηκεν η υβρισ εξανεστηκεν11και συντριψε
ι στηριγµα ανοµου και ου µετα θορυβου ουδε µετα σπουδησ12ηκει ο καιροσ ιδου η ηµερα ο κτωµενοσ
 µη χαιρετω και ο πωλων µη θρηνειτω13διοτι ο κτωµενοσ προσ τον πωλουντα ουκετι µη επιστρεψη και
 ανθρωποσ εν οφθαλµω ζωησ αυτου ου κρατησει14σαλπισατε εν σαλπιγγι και κρινατε τα συµπαντα15ο
 πολεµοσ εν ροµφαια εξωθεν και ο λιµοσ και ο θανατοσ εσωθεν ο εν τω πεδιω εν ροµφαια τελευτησει 
τουσ δε εν τη πολει λιµοσ και θανατοσ συντελεσει16και ανασωθησονται οι ανασωζοµενοι εξ αυτων κ
αι εσονται επι των ορεων παντασ αποκτενω εκαστον εν ταισ αδικιαισ αυτου17πασαι χειρεσ εκλυθησο
νται και παντεσ µηροι µολυνθησονται υγρασια18και περιζωσονται σακκουσ και καλυψει αυτουσ θα
µβοσ και επι παν προσωπον αισχυνη επ′ αυτουσ και επι πασαν κεφαλην φαλακρωµα19το αργυριον αυ
των ριφησεται εν ταισ πλατειαισ και το χρυσιον αυτων υπεροφθησεται αι ψυχαι αυτων ου µη εµπλησ
θωσιν και αι κοιλιαι αυτων ου µη πληρωθωσιν διοτι βασανοσ των αδικιων αυτων εγενετο20εκλεκτα κ
οσµου εισ υπερηφανιαν εθεντο αυτα και εικονασ των βδελυγµατων αυτων εποιησαν εξ αυτων ενεκεν 
τουτου δεδωκα αυτα αυτοισ εισ ακαθαρσιαν21και παραδωσω αυτα εισ χειρασ αλλοτριων του διαρπα
σαι αυτα και τοισ λοιµοισ τησ γησ εισ σκυλα και βεβηλωσουσιν αυτα22και αποστρεψω το προσωπον 
µου απ′ αυτων και µιανουσιν την επισκοπην µου και εισελευσονται εισ αυτα αφυλακτωσ και βεβηλω
σουσιν αυτα23και ποιησουσι φυρµον διοτι η γη πληρησ λαων και η πολισ πληρησ ανοµιασ24και αποσ
τρεψω το φρυαγµα τησ ισχυοσ αυτων και µιανθησεται τα αγια αυτων25εξιλασµοσ ηξει και ζητησει ει
ρηνην και ουκ εσται26ουαι επι ουαι εσται και αγγελια επ′ αγγελιαν εσται και ζητηθησεται ορασισ εκ 
προφητου και νοµοσ απολειται εξ ιερεωσ και βουλη εκ πρεσβυτερων27αρχων ενδυσεται αφανισµον κ
αι αι χειρεσ του λαου τησ γησ παραλυθησονται κατα τασ οδουσ αυτων ποιησω αυτοισ και εν τοισ κ
ριµασιν αυτων εκδικησω αυτουσ και γνωσονται οτι εγω κυριοσ 
 
Chapter 8 
1και εγενετο εν τω εκτω ετει εν τω πεµπτω µηνι πεµπτη του µηνοσ εγω εκαθηµην εν τω οικω και οι πρε
σβυτεροι ιουδα εκαθηντο ενωπιον µου και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου2και ειδον και ιδου οµοιωµα αν
δροσ απο τησ οσφυοσ αυτου και εωσ κατω πυρ και απο τησ οσφυοσ αυτου υπερανω ωσ ορασισ ηλεκτ
ρου3και εξετεινεν οµοιωµα χειροσ και ανελαβεν µε τησ κορυφησ µου και ανελαβεν µε πνευµα ανα µε
σον τησ γησ και ανα µεσον του ουρανου και ηγαγεν µε εισ ιερουσαληµ εν ορασει θεου επι τα προθυρ
α τησ πυλησ τησ εσωτερασ τησ βλεπουσησ προσ βορραν ου ην η στηλη του κτωµενου4και ιδου εκει 
ην δοξα κυριου θεου ισραηλ κατα την ορασιν ην ειδον εν τω πεδιω5και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου α
ναβλεψον τοισ οφθαλµοισ σου προσ βορραν και ανεβλεψα τοισ οφθαλµοισ µου προσ βορραν και ιδο
υ απο βορρα επι την πυλην την προσ ανατολασ6και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ τι ουτοι πο
ιουσιν ανοµιασ µεγαλασ ποιουσιν ωδε του απεχεσθαι απο των αγιων µου και ετι οψει ανοµιασ µειζον
ασ7και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα τησ αυλησ8και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ορυξον και ωρυξα κ
αι ιδου θυρα µια9και ειπεν προσ µε εισελθε και ιδε τασ ανοµιασ ασ ουτοι ποιουσιν ωδε10και εισηλθον
 και ειδον και ιδου µαταια βδελυγµατα και παντα τα ειδωλα οικου ισραηλ διαγεγραµµενα επ′ αυτου κ
υκλω11και εβδοµηκοντα ανδρεσ εκ των πρεσβυτερων οικου ισραηλ και ιεζονιασ ο του σαφαν εν µεσω
 αυτων ειστηκει προ προσωπου αυτων και εκαστοσ θυµιατηριον αυτου ειχεν εν τη χειρι και η ατµισ τ
ου θυµιαµατοσ ανεβαινεν12και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ α οι πρεσβυτεροι του οικου ισρ



αηλ ποιουσιν εκαστοσ αυτων εν τω κοιτωνι τω κρυπτω αυτων διοτι ειπαν ουχ ορα ο κυριοσ εγκαταλε
λοιπεν κυριοσ την γην13και ειπεν προσ µε ετι οψει ανοµιασ µειζονασ ασ ουτοι ποιουσιν14και εισηγαγε
ν µε επι τα προθυρα τησ πυλησ οικου κυριου τησ βλεπουσησ προσ βορραν και ιδου εκει γυναικεσ κα
θηµεναι θρηνουσαι τον θαµµουζ15και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου εωρακασ και ετι οψει επιτηδευµατ
α µειζονα τουτων16και εισηγαγεν µε εισ την αυλην οικου κυριου την εσωτεραν και ιδου επι των προθ
υρων του ναου κυριου ανα µεσον των αιλαµ και ανα µεσον του θυσιαστηριου ωσ εικοσι ανδρεσ τα ο
πισθια αυτων προσ τον ναον του κυριου και τα προσωπα αυτων απεναντι και ουτοι προσκυνουσιν τ
ω ηλιω17και ειπεν προσ µε εωρακασ υιε ανθρωπου µη µικρα τω οικω ιουδα του ποιειν τασ ανοµιασ α
σ πεποιηκασιν ωδε διοτι επλησαν την γην ανοµιασ και ιδου αυτοι ωσ µυκτηριζοντεσ18και εγω ποιησω
 αυτοισ µετα θυµου ου φεισεται ο οφθαλµοσ µου ουδε µη ελεησω  
 
Chapter 9 
1και ανεκραγεν εισ τα ωτα µου φωνη µεγαλη λεγων ηγγικεν η εκδικησισ τησ πολεωσ και εκαστοσ ειχε
ν τα σκευη τησ εξολεθρευσεωσ εν χειρι αυτου2και ιδου εξ ανδρεσ ηρχοντο απο τησ οδου τησ πυλησ τ
ησ υψηλησ τησ βλεπουσησ προσ βορραν και εκαστου πελυξ εν τη χειρι αυτου και εισ ανηρ εν µεσω 
αυτων ενδεδυκωσ ποδηρη και ζωνη σαπφειρου επι τησ οσφυοσ αυτου και εισηλθοσαν και εστησαν ε
χοµενοι του θυσιαστηριου του χαλκου3και δοξα θεου του ισραηλ ανεβη απο των χερουβιν η ουσα επ
′ αυτων εισ το αιθριον του οικου και εκαλεσεν τον ανδρα τον ενδεδυκοτα τον ποδηρη οσ ειχεν επι τη
σ οσφυοσ αυτου την ζωνην4και ειπεν προσ αυτον διελθε µεσην την ιερουσαληµ και δοσ το σηµειον ε
πι τα µετωπα των ανδρων των καταστεναζοντων και των κατωδυνωµενων επι πασαισ ταισ ανοµιαισ τ
αισ γινοµεναισ εν µεσω αυτησ5και τουτοισ ειπεν ακουοντοσ µου πορευεσθε οπισω αυτου εισ την πολ
ιν και κοπτετε και µη φειδεσθε τοισ οφθαλµοισ υµων και µη ελεησητε6πρεσβυτερον και νεανισκον κα
ι παρθενον και νηπια και γυναικασ αποκτεινατε εισ εξαλειψιν επι δε παντασ εφ′ ουσ εστιν το σηµειον
 µη εγγισητε και απο των αγιων µου αρξασθε και ηρξαντο απο των ανδρων των πρεσβυτερων οι ησαν 
εσω εν τω οικω7και ειπεν προσ αυτουσ µιανατε τον οικον και πλησατε τασ οδουσ νεκρων εκπορευοµε
νοι και κοπτετε8και εγενετο εν τω κοπτειν αυτουσ και πιπτω επι προσωπον µου και ανεβοησα και ειπα
 οιµµοι κυριε εξαλειφεισ συ τουσ καταλοιπουσ του ισραηλ εν τω εκχεαι σε τον θυµον σου επι ιερουσ
αληµ9και ειπεν προσ µε αδικια του οικου ισραηλ και ιουδα µεµεγαλυνται σφοδρα σφοδρα οτι επλησθ
η η γη λαων πολλων και η πολισ επλησθη αδικιασ και ακαθαρσιασ οτι ειπαν εγκαταλελοιπεν κυριοσ 
την γην ουκ εφορα ο κυριοσ10και ου φεισεται µου ο οφθαλµοσ ουδε µη ελεησω τασ οδουσ αυτων εισ κ
εφαλασ αυτων δεδωκα11και ιδου ο ανηρ ο ενδεδυκωσ τον ποδηρη και εζωσµενοσ τη ζωνη την οσφυν 
αυτου και απεκρινατο λεγων πεποιηκα καθωσ ενετειλω µοι  
 
Chapter 10 
1και ειδον και ιδου επανω του στερεωµατοσ του υπερ κεφαλησ των χερουβιν ωσ λιθοσ σαπφειρου οµο
ιωµα θρονου επ′ αυτων2και ειπεν προσ τον ανδρα τον ενδεδυκοτα την στολην εισελθε εισ το µεσον τω
ν τροχων των υποκατω των χερουβιν και πλησον τασ δρακασ σου ανθρακων πυροσ εκ µεσου των χερ
ουβιν και διασκορπισον επι την πολιν και εισηλθεν ενωπιον µου3και τα χερουβιν ειστηκει εκ δεξιων τ
ου οικου εν τω εισπορευεσθαι τον ανδρα και η νεφελη επλησεν την αυλην την εσωτεραν4και απηρεν 
η δοξα κυριου απο των χερουβιν εισ το αιθριον του οικου και επλησεν τον οικον η νεφελη και η αυλη
 επλησθη του φεγγουσ τησ δοξησ κυριου5και φωνη των πτερυγων των χερουβιν ηκουετο εωσ τησ αυλη
σ τησ εξωτερασ ωσ φωνη θεου σαδδαι λαλουντοσ6και εγενετο εν τω εντελλεσθαι αυτον τω ανδρι τω ε
νδεδυκοτι την στολην την αγιαν λεγων λαβε πυρ εκ µεσου των τροχων εκ µεσου των χερουβιν και εισ
ηλθεν και εστη εχοµενοσ των τροχων7και εξετεινεν την χειρα αυτου εισ µεσον του πυροσ του οντοσ ε
ν µεσω των χερουβιν και ελαβεν και εδωκεν εισ τασ χειρασ του ενδεδυκοτοσ την στολην την αγιαν κ
αι ελαβεν και εξηλθεν8και ειδον τα χερουβιν οµοιωµα χειρων ανθρωπων υποκατωθεν των πτερυγων α
υτων9και ειδον και ιδου τροχοι τεσσαρεσ ειστηκεισαν εχοµενοι των χερουβιν τροχοσ εισ εχοµενοσ χε
ρουβ ενοσ και η οψισ των τροχων ωσ οψισ λιθου ανθρακοσ10και η οψισ αυτων οµοιωµα εν τοισ τεσσ
αρσιν ον τροπον οταν η τροχοσ εν µεσω τροχου11εν τω πορευεσθαι αυτα εισ τα τεσσαρα µερη αυτων 
επορευοντο ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα οτι εισ ον αν τοπον επεβλεψεν η αρχη η µια επορ
ευοντο και ουκ επεστρεφον εν τω πορευεσθαι αυτα12και οι νωτοι αυτων και αι χειρεσ αυτων και αι πτ
ερυγεσ αυτων και οι τροχοι πληρεισ οφθαλµων κυκλοθεν τοισ τεσσαρσιν τροχοισ αυτων13τοισ δε τρο
χοισ τουτοισ επεκληθη γελγελ ακουοντοσ µου15και ηραν τα χερουβιν τουτο το ζωον ο ειδον επι του π
οταµου του χοβαρ16και εν τω πορευεσθαι τα χερουβιν επορευοντο οι τροχοι και ουτοι εχοµενοι αυτω
ν και εν τω εξαιρειν τα χερουβιν τασ πτερυγασ αυτων του µετεωριζεσθαι απο τησ γησ ουκ επεστρεφο
ν οι τροχοι αυτων17εν τω εσταναι αυτα ειστηκεισαν και εν τω µετεωριζεσθαι αυτα εµετεωριζοντο µετ′
 αυτων διοτι πνευµα ζωησ εν αυτοισ ην18και εξηλθεν δοξα κυριου απο του οικου και επεβη επι τα χερ
ουβιν19και ανελαβον τα χερουβιν τασ πτερυγασ αυτων και εµετεωρισθησαν απο τησ γησ ενωπιον εµο



υ εν τω εξελθειν αυτα και οι τροχοι εχοµενοι αυτων και εστησαν επι τα προθυρα τησ πυλησ οικου κυ
ριου τησ απεναντι και δοξα θεου ισραηλ ην επ′ αυτων υπερανω20τουτο το ζωον εστιν ο ειδον υποκατ
ω θεου ισραηλ επι του ποταµου του χοβαρ και εγνων οτι χερουβιν εστιν21τεσσαρα προσωπα τω ενι κα
ι οκτω πτερυγεσ τω ενι και οµοιωµα χειρων ανθρωπου υποκατωθεν των πτερυγων αυτων22και οµοιωσι
σ των προσωπων αυτων ταυτα τα προσωπα εστιν α ειδον υποκατω τησ δοξησ θεου ισραηλ επι του πο
ταµου του χοβαρ και αυτα εκαστον κατα προσωπον αυτων επορευοντο  
 
Chapter 11 
1και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε επι την πυλην του οικου κυριου την κατεναντι την βλεπουσα
ν κατα ανατολασ και ιδου επι των προθυρων τησ πυλησ ωσ εικοσι και πεντε ανδρεσ και ειδον εν µεσ
ω αυτων τον ιεζονιαν τον του εζερ και φαλτιαν τον του βαναιου τουσ αφηγουµενουσ του λαου2και ει
πεν κυριοσ προσ µε υιε ανθρωπου ουτοι οι ανδρεσ οι λογιζοµενοι µαταια και βουλευοµενοι βουλην π
ονηραν εν τη πολει ταυτη3οι λεγοντεσ ουχι προσφατωσ ωκοδοµηνται αι οικιαι αυτη εστιν ο λεβησ ηµ
εισ δε τα κρεα4δια τουτο προφητευσον επ′ αυτουσ προφητευσον υιε ανθρωπου5και επεσεν επ′ εµε πνευ
µα κυριου και ειπεν προσ µε λεγε ταδε λεγει κυριοσ ουτωσ ειπατε οικοσ ισραηλ και τα διαβουλια του 
πνευµατοσ υµων εγω επισταµαι6επληθυνατε νεκρουσ υµων εν τη πολει ταυτη και ενεπλησατε τασ οδ
ουσ αυτησ τραυµατιων7δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ τουσ νεκρουσ υµων ουσ επαταξατε εν µεσω αυτη
σ ουτοι εισιν τα κρεα αυτη δε ο λεβησ εστιν και υµασ εξαξω εκ µεσου αυτησ8ροµφαιαν φοβεισθε και 
ροµφαιαν επαξω εφ′ υµασ λεγει κυριοσ9και εξαξω υµασ εκ µεσου αυτησ και παραδωσω υµασ εισ χειρ
ασ αλλοτριων και ποιησω εν υµιν κριµατα10εν ροµφαια πεσεισθε επι των οριων του ισραηλ κρινω υµ
ασ και επιγνωσεσθε οτι εγω κυριοσ11αυτη υµιν ουκ εσται εισ λεβητα και υµεισ ου µη γενησθε εν µεσω
 αυτησ εισ κρεα επι των οριων του ισραηλ κρινω υµασ12και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ13και εγενετ
ο εν τω προφητευειν µε και φαλτιασ ο του βαναιου απεθανεν και πιπτω επι προσωπον µου και ανεβοη
σα φωνη µεγαλη και ειπα οιµµοι οιµµοι κυριε εισ συντελειαν συ ποιεισ τουσ καταλοιπουσ του ισραη
λ14και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων15υιε ανθρωπου οι αδελφοι σου και οι ανδρεσ τησ αιχµαλω
σιασ σου και πασ ο οικοσ του ισραηλ συντετελεσται οισ ειπαν αυτοισ οι κατοικουντεσ ιερουσαληµ 
µακραν απεχετε απο του κυριου ηµιν δεδοται η γη εισ κληρονοµιαν16δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριο
σ οτι απωσοµαι αυτουσ εισ τα εθνη και διασκορπιω αυτουσ εισ πασαν την γην και εσοµαι αυτοισ εισ
 αγιασµα µικρον εν ταισ χωραισ ου αν εισελθωσιν εκει17δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ και εισδεξ
οµαι αυτουσ εκ των εθνων και συναξω αυτουσ εκ των χωρων ου διεσπειρα αυτουσ εν αυταισ και δω
σω αυτοισ την γην του ισραηλ18και εισελευσονται εκει και εξαρουσιν παντα τα βδελυγµατα αυτησ κ
αι πασασ τασ ανοµιασ αυτησ εξ αυτησ19και δωσω αυτοισ καρδιαν ετεραν και πνευµα καινον δωσω ε
ν αυτοισ και εκσπασω την καρδιαν την λιθινην εκ τησ σαρκοσ αυτων και δωσω αυτοισ καρδιαν σαρ
κινην20οπωσ εν τοισ προσταγµασιν µου πορευωνται και τα δικαιωµατα µου φυλασσωνται και ποιωσι
ν αυτα και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον21και εισ την καρδιαν των βδελυγµατ
ων αυτων και των ανοµιων αυτων ωσ η καρδια αυτων επορευετο τασ οδουσ αυτων εισ κεφαλασ αυτω
ν δεδωκα λεγει κυριοσ22και εξηραν τα χερουβιν τασ πτερυγασ αυτων και οι τροχοι εχοµενοι αυτων κ
αι η δοξα θεου ισραηλ επ′ αυτα υπερανω αυτων23και ανεβη η δοξα κυριου εκ µεσησ τησ πολεωσ και 
εστη επι του ορουσ ο ην απεναντι τησ πολεωσ24και ανελαβεν µε πνευµα και ηγαγεν µε εισ γην χαλδαι
ων εισ την αιχµαλωσιαν εν ορασει εν πνευµατι θεου και ανεβην απο τησ ορασεωσ ησ ειδον25και ελα
λησα προσ την αιχµαλωσιαν παντασ τουσ λογουσ του κυριου ουσ εδειξεν µοι  
 
Chapter 12 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου εν µεσω των αδικιων αυτων συ κατοικεισ οι ε
χουσιν οφθαλµουσ του βλεπειν και ου βλεπουσιν και ωτα εχουσιν του ακουειν και ουκ ακουουσιν δι
οτι οικοσ παραπικραινων εστιν3και συ υιε ανθρωπου ποιησον σεαυτω σκευη αιχµαλωσιασ ηµερασ ε
νωπιον αυτων και αιχµαλωτευθηση εκ του τοπου σου εισ ετερον τοπον ενωπιον αυτων οπωσ ιδωσιν δ
ιοτι οικοσ παραπικραινων εστιν4και εξοισεισ τα σκευη σου ωσ σκευη αιχµαλωσιασ ηµερασ κατ′ οφθ
αλµουσ αυτων και συ εξελευση εσπερασ ωσ εκπορευεται αιχµαλωτοσ5ενωπιον αυτων διορυξον σεαυ
τω εισ τον τοιχον και διεξελευση δι′ αυτου6ενωπιον αυτων επ′ ωµων αναληµφθηση και κεκρυµµενοσ 
εξελευση το προσωπον σου συγκαλυψεισ και ου µη ιδησ την γην διοτι τερασ δεδωκα σε τω οικω ισρα
ηλ7και εποιησα ουτωσ κατα παντα οσα ενετειλατο µοι και σκευη εξηνεγκα ωσ σκευη αιχµαλωσιασ η
µερασ και εσπερασ διωρυξα εµαυτω τον τοιχον και κεκρυµµενοσ εξηλθον επ′ ωµων ανεληµφθην ενω
πιον αυτων8και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε το πρωι λεγων9υιε ανθρωπου ουκ ειπαν προσ σε ο οικο
σ του ισραηλ οικοσ ο παραπικραινων τι συ ποιεισ10ειπον προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ο αρ
χων και ο αφηγουµενοσ εν ιερουσαληµ και παντι οικω ισραηλ οι εισιν εν µεσω αυτων11ειπον οτι εγω τ
ερατα ποιω εν µεσω αυτησ ον τροπον πεποιηκα ουτωσ εσται αυτοισ εν µετοικεσια και εν αιχµαλωσια
 πορευσονται12και ο αρχων εν µεσω αυτων επ′ ωµων αρθησεται και κεκρυµµενοσ εξελευσεται δια του



 τοιχου και διορυξει του εξελθειν αυτον δι′ αυτου το προσωπον αυτου συγκαλυψει οπωσ µη οραθη οφ
θαλµω και αυτοσ την γην ουκ οψεται13και εκπετασω το δικτυον µου επ′ αυτον και συλληµφθησεται ε
ν τη περιοχη µου και αξω αυτον εισ βαβυλωνα εισ γην χαλδαιων και αυτην ουκ οψεται και εκει τελε
υτησει14και παντασ τουσ κυκλω αυτου τουσ βοηθουσ αυτου και παντασ τουσ αντιλαµβανοµενουσ α
υτου διασπερω εισ παντα ανεµον και ροµφαιαν εκκενωσω οπισω αυτων15και γνωσονται διοτι εγω κυρ
ιοσ εν τω διασκορπισαι µε αυτουσ εν τοισ εθνεσιν και διασπερω αυτουσ εν ταισ χωραισ16και υπολει
ψοµαι εξ αυτων ανδρασ αριθµω εκ ροµφαιασ και εκ λιµου και εκ θανατου οπωσ εκδιηγωνται πασασ 
τασ ανοµιασ αυτων εν τοισ εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει και γνωσονται οτι εγω κυριοσ17και εγενετο λο
γοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου τον αρτον σου µετ′ οδυνησ φαγεσαι και το υδωρ σου µετα β
ασανου και θλιψεωσ πιεσαι19και ερεισ προσ τον λαον τησ γησ ταδε λεγει κυριοσ τοισ κατοικουσιν ιε
ρουσαληµ επι τησ γησ του ισραηλ τουσ αρτουσ αυτων µετ′ ενδειασ φαγονται και το υδωρ αυτων µετα
 αφανισµου πιονται οπωσ αφανισθη η γη συν πληρωµατι αυτησ εν ασεβεια γαρ παντεσ οι κατοικουντ
εσ εν αυτη20και αι πολεισ αυτων αι κατοικουµεναι εξερηµωθησονται και η γη εισ αφανισµον εσται κ
αι επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ21και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων22υιε ανθρωπου τισ υµιν η π
αραβολη αυτη επι τησ γησ του ισραηλ λεγοντεσ µακραν αι ηµεραι απολωλεν ορασισ23δια τουτο ειπο
ν προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ αποστρεψω την παραβολην ταυτην και ουκετι µη ειπωσιν την παρα
βολην ταυτην οικοσ του ισραηλ οτι λαλησεισ προσ αυτουσ ηγγικασιν αι ηµεραι και λογοσ πασησ ορ
ασεωσ24οτι ουκ εσται ετι πασα ορασισ ψευδησ και µαντευοµενοσ τα προσ χαριν εν µεσω των υιων ισ
ραηλ25διοτι εγω κυριοσ λαλησω τουσ λογουσ µου λαλησω και ποιησω και ου µη µηκυνω ετι οτι εν τα
ισ ηµεραισ υµων οικοσ ο παραπικραινων λαλησω λογον και ποιησω λεγει κυριοσ26και εγενετο λογοσ 
κυριου προσ µε λεγων27υιε ανθρωπου ιδου οικοσ ισραηλ ο παραπικραινων λεγοντεσ λεγουσιν η ορασ
ισ ην ουτοσ ορα εισ ηµερασ πολλασ και εισ καιρουσ µακρουσ ουτοσ προφητευει28δια τουτο ειπον πρ
οσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ου µη µηκυνωσιν ουκετι παντεσ οι λογοι µου ουσ αν λαλησω λαλησω κ
αι ποιησω λεγει κυριοσ  
 
Chapter 13 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον επι τουσ προφητασ του ισραηλ 
και προφητευσεισ και ερεισ προσ αυτουσ ακουσατε λογον κυριου3ταδε λεγει κυριοσ ουαι τοισ προφη
τευουσιν απο καρδιασ αυτων και το καθολου µη βλεπουσιν4οι προφηται σου ισραηλ ωσ αλωπεκεσ εν
 ταισ ερηµοισ5ουκ εστησαν εν στερεωµατι και συνηγαγον ποιµνια επι τον οικον του ισραηλ ουκ ανεσ
τησαν οι λεγοντεσ εν ηµερα κυριου6βλεποντεσ ψευδη µαντευοµενοι µαταια οι λεγοντεσ λεγει κυριοσ 
και κυριοσ ουκ απεσταλκεν αυτουσ και ηρξαντο του αναστησαι λογον7ουχ ορασιν ψευδη εωρακατε 
και µαντειασ µαταιασ ειρηκατε8δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων οι λογοι υµων ψευδεισ και
 αι µαντειαι υµων µαταιαι δια τουτο ιδου εγω εφ′ υµασ λεγει κυριοσ9και εκτενω την χειρα µου επι του
σ προφητασ τουσ ορωντασ ψευδη και τουσ αποφθεγγοµενουσ µαταια εν παιδεια του λαου µου ουκ εσ
ονται ουδε εν γραφη οικου ισραηλ ου γραφησονται και εισ την γην του ισραηλ ουκ εισελευσονται κα
ι γνωσονται διοτι εγω κυριοσ10ανθ′ ων τον λαον µου επλανησαν λεγοντεσ ειρηνη ειρηνη και ουκ ην ει
ρηνη και ουτοσ οικοδοµει τοιχον και αυτοι αλειφουσιν αυτον ει πεσειται11ειπον προσ τουσ αλειφοντ
ασ πεσειται και εσται υετοσ κατακλυζων και δωσω λιθουσ πετροβολουσ εισ τουσ ενδεσµουσ αυτων 
και πεσουνται και πνευµα εξαιρον και ραγησεται12και ιδου πεπτωκεν ο τοιχοσ και ουκ ερουσιν προσ 
υµασ που εστιν η αλοιφη υµων ην ηλειψατε13δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ και ρηξω πνοην εξαιρουσα
ν µετα θυµου και υετοσ κατακλυζων εν οργη µου εσται και τουσ λιθουσ τουσ πετροβολουσ εν θυµω ε
παξω εισ συντελειαν14και κατασκαψω τον τοιχον ον ηλειψατε και πεσειται και θησω αυτον επι την γ
ην και αποκαλυφθησεται τα θεµελια αυτου και πεσειται και συντελεσθησεσθε µετ′ ελεγχων και επιγν
ωσεσθε διοτι εγω κυριοσ15και συντελεσω τον θυµον µου επι τον τοιχον και επι τουσ αλειφοντασ αυτο
ν και πεσειται και ειπα προσ υµασ ουκ εστιν ο τοιχοσ ουδε οι αλειφοντεσ αυτον16προφηται του ισραη
λ οι προφητευοντεσ επι ιερουσαληµ και οι ορωντεσ αυτη ειρηνην και ειρηνη ουκ εστιν λεγει κυριοσ17

και συ υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τασ θυγατερασ του λαου σου τασ προφητευουσ
ασ απο καρδιασ αυτων και προφητευσον επ′ αυτασ18και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ουαι ταισ συρραπτο
υσαισ προσκεφαλαια επι παντα αγκωνα χειροσ και ποιουσαισ επιβολαια επι πασαν κεφαλην πασησ 
ηλικιασ του διαστρεφειν ψυχασ αι ψυχαι διεστραφησαν του λαου µου και ψυχασ περιεποιουντο19και
 εβεβηλουν µε προσ τον λαον µου ενεκεν δρακοσ κριθων και ενεκεν κλασµατων αρτου του αποκτεινα
ι ψυχασ ασ ουκ εδει αποθανειν και του περιποιησασθαι ψυχασ ασ ουκ εδει ζησαι εν τω αποφθεγγεσθ
αι υµασ λαω εισακουοντι µαταια αποφθεγµατα20δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι τα π
ροσκεφαλαια υµων εφ′ α υµεισ συστρεφετε εκει ψυχασ και διαρρηξω αυτα απο των βραχιονων υµων 
και εξαποστελω τασ ψυχασ ασ υµεισ εκστρεφετε τασ ψυχασ αυτων εισ διασκορπισµον21και διαρρηξ
ω τα επιβολαια υµων και ρυσοµαι τον λαον µου εκ χειροσ υµων και ουκετι εσονται εν χερσιν υµων ει
σ συστροφην και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ22ανθ′ ων διεστρεφετε καρδιαν δικαιου αδικωσ και εγω 



ου διεστρεφον αυτον και του κατισχυσαι χειρασ ανοµου το καθολου µη αποστρεψαι απο τησ οδου α
υτου τησ πονηρασ και ζησαι αυτον23δια τουτο ψευδη ου µη ιδητε και µαντειασ ου µη µαντευσησθε ε
τι και ρυσοµαι τον λαον µου εκ χειροσ υµων και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ  
 
Chapter 14 
1και ηλθον προσ µε ανδρεσ εκ των πρεσβυτερων του ισραηλ και εκαθισαν προ προσωπου µου2και εγε
νετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων3υιε ανθρωπου οι ανδρεσ ουτοι εθεντο τα διανοηµατα αυτων επι τα
σ καρδιασ αυτων και την κολασιν των αδικιων αυτων εθηκαν προ προσωπου αυτων ει αποκρινοµενο
σ αποκριθω αυτοισ4δια τουτο λαλησον αυτοισ και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ανθρωποσ α
νθρωποσ εκ του οικου ισραηλ οσ αν θη τα διανοηµατα αυτου επι την καρδιαν αυτου και την κολασι
ν τησ αδικιασ αυτου ταξη προ προσωπου αυτου και ελθη προσ τον προφητην εγω κυριοσ αποκριθησο
µαι αυτω εν οισ ενεχεται η διανοια αυτου5οπωσ πλαγιαση τον οικον του ισραηλ κατα τασ καρδιασ α
υτων τασ απηλλοτριωµενασ απ′ εµου εν τοισ ενθυµηµασιν αυτων6δια τουτο ειπον προσ τον οικον του
 ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ επιστραφητε και αποστρεψατε απο των επιτηδευµατων υµων και α
πο πασων των ασεβειων υµων και επιστρεψατε τα προσωπα υµων7διοτι ανθρωποσ ανθρωποσ εκ του ο
ικου ισραηλ και εκ των προσηλυτων των προσηλυτευοντων εν τω ισραηλ οσ αν απαλλοτριωθη απ′ εµ
ου και θηται τα ενθυµηµατα αυτου επι την καρδιαν αυτου και την κολασιν τησ αδικιασ αυτου ταξη 
προ προσωπου αυτου και ελθη προσ τον προφητην του επερωτησαι αυτον εν εµοι εγω κυριοσ αποκριθ
ησοµαι αυτω εν ω ενεχεται εν αυτω8και στηριω το προσωπον µου επι τον ανθρωπον εκεινον και θησο
µαι αυτον εισ ερηµον και εισ αφανισµον και εξαρω αυτον εκ µεσου του λαου µου και επιγνωσεσθε οτ
ι εγω κυριοσ9και ο προφητησ εαν πλανηθη και λαληση εγω κυριοσ πεπλανηκα τον προφητην εκεινον 
και εκτενω την χειρα µου επ′ αυτον και αφανιω αυτον εκ µεσου του λαου µου ισραηλ10και ληµψοντα
ι την αδικιαν αυτων κατα το αδικηµα του επερωτωντοσ και κατα το αδικηµα οµοιωσ τω προφητη εστ
αι11οπωσ µη πλαναται ετι ο οικοσ του ισραηλ απ′ εµου και ινα µη µιαινωνται ετι εν πασιν τοισ παρα
πτωµασιν αυτων και εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον λεγει κυριοσ12και εγενετο λ
ογοσ κυριου προσ µε λεγων13υιε ανθρωπου γη εαν αµαρτη µοι του παραπεσειν παραπτωµα και εκτενω
 την χειρα µου επ′ αυτην και συντριψω αυτησ στηριγµα αρτου και εξαποστελω επ′ αυτην λιµον και ε
ξαρω εξ αυτησ ανθρωπον και κτηνη14και εαν ωσιν οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ νωε και δανι
ηλ και ιωβ αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων σωθησονται λεγει κυριοσ15εαν και θηρια πονηρα επαγω επι
 την γην και τιµωρησοµαι αυτην και εσται εισ αφανισµον και ουκ εσται ο διοδευων απο προσωπου τ
ων θηριων16και οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ ωσι ζω εγω λεγει κυριοσ ει υιοι η θυγατερεσ σωθ
ησονται αλλ′ η αυτοι µονοι σωθησονται η δε γη εσται εισ ολεθρον17η και ροµφαιαν εαν επαγω επι την
 γην εκεινην και ειπω ροµφαια διελθατω δια τησ γησ και εξαρω εξ αυτησ ανθρωπον και κτηνοσ18και 
οι τρεισ ανδρεσ ουτοι εν µεσω αυτησ ζω εγω λεγει κυριοσ ου µη ρυσωνται υιουσ ουδε θυγατερασ αυτ
οι µονοι σωθησονται19η και θανατον επαποστειλω επι την γην εκεινην και εκχεω τον θυµον µου επ′ α
υτην εν αιµατι του εξολεθρευσαι εξ αυτησ ανθρωπον και κτηνοσ20και νωε και δανιηλ και ιωβ εν µεσ
ω αυτησ ζω εγω λεγει κυριοσ εαν υιοι η θυγατερεσ υπολειφθωσιν αυτοι εν τη δικαιοσυνη αυτων ρυσο
νται τασ ψυχασ αυτων21ταδε λεγει κυριοσ εαν δε και τασ τεσσαρασ εκδικησεισ µου τασ πονηρασ ρο
µφαιαν και λιµον και θηρια πονηρα και θανατον εξαποστειλω επι ιερουσαληµ του εξολεθρευσαι εξ α
υτησ ανθρωπον και κτηνοσ22και ιδου υπολελειµµενοι εν αυτη οι ανασεσωσµενοι αυτησ οι εξαγουσιν 
εξ αυτησ υιουσ και θυγατερασ ιδου αυτοι εκπορευονται προσ υµασ και οψεσθε τασ οδουσ αυτων και
 τα ενθυµηµατα αυτων και µεταµεληθησεσθε επι τα κακα α επηγαγον επι ιερουσαληµ παντα τα κακα 
α επηγαγον επ′ αυτην23και παρακαλεσουσιν υµασ διοτι οψεσθε τασ οδουσ αυτων και τα ενθυµηµατα 
αυτων και επιγνωσεσθε διοτι ου µατην πεποιηκα παντα οσα εποιησα εν αυτη λεγει κυριοσ  
 
Chapter 15 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου τι αν γενοιτο το ξυλον τησ αµπελου εκ
 παντων των ξυλων των κληµατων των οντων εν τοισ ξυλοισ του δρυµου3ει ληµψονται εξ αυτησ ξυλο
ν του ποιησαι εισ εργασιαν ει ληµψονται εξ αυτησ πασσαλον του κρεµασαι επ′ αυτον παν σκευοσ4πα
ρεξ πυρι δεδοται εισ αναλωσιν την κατ′ ενιαυτον καθαρσιν απ′ αυτησ αναλισκει το πυρ και εκλειπει 
εισ τελοσ µη χρησιµον εσται εισ εργασιαν5ουδε ετι αυτου οντοσ ολοκληρου ουκ εσται εισ εργασιαν µ
η οτι εαν και πυρ αυτο αναλωση εισ τελοσ ει εσται ετι εισ εργασιαν6δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριο
σ ον τροπον το ξυλον τησ αµπελου εν τοισ ξυλοισ του δρυµου ο δεδωκα αυτο τω πυρι εισ αναλωσιν ο
υτωσ δεδωκα τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ7και δωσω το προσωπον µου επ′ αυτουσ εκ του πυροσ ε
ξελευσονται και πυρ αυτουσ καταφαγεται και επιγνωσονται οτι εγω κυριοσ εν τω στηρισαι µε το προ
σωπον µου επ′ αυτουσ8και δωσω την γην εισ αφανισµον ανθ′ ων παρεπεσον παραπτωµατι λεγει κυριο
σ 
 



Chapter 16 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου διαµαρτυραι τη ιερουσαληµ τασ ανοµιασ αυ
τησ3και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ τη ιερουσαληµ η ριζα σου και η γενεσισ σου εκ γησ χανααν ο πατηρ 
σου αµορραιοσ και η µητηρ σου χετταια4και η γενεσισ σου εν η ηµερα ετεχθησ ουκ εδησαν τουσ µα
στουσ σου και εν υδατι ουκ ελουσθησ ουδε αλι ηλισθησ και σπαργανοισ ουκ εσπαργανωθησ5ουδε εφ
εισατο ο οφθαλµοσ µου επι σοι του ποιησαι σοι εν εκ παντων τουτων του παθειν τι επι σοι και απερρι
φησ επι προσωπον του πεδιου τη σκολιοτητι τησ ψυχησ σου εν η ηµερα ετεχθησ6και διηλθον επι σε κ
αι ειδον σε πεφυρµενην εν τω αιµατι σου και ειπα σοι εκ του αιµατοσ σου ζωη7πληθυνου καθωσ η αν
ατολη του αγρου δεδωκα σε και επληθυνθησ και εµεγαλυνθησ και εισηλθεσ εισ πολεισ πολεων οι µα
στοι σου ανωρθωθησαν και η θριξ σου ανετειλεν συ δε ησθα γυµνη και ασχηµονουσα8και διηλθον δι
α σου και ειδον σε και ιδου καιροσ σου καιροσ καταλυοντων και διεπετασα τασ πτερυγασ µου επι σε
 και εκαλυψα την ασχηµοσυνην σου και ωµοσα σοι και εισηλθον εν διαθηκη µετα σου λεγει κυριοσ 
και εγενου µοι9και ελουσα σε εν υδατι και απεπλυνα το αιµα σου απο σου και εχρισα σε εν ελαιω10κ
αι ενεδυσα σε ποικιλα και υπεδησα σε υακινθον και εζωσα σε βυσσω και περιεβαλον σε τριχαπτω11κ
αι εκοσµησα σε κοσµω και περιεθηκα ψελια περι τασ χειρασ σου και καθεµα περι τον τραχηλον σου1

2και εδωκα ενωτιον περι τον µυκτηρα σου και τροχισκουσ επι τα ωτα σου και στεφανον καυχησεωσ ε
πι την κεφαλην σου13και εκοσµηθησ χρυσιω και αργυριω και τα περιβολαια σου βυσσινα και τριχαπ
τα και ποικιλα σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εφαγεσ και εγενου καλη σφοδρα14και εξηλθεν σου ονοµ
α εν τοισ εθνεσιν εν τω καλλει σου διοτι συντετελεσµενον ην εν ευπρεπεια εν τη ωραιοτητι η εταξα ε
πι σε λεγει κυριοσ15και επεποιθεισ εν τω καλλει σου και επορνευσασ επι τω ονοµατι σου και εξεχεασ 
την πορνειαν σου επι παντα παροδον ο ουκ εσται16και ελαβεσ εκ των ιµατιων σου και εποιησασ σεαυ
τη ειδωλα ραπτα και εξεπορνευσασ επ′ αυτα και ου µη εισελθησ ουδε µη γενηται17και ελαβεσ τα σκε
υη τησ καυχησεωσ σου εκ του χρυσιου µου και εκ του αργυριου µου εξ ων εδωκα σοι και εποιησασ σ
εαυτη εικονασ αρσενικασ και εξεπορνευσασ εν αυταισ18και ελαβεσ τον ιµατισµον τον ποικιλον σου 
και περιεβαλεσ αυτα και το ελαιον µου και το θυµιαµα µου εθηκασ προ προσωπου αυτων19και τουσ 
αρτουσ µου ουσ εδωκα σοι σεµιδαλιν και ελαιον και µελι εψωµισα σε και εθηκασ αυτα προ προσωπο
υ αυτων εισ οσµην ευωδιασ και εγενετο λεγει κυριοσ20και ελαβεσ τουσ υιουσ σου και τασ θυγατερασ 
σου ασ εγεννησασ και εθυσασ αυτα αυτοισ εισ αναλωσιν ωσ µικρα εξεπορνευσασ21και εσφαξασ τα τ
εκνα σου και εδωκασ αυτα εν τω αποτροπιαζεσθαι σε εν αυτοισ22τουτο παρα πασαν την πορνειαν σο
υ και ουκ εµνησθησ τασ ηµερασ τησ νηπιοτητοσ σου οτε ησθα γυµνη και ασχηµονουσα και πεφυρµε
νη εν τω αιµατι σου εζησασ23και εγενετο µετα πασασ τασ κακιασ σου λεγει κυριοσ24και ωκοδοµησασ
 σεαυτη οικηµα πορνικον και εποιησασ σεαυτη εκθεµα εν παση πλατεια25και επ′ αρχησ πασησ οδου 
ωκοδοµησασ τα πορνεια σου και ελυµηνω το καλλοσ σου και διηγαγεσ τα σκελη σου παντι παροδω κ
αι επληθυνασ την πορνειαν σου26και εξεπορνευσασ επι τουσ υιουσ αιγυπτου τουσ οµορουντασ σοι τ
ουσ µεγαλοσαρκουσ και πολλαχωσ εξεπορνευσασ του παροργισαι µε27εαν δε εκτεινω την χειρα µου ε
πι σε και εξαρω τα νοµιµα σου και παραδωσω σε εισ ψυχασ µισουντων σε θυγατερασ αλλοφυλων τα
σ εκκλινουσασ σε εκ τησ οδου σου ησ ησεβησασ28και εξεπορνευσασ επι τασ θυγατερασ ασσουρ και 
ουδ′ ουτωσ ενεπλησθησ και εξεπορνευσασ και ουκ ενεπιπλω29και επληθυνασ τασ διαθηκασ σου προ
σ γην χαλδαιων και ουδε εν τουτοισ ενεπλησθησ30τι διαθω την θυγατερα σου λεγει κυριοσ εν τω ποιη
σαι σε ταυτα παντα εργα γυναικοσ πορνησ και εξεπορνευσασ τρισσωσ31εν ταισ θυγατρασιν σου το π
ορνειον σου ωκοδοµησασ επι πασησ αρχησ οδου και την βασιν σου εποιησασ εν παση πλατεια και ε
γενου ωσ πορνη συναγουσα µισθωµατα32η γυνη η µοιχωµενη οµοια σοι παρα του ανδροσ αυτησ λαµ
βανουσα µισθωµατα33πασι τοισ εκπορνευσασιν αυτην προσεδιδου µισθωµατα και συ δεδωκασ µισθω
µατα πασι τοισ ερασταισ σου και εφορτιζεσ αυτουσ του ερχεσθαι προσ σε κυκλοθεν εν τη πορνεια σ
ου34και εγενετο εν σοι διεστραµµενον παρα τασ γυναικασ εν τη πορνεια σου και µετα σου πεπορνευκ
ασιν εν τω προσδιδοναι σε µισθωµατα και σοι µισθωµατα ουκ εδοθη και εγενετο εν σοι διεστραµµενα
35δια τουτο πορνη ακουε λογον κυριου36ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εξεχεασ τον χαλκον σου και αποκα
λυφθησεται η αισχυνη σου εν τη πορνεια σου προσ τουσ εραστασ σου και εισ παντα τα ενθυµηµατα 
των ανοµιων σου και εν τοισ αιµασιν των τεκνων σου ων εδωκασ αυτοισ37δια τουτο ιδου εγω επι σε σ
υναγω παντασ τουσ εραστασ σου εν οισ επεµιγησ εν αυτοισ και παντασ ουσ ηγαπησασ συν πασιν οι
σ εµισεισ και συναξω αυτουσ επι σε κυκλοθεν και αποκαλυψω τασ κακιασ σου προσ αυτουσ και οψ
ονται πασαν την αισχυνην σου38και εκδικησω σε εκδικησει µοιχαλιδοσ και εκχεουσησ αιµα και θησ
ω σε εν αιµατι θυµου και ζηλου39και παραδωσω σε εισ χειρασ αυτων και κατασκαψουσιν το πορνειο
ν σου και καθελουσιν την βασιν σου και εκδυσουσιν σε τον ιµατισµον σου και ληµψονται τα σκευη 
τησ καυχησεωσ σου και αφησουσιν σε γυµνην και ασχηµονουσαν40και αξουσιν επι σε οχλουσ και λι
θοβολησουσιν σε εν λιθοισ και κατασφαξουσιν σε εν τοισ ξιφεσιν αυτων41και εµπρησουσιν τουσ οικ
ουσ σου πυρι και ποιησουσιν εν σοι εκδικησεισ ενωπιον γυναικων πολλων και αποστρεψω σε εκ τησ 
πορνειασ σου και µισθωµατα ου µη δωσ ουκετι42και επαφησω τον θυµον µου επι σε και εξαρθησεται 



ο ζηλοσ µου εκ σου και αναπαυσοµαι και ου µη µεριµνησω ουκετι43ανθ′ ων ουκ εµνησθησ την ηµερα
ν τησ νηπιοτητοσ σου και ελυπεισ µε εν πασι τουτοισ και εγω ιδου τασ οδουσ σου εισ κεφαλην σου δ
εδωκα λεγει κυριοσ και ουτωσ εποιησασ την ασεβειαν επι πασαισ ταισ ανοµιαισ σου44ταυτα εστιν π
αντα οσα ειπαν κατα σου εν παραβολη λεγοντεσ καθωσ η µητηρ και η θυγατηρ45θυγατηρ τησ µητροσ
 σου συ ει η απωσαµενη τον ανδρα αυτησ και τα τεκνα αυτησ και αδελφη των αδελφων σου των απω
σαµενων τουσ ανδρασ αυτων και τα τεκνα αυτων η µητηρ υµων χετταια και ο πατηρ υµων αµορραιο
σ46η αδελφη υµων η πρεσβυτερα σαµαρεια αυτη και αι θυγατερεσ αυτησ η κατοικουσα εξ ευωνυµων 
σου και η αδελφη σου η νεωτερα σου η κατοικουσα εκ δεξιων σου σοδοµα και αι θυγατερεσ αυτησ47κ
αι ουδ′ ωσ εν ταισ οδοισ αυτων επορευθησ ουδε κατα τασ ανοµιασ αυτων εποιησασ παρα µικρον και
 υπερκεισαι αυτασ εν πασαισ ταισ οδοισ σου48ζω εγω λεγει κυριοσ ει πεποιηκεν σοδοµα η αδελφη σο
υ αυτη και αι θυγατερεσ αυτησ ον τροπον εποιησασ συ και αι θυγατερεσ σου49πλην τουτο το ανοµηµ
α σοδοµων τησ αδελφησ σου υπερηφανια εν πλησµονη αρτων και εν ευθηνια οινου εσπαταλων αυτη 
και αι θυγατερεσ αυτησ τουτο υπηρχεν αυτη και ταισ θυγατρασιν αυτησ και χειρα πτωχου και πενητ
οσ ουκ αντελαµβανοντο50και εµεγαλαυχουν και εποιησαν ανοµηµατα ενωπιον µου και εξηρα αυτασ 
καθωσ ειδον51και σαµαρεια κατα τασ ηµισεισ των αµαρτιων σου ουχ ηµαρτεν και επληθυνασ τασ αν
οµιασ σου υπερ αυτασ και εδικαιωσασ τασ αδελφασ σου εν πασαισ ταισ ανοµιαισ σου αισ εποιησασ
52και συ κοµισαι βασανον σου εν η εφθειρασ τασ αδελφασ σου εν ταισ αµαρτιαισ σου αισ ηνοµησασ
 υπερ αυτασ και εδικαιωσασ αυτασ υπερ σεαυτην και συ αισχυνθητι και λαβε την ατιµιαν σου εν τω
 δικαιωσαι σε τασ αδελφασ σου53και αποστρεψω τασ αποστροφασ αυτων την αποστροφην σοδοµων κ
αι των θυγατερων αυτησ και αποστρεψω την αποστροφην σαµαρειασ και των θυγατερων αυτησ και α
ποστρεψω την αποστροφην σου εν µεσω αυτων54οπωσ κοµιση την βασανον σου και ατιµωθηση εκ πα
ντων ων εποιησασ εν τω σε παροργισαι µε55και η αδελφη σου σοδοµα και αι θυγατερεσ αυτησ αποκατ
ασταθησονται καθωσ ησαν απ′ αρχησ και σαµαρεια και αι θυγατερεσ αυτησ αποκατασταθησονται 
καθωσ ησαν απ′ αρχησ και συ και αι θυγατερεσ σου αποκατασταθησεσθε καθωσ απ′ αρχησ ητε56και 
ει µη ην σοδοµα η αδελφη σου εισ ακοην εν τω στοµατι σου εν ταισ ηµεραισ υπερηφανιασ σου57προ τ
ου αποκαλυφθηναι τασ κακιασ σου ον τροπον νυν ονειδοσ ει θυγατερων συριασ και παντων των κυκ
λω αυτησ θυγατερων αλλοφυλων των περιεχουσων σε κυκλω58τασ ασεβειασ σου και τασ ανοµιασ σο
υ συ κεκοµισαι αυτασ λεγει κυριοσ59ταδε λεγει κυριοσ και ποιησω εν σοι καθωσ εποιησασ ωσ ητιµωσ
ασ ταυτα του παραβηναι την διαθηκην µου60και µνησθησοµαι εγω τησ διαθηκησ µου τησ µετα σου ε
ν ηµεραισ νηπιοτητοσ σου και αναστησω σοι διαθηκην αιωνιον61και µνησθηση την οδον σου και εξ
ατιµωθηση εν τω αναλαβειν σε τασ αδελφασ σου τασ πρεσβυτερασ σου συν ταισ νεωτεραισ σου και 
δωσω αυτασ σοι εισ οικοδοµην και ουκ εκ διαθηκησ σου62και αναστησω εγω την διαθηκην µου µετα 
σου και επιγνωση οτι εγω κυριοσ63οπωσ µνησθησ και αισχυνθησ και µη η σοι ετι ανοιξαι το στοµα σ
ου απο προσωπου τησ ατιµιασ σου εν τω εξιλασκεσθαι µε σοι κατα παντα οσα εποιησασ λεγει κυριο
σ  
 
Chapter 17 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου διηγησαι διηγηµα και ειπον παραβολην προσ
 τον οικον του ισραηλ3και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ο αετοσ ο µεγασ ο µεγαλοπτερυγοσ ο µακροσ τη εκ
τασει πληρησ ονυχων οσ εχει το ηγηµα εισελθειν εισ τον λιβανον και ελαβε τα επιλεκτα τησ κεδρου4

τα ακρα τησ απαλοτητοσ απεκνισεν και ηνεγκεν αυτα εισ γην χανααν εισ πολιν τετειχισµενην εθετο 
αυτα5και ελαβεν απο του σπερµατοσ τησ γησ και εδωκεν αυτο εισ το πεδιον φυτον εφ′ υδατι πολλω επ
ιβλεποµενον εταξεν αυτο6και ανετειλεν και εγενετο εισ αµπελον ασθενουσαν και µικραν τω µεγεθει τ
ου επιφαινεσθαι αυτην τα κληµατα αυτησ επ′ αυτην και αι ριζαι αυτησ υποκατω αυτησ ησαν και εγε
νετο εισ αµπελον και εποιησεν απωρυγασ και εξετεινεν την αναδενδραδα αυτησ7και εγενετο αετοσ ετ
εροσ µεγασ µεγαλοπτερυγοσ πολυσ ονυξιν και ιδου η αµπελοσ αυτη περιπεπλεγµενη προσ αυτον και 
αι ριζαι αυτησ προσ αυτον και τα κληµατα αυτησ εξαπεστειλεν αυτω του ποτισαι αυτην συν τω βωλ
ω τησ φυτειασ αυτησ8εισ πεδιον καλον εφ′ υδατι πολλω αυτη πιαινεται του ποιειν βλαστουσ και φερε
ιν καρπον του ειναι εισ αµπελον µεγαλην9δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ει κατευθυνει ουχι αι ριζ
αι τησ απαλοτητοσ αυτησ και ο καρποσ σαπησεται και ξηρανθησεται παντα τα προανατελλοντα αυ
τησ και ουκ εν βραχιονι µεγαλω ουδ′ εν λαω πολλω του εκσπασαι αυτην εκ ριζων αυτησ10και ιδου πι
αινεται µη κατευθυνει ουχ αµα τω αψασθαι αυτησ ανεµον τον καυσωνα ξηρανθησεται ξηρασια συν
 τω βωλω ανατολησ αυτησ ξηρανθησεται11και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων12υιε ανθρωπου ει
πον δη προσ τον οικον τον παραπικραινοντα ουκ επιστασθε τι ην ταυτα ειπον οταν ελθη βασιλευσ β
αβυλωνοσ επι ιερουσαληµ και ληµψεται τον βασιλεα αυτησ και τουσ αρχοντασ αυτησ και αξει αυτο
υσ προσ εαυτον εισ βαβυλωνα13και ληµψεται εκ του σπερµατοσ τησ βασιλειασ και διαθησεται προσ 
αυτον διαθηκην και εισαξει αυτον εν αρα και τουσ ηγουµενουσ τησ γησ ληµψεται14του γενεσθαι εισ 
βασιλειαν ασθενη το καθολου µη επαιρεσθαι του φυλασσειν την διαθηκην αυτου και ιστανειν αυτην



15και αποστησεται απ′ αυτου του εξαποστελλειν αγγελουσ εαυτου εισ αιγυπτον του δουναι αυτω ιππο
υσ και λαον πολυν ει κατευθυνει ει διασωθησεται ο ποιων εναντια και παραβαινων διαθηκην ει σωθ
ησεται16ζω εγω λεγει κυριοσ εαν µη εν ω τοπω ο βασιλευσ ο βασιλευσασ αυτον οσ ητιµωσεν την αρα
ν µου και οσ παρεβη την διαθηκην µου µετ′ αυτου εν µεσω βαβυλωνοσ τελευτησει17και ουκ εν δυναµ
ει µεγαλη ουδ′ εν οχλω πολλω ποιησει προσ αυτον φαραω πολεµον εν χαρακοβολια και εν οικοδοµη 
βελοστασεων του εξαραι ψυχασ18και ητιµωσεν ορκωµοσιαν του παραβηναι διαθηκην και ιδου δεδωκ
εν την χειρα αυτου και παντα ταυτα εποιησεν αυτω µη σωθησεται19δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ
 ζω εγω εαν µη την διαθηκην µου ην παρεβη και την ορκωµοσιαν µου ην ητιµωσεν και δωσω αυτα ει
σ κεφαλην αυτου20και εκπετασω επ′ αυτον το δικτυον µου και αλωσεται εν τη περιοχη αυτου21εν πασ
η παραταξει αυτου εν ροµφαια πεσουνται και τουσ καταλοιπουσ εισ παντα ανεµον διασπερω και επι
γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ λελαληκα22διοτι ταδε λεγει κυριοσ και ληµψοµαι εγω εκ των επιλεκτων τη
σ κεδρου εκ κορυφησ καρδιασ αυτων αποκνιω και καταφυτευσω εγω επ′ οροσ υψηλον και κρεµασω α
υτον23εν ορει µετεωρω του ισραηλ και καταφυτευσω και εξοισει βλαστον και ποιησει καρπον και εστ
αι εισ κεδρον µεγαλην και αναπαυσεται υποκατω αυτου παν θηριον και παν πετεινον υπο την σκιαν 
αυτου αναπαυσεται τα κληµατα αυτου αποκατασταθησεται24και γνωσονται παντα τα ξυλα του πεδι
ου διοτι εγω κυριοσ ο ταπεινων ξυλον υψηλον και υψων ξυλον ταπεινον και ξηραινων ξυλον χλωρον
 και αναθαλλων ξυλον ξηρον εγω κυριοσ λελαληκα και ποιησω  
 
Chapter 18 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου τι υµιν η παραβολη αυτη εν τοισ υιοισ ισραη
λ λεγοντεσ οι πατερεσ εφαγον οµφακα και οι οδοντεσ των τεκνων εγοµφιασαν3ζω εγω λεγει κυριοσ εαν
 γενηται ετι λεγοµενη η παραβολη αυτη εν τω ισραηλ4οτι πασαι αι ψυχαι εµαι εισιν ον τροπον η ψυχ
η του πατροσ ουτωσ και η ψυχη του υιου εµαι εισιν η ψυχη η αµαρτανουσα αυτη αποθανειται5ο δε 
ανθρωποσ οσ εσται δικαιοσ ο ποιων κριµα και δικαιοσυνην6επι των ορεων ου φαγεται και τουσ οφθα
λµουσ αυτου ου µη επαρη προσ τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ και την γυναικα του πλησιον αυτου ου
 µη µιανη και προσ γυναικα εν αφεδρω ουσαν ου προσεγγιει7και ανθρωπον ου µη καταδυναστευση εν
εχυρασµον οφειλοντοσ αποδωσει και αρπαγµα ουχ αρπαται τον αρτον αυτου τω πεινωντι δωσει και γ
υµνον περιβαλει8και το αργυριον αυτου επι τοκω ου δωσει και πλεονασµον ου ληµψεται και εξ αδικι
ασ αποστρεψει την χειρα αυτου κριµα δικαιον ποιησει ανα µεσον ανδροσ και ανα µεσον του πλησιο
ν αυτου9και τοισ προσταγµασιν µου πεπορευται και τα δικαιωµατα µου πεφυλακται του ποιησαι αυτ
α δικαιοσ ουτοσ εστιν ζωη ζησεται λεγει κυριοσ10και εαν γεννηση υιον λοιµον εκχεοντα αιµα και ποι
ουντα αµαρτηµατα11εν τη οδω του πατροσ αυτου του δικαιου ουκ επορευθη αλλα και επι των ορεων 
εφαγεν και την γυναικα του πλησιον αυτου εµιανεν12και πτωχον και πενητα κατεδυναστευσεν και αρ
παγµα ηρπασεν και ενεχυρασµον ουκ απεδωκεν και εισ τα ειδωλα εθετο τουσ οφθαλµουσ αυτου ανο
µιαν πεποιηκεν13µετα τοκου εδωκε και πλεονασµον ελαβεν ουτοσ ζωη ου ζησεται πασασ τασ ανοµια
σ ταυτασ εποιησεν θανατω θανατωθησεται το αιµα αυτου επ′ αυτον εσται14εαν δε γεννηση υιον και ι
δη πασασ τασ αµαρτιασ του πατροσ αυτου ασ εποιησεν και φοβηθη και µη ποιηση κατα ταυτασ15επι
 των ορεων ου βεβρωκεν και τουσ οφθαλµουσ αυτου ουκ εθετο εισ τα ενθυµηµατα οικου ισραηλ και τ
ην γυναικα του πλησιον αυτου ουκ εµιανεν16και ανθρωπον ου κατεδυναστευσεν και ενεχυρασµον ου
κ ενεχυρασεν και αρπαγµα ουχ ηρπασεν τον αρτον αυτου τω πεινωντι εδωκεν και γυµνον περιεβαλεν
17και απ′ αδικιασ απεστρεψε την χειρα αυτου τοκον ουδε πλεονασµον ουκ ελαβεν δικαιοσυνην εποιη
σεν και εν τοισ προσταγµασιν µου επορευθη ου τελευτησει εν αδικιαισ πατροσ αυτου ζωη ζησεται18ο
 δε πατηρ αυτου εαν θλιψει θλιψη και αρπαση αρπαγµα εναντια εποιησεν εν µεσω του λαου µου και 
αποθανειται εν τη αδικια αυτου19και ερειτε τι οτι ουκ ελαβεν την αδικιαν ο υιοσ του πατροσ αυτου ο
τι ο υιοσ δικαιοσυνην και ελεοσ εποιησεν παντα τα νοµιµα µου συνετηρησεν και εποιησεν αυτα ζωη
 ζησεται20η δε ψυχη η αµαρτανουσα αποθανειται ο δε υιοσ ου ληµψεται την αδικιαν του πατροσ αυτ
ου ουδε ο πατηρ ληµψεται την αδικιαν του υιου αυτου δικαιοσυνη δικαιου επ′ αυτον εσται και ανοµι
α ανοµου επ′ αυτον εσται21και ο ανοµοσ εαν αποστρεψη εκ πασων των ανοµιων αυτου ων εποιησεν κ
αι φυλαξηται πασασ τασ εντολασ µου και ποιηση δικαιοσυνην και ελεοσ ζωη ζησεται ου µη αποθαν
η22παντα τα παραπτωµατα αυτου οσα εποιησεν ου µνησθησεται εν τη δικαιοσυνη αυτου η εποιησεν 
ζησεται23µη θελησει θελησω τον θανατον του ανοµου λεγει κυριοσ ωσ το αποστρεψαι αυτον εκ τησ ο
δου τησ πονηρασ και ζην αυτον24εν δε τω αποστρεψαι δικαιον εκ τησ δικαιοσυνησ αυτου και ποιηση
 αδικιαν κατα πασασ τασ ανοµιασ ασ εποιησεν ο ανοµοσ πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ασ εποιησεν ο
υ µη µνησθωσιν εν τω παραπτωµατι αυτου ω παρεπεσεν και εν ταισ αµαρτιαισ αυτου αισ ηµαρτεν εν
 αυταισ αποθανειται25και ειπατε ου κατευθυνει η οδοσ κυριου ακουσατε δη πασ οικοσ ισραηλ µη η ο
δοσ µου ου κατευθυνει ουχι η οδοσ υµων ου κατευθυνει26εν τω αποστρεψαι τον δικαιον εκ τησ δικαι
οσυνησ αυτου και ποιηση παραπτωµα και αποθανη εν τω παραπτωµατι ω εποιησεν εν αυτω αποθανε
ιται27και εν τω αποστρεψαι ανοµον απο τησ ανοµιασ αυτου ησ εποιησεν και ποιηση κριµα και δικαι



οσυνην ουτοσ την ψυχην αυτου εφυλαξεν28και απεστρεψεν εκ πασων των ασεβειων αυτου ων εποιησ
εν ζωη ζησεται ου µη αποθανη29και λεγουσιν ο οικοσ του ισραηλ ου κατορθοι η οδοσ κυριου µη η οδ
οσ µου ου κατορθοι οικοσ ισραηλ ουχι η οδοσ υµων ου κατορθοι30εκαστον κατα την οδον αυτου κρι
νω υµασ οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ επιστραφητε και αποστρεψατε εκ πασων των ασεβειων υµων και 
ουκ εσονται υµιν εισ κολασιν αδικιασ31απορριψατε απο εαυτων πασασ τασ ασεβειασ υµων ασ ησεβ
ησατε εισ εµε και ποιησατε εαυτοισ καρδιαν καινην και πνευµα καινον και ινα τι αποθνησκετε οικο
σ ισραηλ32διοτι ου θελω τον θανατον του αποθνησκοντοσ λεγει κυριοσ  
 
Chapter 19 
1και συ λαβε θρηνον επι τον αρχοντα του ισραηλ2και ερεισ τι η µητηρ σου σκυµνοσ εν µεσω λεοντων
 εγενηθη εν µεσω λεοντων επληθυνεν σκυµνουσ αυτησ3και απεπηδησεν εισ των σκυµνων αυτησ λεων
 εγενετο και εµαθεν του αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπουσ εφαγεν4και ηκουσαν κατ′ αυτου εθνη εν τη 
διαφθορα αυτων συνεληµφθη και ηγαγον αυτον εν κηµω εισ γην αιγυπτου5και ειδεν οτι απωσται απ′ α
υτησ και απωλετο η υποστασισ αυτησ και ελαβεν αλλον εκ των σκυµνων αυτησ λεοντα εταξεν αυτο
ν6και ανεστρεφετο εν µεσω λεοντων λεων εγενετο και εµαθεν αρπαζειν αρπαγµατα ανθρωπουσ εφαγεν
7και ενεµετο τω θρασει αυτου και τασ πολεισ αυτων εξηρηµωσεν και ηφανισεν γην και το πληρωµα α
υτησ απο φωνησ ωρυµατοσ αυτου8και εδωκαν επ′ αυτον εθνη εκ χωρων κυκλοθεν και εξεπετασαν επ′
 αυτον δικτυα αυτων εν διαφθορα αυτων συνεληµφθη9και εθεντο αυτον εν κηµω και εν γαλεαγρα ηλθ
εν προσ βασιλεα βαβυλωνοσ και εισηγαγεν αυτον εισ φυλακην οπωσ µη ακουσθη η φωνη αυτου επι τ
α ορη του ισραηλ10η µητηρ σου ωσ αµπελοσ ωσ ανθοσ εν ροα εν υδατι πεφυτευµενη ο καρποσ αυτησ 
και ο βλαστοσ αυτησ εγενετο εξ υδατοσ πολλου11και εγενετο αυτη ραβδοσ ισχυοσ επι φυλην ηγουµεν
ων και υψωθη τω µεγεθει αυτησ εν µεσω στελεχων και ειδεν το µεγεθοσ αυτησ εν πληθει κληµατων α
υτησ12και κατεκλασθη εν θυµω επι γην ερριφη και ανεµοσ ο καυσων εξηρανεν τα εκλεκτα αυτησ εξεδ
ικηθη και εξηρανθη η ραβδοσ ισχυοσ αυτησ πυρ ανηλωσεν αυτην13και νυν πεφυτευκαν αυτην εν τη 
ερηµω εν γη ανυδρω14και εξηλθεν πυρ εκ ραβδου εκλεκτων αυτησ και κατεφαγεν αυτην και ουκ ην εν
 αυτη ραβδοσ ισχυοσ φυλη εισ παραβολην θρηνου εστιν και εσται εισ θρηνον  
 
Chapter 20 
1και εγενετο εν τω ετει τω εβδοµω εν τω πεµπτω µηνι δεκατη του µηνοσ ηλθον ανδρεσ εκ των πρεσβυτ
ερων οικου ισραηλ επερωτησαι τον κυριον και εκαθισαν προ προσωπου µου2και εγενετο λογοσ κυριο
υ προσ µε λεγων3υιε ανθρωπου λαλησον προσ τουσ πρεσβυτερουσ του ισραηλ και ερεισ προσ αυτουσ
 ταδε λεγει κυριοσ ει επερωτησαι µε υµεισ ερχεσθε ζω εγω ει αποκριθησοµαι υµιν λεγει κυριοσ4ει εκδι
κησω αυτουσ εκδικησει υιε ανθρωπου τασ ανοµιασ των πατερων αυτων διαµαρτυραι αυτοισ5και ερει
σ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ αφ′ ησ ηµερασ ηρετισα τον οικον ισραηλ και εγνωρισθην τω σπερµ
ατι οικου ιακωβ και εγνωσθην αυτοισ εν γη αιγυπτου και αντελαβοµην τη χειρι µου αυτων λεγων εγω
 κυριοσ ο θεοσ υµων6εν εκεινη τη ηµερα αντελαβοµην τη χειρι µου αυτων του εξαγαγειν αυτουσ εκ γ
ησ αιγυπτου εισ την γην ην ητοιµασα αυτοισ γην ρεουσαν γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασαν τ
ην γην7και ειπα προσ αυτουσ εκαστοσ τα βδελυγµατα των οφθαλµων αυτου απορριψατω και εν τοισ 
επιτηδευµασιν αιγυπτου µη µιαινεσθε εγω κυριοσ ο θεοσ υµων8και απεστησαν απ′ εµου και ουκ ηθελ
ησαν εισακουσαι µου τα βδελυγµατα των οφθαλµων αυτων ουκ απερριψαν και τα επιτηδευµατα αιγυ
πτου ουκ εγκατελιπον και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ′ αυτουσ του συντελεσαι την οργην µου ε
ν αυτοισ εν µεσω γησ αιγυπτου9και εποιησα οπωσ το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον τ
ων εθνων ων αυτοι εισιν εν µεσω αυτων εν οισ εγνωσθην προσ αυτουσ ενωπιον αυτων του εξαγαγειν 
αυτουσ εκ γησ αιγυπτου10και εξηγαγον αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και ηγαγον αυτουσ εισ την ερηµον11κ
αι εδωκα αυτοισ τα προσταγµατα µου και τα δικαιωµατα µου εγνωρισα αυτοισ οσα ποιησει αυτα αν
θρωποσ και ζησεται εν αυτοισ12και τα σαββατα µου εδωκα αυτοισ του ειναι εισ σηµειον ανα µεσον ε
µου και ανα µεσον αυτων του γνωναι αυτουσ διοτι εγω κυριοσ ο αγιαζων αυτουσ13και ειπα προσ τον 
οικον του ισραηλ εν τη ερηµω εν τοισ προσταγµασιν µου πορευεσθε και ουκ επορευθησαν και τα δικ
αιωµατα µου απωσαντο α ποιησει αυτα ανθρωποσ και ζησεται εν αυτοισ και τα σαββατα µου εβεβη
λωσαν σφοδρα και ειπα του εκχεαι τον θυµον µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω του εξαναλωσαι αυτουσ14κ
αι εποιησα οπωσ το ονοµα µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτουσ κα
τ′ οφθαλµουσ αυτων15και εγω εξηρα την χειρα µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω το παραπαν του µη εισαγα
γειν αυτουσ εισ την γην ην εδωκα αυτοισ γην ρεουσαν γαλα και µελι κηριον εστιν παρα πασαν την γ
ην16ανθ′ ων τα δικαιωµατα µου απωσαντο και εν τοισ προσταγµασιν µου ουκ επορευθησαν εν αυτοισ
 και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενθυµηµατων των καρδιων αυτων επορευοντο17και εφ
εισατο ο οφθαλµοσ µου επ′ αυτουσ του εξαλειψαι αυτουσ και ουκ εποιησα αυτουσ εισ συντελειαν εν
 τη ερηµω18και ειπα προσ τα τεκνα αυτων εν τη ερηµω εν τοισ νοµιµοισ των πατερων υµων µη πορευε
σθε και τα δικαιωµατα αυτων µη φυλασσεσθε και εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων µη συναναµισγεσθε κ



αι µη µιαινεσθε19εγω κυριοσ ο θεοσ υµων εν τοισ προσταγµασιν µου πορευεσθε και τα δικαιωµατα µο
υ φυλασσεσθε και ποιειτε αυτα20και τα σαββατα µου αγιαζετε και εστω εισ σηµειον ανα µεσον εµου 
και υµων του γινωσκειν διοτι εγω κυριοσ ο θεοσ υµων21και παρεπικραναν µε και τα τεκνα αυτων εν τ
οισ προσταγµασιν µου ουκ επορευθησαν και τα δικαιωµατα µου ουκ εφυλαξαντο του ποιειν αυτα α π
οιησει ανθρωποσ και ζησεται εν αυτοισ και τα σαββατα µου εβεβηλουν και ειπα του εκχεαι τον θυµ
ον µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω του συντελεσαι την οργην µου επ′ αυτουσ22και εποιησα οπωσ το ονοµ
α µου το παραπαν µη βεβηλωθη ενωπιον των εθνων ων εξηγαγον αυτουσ κατ′ οφθαλµουσ αυτων23και 
εξηρα την χειρα µου επ′ αυτουσ εν τη ερηµω του διασκορπισαι αυτουσ εν τοισ εθνεσιν και διασπειρα
ι αυτουσ εν ταισ χωραισ24ανθ′ ων τα δικαιωµατα µου ουκ εποιησαν και τα προσταγµατα µου απωσα
ντο και τα σαββατα µου εβεβηλουν και οπισω των ενθυµηµατων των πατερων αυτων ησαν οι οφθαλµ
οι αυτων25και εγω εδωκα αυτοισ προσταγµατα ου καλα και δικαιωµατα εν οισ ου ζησονται εν αυτοισ
26και µιανω αυτουσ εν τοισ δοµασιν αυτων εν τω διαπορευεσθαι µε παν διανοιγον µητραν οπωσ αφαν
ισω αυτουσ27δια τουτο λαλησον προσ τον οικον του ισραηλ υιε ανθρωπου και ερεισ προσ αυτουσ τα
δε λεγει κυριοσ εωσ τουτου παρωργισαν µε οι πατερεσ υµων εν τοισ παραπτωµασιν αυτων εν οισ παρ
επεσον εισ εµε28και εισηγαγον αυτουσ εισ την γην ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτοισ και ειδον 
παν βουνον υψηλον και παν ξυλον κατασκιον και εθυσαν εκει τοισ θεοισ αυτων και εταξαν εκει οσµ
ην ευωδιασ και εσπεισαν εκει σπονδασ αυτων29και ειπον προσ αυτουσ τι εστιν αβαµα οτι υµεισ εισπ
ορευεσθε εκει και επεκαλεσαν το ονοµα αυτου αβαµα εωσ τησ σηµερον ηµερασ30δια τουτο ειπον προ
σ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ει εν ταισ ανοµιαισ των πατερων υµων υµεισ µιαινεσθε και
 οπισω των βδελυγµατων αυτων υµεισ εκπορνευετε31και εν ταισ απαρχαισ των δοµατων υµων εν τοισ 
αφορισµοισ υµεισ µιαινεσθε εν πασιν τοισ ενθυµηµασιν υµων εωσ τησ σηµερον ηµερασ και εγω αποκ
ριθω υµιν οικοσ του ισραηλ ζω εγω λεγει κυριοσ ει αποκριθησοµαι υµιν και ει αναβησεται επι το πνε
υµα υµων τουτο32και ουκ εσται ον τροπον υµεισ λεγετε εσοµεθα ωσ τα εθνη και ωσ αι φυλαι τησ γησ 
του λατρευειν ξυλοισ και λιθοισ33δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψ
ηλω και εν θυµω κεχυµενω βασιλευσω εφ′ υµασ34και εξαξω υµασ εκ των λαων και εισδεξοµαι υµασ ε
κ των χωρων ου διεσκορπισθητε εν αυταισ εν χειρι κραταια και εν βραχιονι υψηλω και εν θυµω κεχυ
µενω35και αξω υµασ εισ την ερηµον των λαων και διακριθησοµαι προσ υµασ εκει προσωπον κατα πρ
οσωπον36ον τροπον διεκριθην προσ τουσ πατερασ υµων εν τη ερηµω γησ αιγυπτου ουτωσ κρινω υµασ
 λεγει κυριοσ37και διαξω υµασ υπο την ραβδον µου και εισαξω υµασ εν αριθµω38και εκλεξω εξ υµων τ
ουσ ασεβεισ και τουσ αφεστηκοτασ διοτι εκ τησ παροικεσιασ αυτων εξαξω αυτουσ και εισ την γην τ
ου ισραηλ ουκ εισελευσονται και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ39και υµεισ οικοσ ισραηλ ταδε λεγει κ
υριοσ κυριοσ εκαστοσ τα επιτηδευµατα αυτου εξαρατε και µετα ταυτα ει µη υµεισ εισακουετε µου κ
αι το ονοµα µου το αγιον ου βεβηλωσετε ουκετι εν τοισ δωροισ υµων και εν τοισ επιτηδευµασιν υµων
40διοτι επι του ορουσ του αγιου µου επ′ ορουσ υψηλου λεγει κυριοσ κυριοσ εκει δουλευσουσιν µοι πα
σ οικοσ ισραηλ εισ τελοσ και εκει προσδεξοµαι και εκει επισκεψοµαι τασ απαρχασ υµων και τασ απ
αρχασ των αφορισµων υµων εν πασιν τοισ αγιασµασιν υµων41εν οσµη ευωδιασ προσδεξοµαι υµασ εν
 τω εξαγαγειν µε υµασ εκ των λαων και εισδεχεσθαι υµασ εκ των χωρων εν αισ διεσκορπισθητε εν αυ
ταισ και αγιασθησοµαι εν υµιν κατ′ οφθαλµουσ των λαων42και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εν τω ει
σαγαγειν µε υµασ εισ την γην του ισραηλ εισ την γην εισ ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην τοι
σ πατρασιν υµων43και µνησθησεσθε εκει τασ οδουσ υµων και τα επιτηδευµατα υµων εν οισ εµιαινεσ
θε εν αυτοισ και κοψεσθε τα προσωπα υµων εν πασαισ ταισ κακιαισ υµων44και επιγνωσεσθε διοτι εγω
 κυριοσ εν τω ποιησαι µε ουτωσ υµιν οπωσ το ονοµα µου µη βεβηλωθη κατα τασ οδουσ υµων τασ κα
κασ και κατα τα επιτηδευµατα υµων τα διεφθαρµενα λεγει κυριοσ  
 
Chapter 21 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι θαιµαν και επ
ιβλεψον επι δαρωµ και προφητευσον επι δρυµον ηγουµενον ναγεβ3και ερεισ τω δρυµω ναγεβ ακουε λο
γον κυριου ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω αναπτω εν σοι πυρ και καταφαγεται εν σοι παν ξυλον χ
λωρον και παν ξυλον ξηρον ου σβεσθησεται η φλοξ η εξαφθεισα και κατακαυθησεται εν αυτη παν π
ροσωπον απο απηλιωτου εωσ βορρα4και επιγνωσονται πασα σαρξ οτι εγω κυριοσ εξεκαυσα αυτο και 
ου σβεσθησεται5και ειπα µηδαµωσ κυριε κυριε αυτοι λεγουσιν προσ µε ουχι παραβολη εστιν λεγοµεν
η αυτη6και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων7δια τουτο προφητευσον υιε ανθρωπου και στηρισον 
το προσωπον σου επι ιερουσαληµ και επιβλεψον επι τα αγια αυτων και προφητευσεισ επι την γην του 
ισραηλ8και ερεισ προσ την γην του ισραηλ ιδου εγω προσ σε και εκσπασω το εγχειριδιον µου εκ του κ
ολεου αυτου και εξολεθρευσω εκ σου αδικον και ανοµον9ανθ′ ων εξολεθρευσω εκ σου αδικον και αν
οµον ουτωσ εξελευσεται το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυτου επι πασαν σαρκα απο απηλιωτου εω
σ βορρα10και επιγνωσεται πασα σαρξ διοτι εγω κυριοσ εξεσπασα το εγχειριδιον µου εκ του κολεου αυ
του και ουκ αποστρεψει ουκετι11και συ υιε ανθρωπου καταστεναξον εν συντριβη οσφυοσ σου και εν 



οδυναισ στεναξεισ κατ′ οφθαλµουσ αυτων12και εσται εαν ειπωσιν προσ σε ενεκα τινοσ συ στεναζεισ 
και ερεισ επι τη αγγελια διοτι ερχεται και θραυσθησεται πασα καρδια και πασαι χειρεσ παραλυθησο
νται και εκψυξει πασα σαρξ και παν πνευµα και παντεσ µηροι µολυνθησονται υγρασια ιδου ερχεται 
και εσται λεγει κυριοσ κυριοσ13και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων14υιε ανθρωπου προφητευσον 
και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ ειπον ροµφαια ροµφαια οξυνου και θυµωθητι15οπωσ σφαξησ σφαγια οξυν
ου οπωσ γενη εισ στιλβωσιν ετοιµη εισ παραλυσιν σφαζε εξουδενει απωθου παν ξυλον16και εδωκεν α
υτην ετοιµην του κρατειν χειρα αυτου εξηκονηθη ροµφαια εστιν ετοιµη του δουναι αυτην εισ χειρα 
αποκεντουντοσ17ανακραγε και ολολυξον υιε ανθρωπου οτι αυτη εγενετο εν τω λαω µου αυτη εν πασι
ν τοισ αφηγουµενοισ του ισραηλ παροικησουσιν επι ροµφαια εγενετο εν τω λαω µου δια τουτο κροτη
σον επι την χειρα σου18οτι δεδικαιωται και τι ει και φυλη απωσθη ουκ εσται λεγει κυριοσ κυριοσ19και
 συ υιε ανθρωπου προφητευσον και κροτησον χειρα επι χειρα και διπλασιασον ροµφαιαν η τριτη ροµ
φαια τραυµατιων εστιν ροµφαια τραυµατιων η µεγαλη και εκστησει αυτουσ20οπωσ θραυσθη η καρδι
α και πληθυνθωσιν οι ασθενουντεσ επι πασαν πυλην αυτων παραδεδονται εισ σφαγια ροµφαιασ ευ γε
γονεν εισ σφαγην ευ γεγονεν εισ στιλβωσιν21διαπορευου οξυνου εκ δεξιων και εξ ευωνυµων ου αν το π
ροσωπον σου εξεγειρηται22και εγω δε κροτησω χειρα µου προσ χειρα µου και εναφησω τον θυµον µου
 εγω κυριοσ λελαληκα23και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων24και συ υιε ανθρωπου διαταξον σεαυ
τω δυο οδουσ του εισελθειν ροµφαιαν βασιλεωσ βαβυλωνοσ εκ χωρασ µιασ εξελευσονται αι δυο και 
χειρ εν αρχη οδου πολεωσ επ′ αρχησ25οδου διαταξεισ του εισελθειν ροµφαιαν επι ραββαθ υιων αµµω
ν και επι την ιουδαιαν και επι ιερουσαληµ εν µεσω αυτησ26διοτι στησεται βασιλευσ βαβυλωνοσ επι τ
ην αρχαιαν οδον επ′ αρχησ των δυο οδων του µαντευσασθαι µαντειαν του αναβρασαι ραβδον και επ
ερωτησαι εν τοισ γλυπτοισ και ηπατοσκοπησασθαι εκ δεξιων αυτου27εγενετο το µαντειον επι ιερουσα
ληµ του βαλειν χαρακα του διανοιξαι στοµα εν βοη υψωσαι φωνην µετα κραυγησ του βαλειν χαρακ
α επι τασ πυλασ αυτησ και βαλειν χωµα και οικοδοµησαι βελοστασεισ28και αυτοσ αυτοισ ωσ µαντε
υοµενοσ µαντειαν ενωπιον αυτων και αυτοσ αναµιµνησκων αδικιασ αυτου µνησθηναι29δια τουτο τα
δε λεγει κυριοσ ανθ′ ων ανεµνησατε τασ αδικιασ υµων εν τω αποκαλυφθηναι τασ ασεβειασ υµων του
 οραθηναι αµαρτιασ υµων εν πασαισ ταισ ασεβειαισ υµων και εν τοισ επιτηδευµασιν υµων ανθ′ ων α
νεµνησατε εν τουτοισ αλωσεσθε30και συ βεβηλε ανοµε αφηγουµενε του ισραηλ ου ηκει η ηµερα εν κα
ιρω αδικιασ περασ31ταδε λεγει κυριοσ αφειλου την κιδαριν και επεθου τον στεφανον αυτη ου τοιαυτη
 εσται εταπεινωσασ το υψηλον και το ταπεινον υψωσασ32αδικιαν αδικιαν θησοµαι αυτην ουδ′ αυτη τ
οιαυτη εσται εωσ ου ελθη ω καθηκει και παραδωσω αυτω33και συ υιε ανθρωπου προφητευσον και ερε
ισ ταδε λεγει κυριοσ προσ τουσ υιουσ αµµων και προσ τον ονειδισµον αυτων και ερεισ ροµφαια ροµφ
αια εσπασµενη εισ σφαγια και εσπασµενη εισ συντελειαν εγειρου οπωσ στιλβησ34εν τη ορασει σου τη
 µαταια και εν τω µαντευεσθαι σε ψευδη του παραδουναι σε επι τραχηλουσ τραυµατιων ανοµων ων 
ηκει η ηµερα εν καιρω αδικιασ περασ35αποστρεφε µη καταλυσησ εν τω τοπω τουτω ω γεγεννησαι εν τ
η γη τη ιδια σου κρινω σε36και εκχεω επι σε οργην µου εν πυρι οργησ µου εµφυσησω επι σε και παραδ
ωσω σε εισ χειρασ ανδρων βαρβαρων τεκταινοντων διαφθοραν37εν πυρι εση καταβρωµα το αιµα σου 
εσται εν µεσω τησ γησ σου ου µη γενηται σου µνεια διοτι εγω κυριοσ λελαληκα  
 
Chapter 22 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ει κρινεισ την πολιν των αιµατων και 
παραδειξον αυτη πασασ τασ ανοµιασ αυτησ3και ερεισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ω πολισ εκχεουσα α
ιµατα εν µεσω αυτησ του ελθειν καιρον αυτησ και ποιουσα ενθυµηµατα καθ′ αυτησ του µιαινειν αυτ
ην4εν τοισ αιµασιν αυτων οισ εξεχεασ παραπεπτωκασ και εν τοισ ενθυµηµασιν σου οισ εποιεισ εµιαι
νου και ηγγισασ τασ ηµερασ σου και ηγαγεσ καιρον ετων σου δια τουτο δεδωκα σε εισ ονειδοσ τοισ ε
θνεσιν και εισ εµπαιγµον πασαισ ταισ χωραισ5ταισ εγγιζουσαισ προσ σε και ταισ µακραν απεχουσαι
σ απο σου και εµπαιξονται εν σοι ακαθαρτοσ η ονοµαστη και πολλη εν ταισ ανοµιαισ6ιδου οι αφηγο
υµενοι οικου ισραηλ εκαστοσ προσ τουσ συγγενεισ αυτου συνανεφυροντο εν σοι οπωσ εκχεωσιν αιµ
α7πατερα και µητερα εκακολογουν εν σοι και προσ τον προσηλυτον ανεστρεφοντο εν αδικιαισ εν σοι 
ορφανον και χηραν κατεδυναστευον εν σοι8και τα αγια µου εξουδενουν και τα σαββατα µου εβεβηλο
υν εν σοι9ανδρεσ λησται εν σοι οπωσ εκχεωσιν εν σοι αιµα και επι των ορεων ησθοσαν εν σοι ανοσια
 εποιουν εν µεσω σου10αισχυνην πατροσ απεκαλυψαν εν σοι και εν ακαθαρσιαισ αποκαθηµενην ετα
πεινουν εν σοι11εκαστοσ την γυναικα του πλησιον αυτου ηνοµουσαν και εκαστοσ την νυµφην αυτου 
εµιαινεν εν ασεβεια και εκαστοσ την αδελφην αυτου θυγατερα του πατροσ αυτου εταπεινουν εν σοι12

δωρα ελαµβανοσαν εν σοι οπωσ εκχεωσιν αιµα τοκον και πλεονασµον ελαµβανοσαν εν σοι και συνε
τελεσω συντελειαν κακιασ σου την εν καταδυναστεια εµου δε επελαθου λεγει κυριοσ13εαν δε παταξω
 χειρα µου προσ χειρα µου εφ′ οισ συντετελεσαι οισ εποιησασ και επι τοισ αιµασιν σου τοισ γεγενηµε
νοισ εν µεσω σου14ει υποστησεται η καρδια σου ει κρατησουσιν αι χειρεσ σου εν ταισ ηµεραισ αισ εγ
ω ποιω εν σοι εγω κυριοσ λελαληκα και ποιησω15και διασκορπιω σε εν τοισ εθνεσιν και διασπερω σε 



εν ταισ χωραισ και εκλειψει η ακαθαρσια σου εκ σου16και κατακληρονοµησω εν σοι κατ′ οφθαλµουσ
 των εθνων και γνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ17και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου ιδ
ου γεγονασι µοι ο οικοσ ισραηλ αναµεµειγµενοι παντεσ χαλκω και σιδηρω και κασσιτερω και µολιβω
 εν µεσω αργυριου αναµεµειγµενοσ εστιν19δια τουτο ειπον ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εγενεσθε παντεσ 
εισ συγκρασιν µιαν δια τουτο εγω εισδεχοµαι υµασ εισ µεσον ιερουσαληµ20καθωσ εισδεχεται αργυρο
σ και χαλκοσ και σιδηροσ και κασσιτεροσ και µολιβοσ εισ µεσον καµινου του εκφυσησαι εισ αυτο π
υρ του χωνευθηναι ουτωσ εισδεξοµαι υµασ εν οργη µου και συναξω και χωνευσω υµασ21και εκφυση
σω εφ′ υµασ εν πυρι οργησ µου και χωνευθησεσθε εν µεσω αυτησ22ον τροπον χωνευεται αργυριον εν 
µεσω καµινου ουτωσ χωνευθησεσθε εν µεσω αυτησ και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ εξεχεα τον θυµ
ον µου εφ′ υµασ23και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων24υιε ανθρωπου ειπον αυτη συ ει γη η ου βρε
χοµενη ουδε υετοσ εγενετο επι σε εν ηµερα οργησ25ησ οι αφηγουµενοι εν µεσω αυτησ ωσ λεοντεσ ωρυ
οµενοι αρπαζοντεσ αρπαγµατα ψυχασ κατεσθιοντεσ εν δυναστεια τιµασ λαµβανοντεσ εν αδικια και 
αι χηραι σου επληθυνθησαν εν µεσω σου26και οι ιερεισ αυτησ ηθετησαν νοµον µου και εβεβηλουν τ
α αγια µου ανα µεσον αγιου και βεβηλου ου διεστελλον και ανα µεσον ακαθαρτου και του καθαρου 
ου διεστελλον και απο των σαββατων µου παρεκαλυπτον τουσ οφθαλµουσ αυτων και εβεβηλουµην ε
ν µεσω αυτων27οι αρχοντεσ αυτησ εν µεσω αυτησ ωσ λυκοι αρπαζοντεσ αρπαγµατα του εκχεαι αιµα 
οπωσ πλεονεξια πλεονεκτωσιν28και οι προφηται αυτησ αλειφοντεσ αυτουσ πεσουνται ορωντεσ µαται
α µαντευοµενοι ψευδη λεγοντεσ ταδε λεγει κυριοσ και κυριοσ ου λελαληκεν29λαον τησ γησ εκπιεζουν
τεσ αδικια και διαρπαζοντεσ αρπαγµατα πτωχον και πενητα καταδυναστευοντεσ και προσ τον προσ
ηλυτον ουκ αναστρεφοµενοι µετα κριµατοσ30και εζητουν εξ αυτων ανδρα αναστρεφοµενον ορθωσ κα
ι εστωτα προ προσωπου µου ολοσχερωσ εν καιρω τησ γησ του µη εισ τελοσ εξαλειψαι αυτην και ουχ 
ευρον31και εξεχεα επ′ αυτην θυµον µου εν πυρι οργησ µου του συντελεσαι τασ οδουσ αυτων εισ κεφα
λασ αυτων δεδωκα λεγει κυριοσ κυριοσ  
 
Chapter 23 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου δυο γυναικεσ ησαν θυγατερεσ µητροσ µιασ3κ
αι εξεπορνευσαν εν αιγυπτω εν τη νεοτητι αυτων εκει επεσον οι µαστοι αυτων εκει διεπαρθενευθησαν
4και τα ονοµατα αυτων ην οολα η πρεσβυτερα και οολιβα η αδελφη αυτησ και εγενοντο µοι και ετεκο
ν υιουσ και θυγατερασ και τα ονοµατα αυτων σαµαρεια η οολα και ιερουσαληµ η οολιβα5και εξεπορ
νευσεν η οολα απ′ εµου και επεθετο επι τουσ εραστασ αυτησ επι τουσ ασσυριουσ τουσ εγγιζοντασ α
υτη6ενδεδυκοτασ υακινθινα ηγουµενουσ και στρατηγουσ νεανισκοι επιλεκτοι παντεσ ιππεισ ιππαζοµ
ενοι εφ′ ιππων7και εδωκεν την πορνειαν αυτησ επ′ αυτουσ επιλεκτοι υιοι ασσυριων παντεσ και επι πα
ντασ ουσ επεθετο εν πασι τοισ ενθυµηµασιν αυτησ εµιαινετο8και την πορνειαν αυτησ εξ αιγυπτου ου
κ εγκατελιπεν οτι µετ′ αυτησ εκοιµωντο εν νεοτητι αυτησ και αυτοι διεπαρθενευσαν αυτην και εξεχε
αν την πορνειαν αυτων επ′ αυτην9δια τουτο παρεδωκα αυτην εισ χειρασ των εραστων αυτησ εισ χειρ
ασ υιων ασσυριων εφ′ ουσ επετιθετο10αυτοι απεκαλυψαν την αισχυνην αυτησ υιουσ και θυγατερασ 
αυτησ ελαβον και αυτην εν ροµφαια απεκτειναν και εγενετο λαληµα εισ γυναικασ και εποιησαν εκδι
κησεισ εν αυτη εισ τασ θυγατερασ11και ειδεν η αδελφη αυτησ οολιβα και διεφθειρε την επιθεσιν αυτη
σ υπερ αυτην και την πορνειαν αυτησ υπερ την πορνειαν τησ αδελφησ αυτησ12επι τουσ υιουσ των ασ
συριων επεθετο ηγουµενουσ και στρατηγουσ τουσ εγγυσ αυτησ ενδεδυκοτασ ευπαρυφα ιππεισ ιππαζο
µενουσ εφ′ ιππων νεανισκοι επιλεκτοι παντεσ13και ειδον οτι µεµιανται οδοσ µια των δυο14και προσεθε
το προσ την πορνειαν αυτησ και ειδεν ανδρασ εζωγραφηµενουσ επι του τοιχου εικονασ χαλδαιων εζ
ωγραφηµενουσ εν γραφιδι15εζωσµενουσ ποικιλµατα επι τασ οσφυασ αυτων και τιαραι βαπται επι των 
κεφαλων αυτων οψισ τρισση παντων οµοιωµα υιων χαλδαιων γησ πατριδοσ αυτων16και επεθετο επ′ α
υτουσ τη ορασει οφθαλµων αυτησ και εξαπεστειλεν αγγελουσ προσ αυτουσ εισ γην χαλδαιων17και ηλ
θοσαν προσ αυτην υιοι βαβυλωνοσ εισ κοιτην καταλυοντων και εµιαινον αυτην εν τη πορνεια αυτη
σ και εµιανθη εν αυτοισ και απεστη η ψυχη αυτησ απ′ αυτων18και απεκαλυψεν την πορνειαν αυτησ 
και απεκαλυψεν την αισχυνην αυτησ και απεστη η ψυχη µου απ′ αυτησ ον τροπον απεστη η ψυχη µ
ου απο τησ αδελφησ αυτησ19και επληθυνασ την πορνειαν σου του αναµνησαι ηµερασ νεοτητοσ σου 
εν αισ επορνευσασ εν αιγυπτω20και επεθου επι τουσ χαλδαιουσ ων ησαν ωσ ονων αι σαρκεσ αυτων κ
αι αιδοια ιππων τα αιδοια αυτων21και επεσκεψω την ανοµιαν νεοτητοσ σου α εποιεισ εν αιγυπτω εν τ
ω καταλυµατι σου ου οι µαστοι νεοτητοσ σου22δια τουτο οολιβα ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εξεγειρω 
τουσ εραστασ σου επι σε αφ′ ων απεστη η ψυχη σου απ′ αυτων και επαξω αυτουσ επι σε κυκλοθεν23υ
ιουσ βαβυλωνοσ και παντασ τουσ χαλδαιουσ φακουδ και σουε και κουε και παντασ υιουσ ασσυριω
ν µετ′ αυτων νεανισκουσ επιλεκτουσ ηγεµονασ και στρατηγουσ παντασ τρισσουσ και ονοµαστουσ ιπ
πευοντασ εφ′ ιππων24και παντεσ ηξουσιν επι σε απο βορρα αρµατα και τροχοι µετ′ οχλου λαων θυρεο
ι και πελται και βαλουσιν φυλακην επι σε κυκλω και δωσω προ προσωπου αυτων κριµα και εκδικησο
υσιν σε εν τοισ κριµασιν αυτων25και δωσω τον ζηλον µου εν σοι και ποιησουσιν µετα σου εν οργη θυ



µου µυκτηρα σου και ωτα σου αφελουσιν και τουσ καταλοιπουσ σου εν ροµφαια καταβαλουσιν αυτ
οι υιουσ σου και θυγατερασ σου ληµψονται και τουσ καταλοιπουσ σου πυρ καταφαγεται26και εκδυσ
ουσιν σε τον ιµατισµον σου και ληµψονται τα σκευη τησ καυχησεωσ σου27και αποστρεψω τασ ασεβ
ειασ σου εκ σου και την πορνειαν σου εκ γησ αιγυπτου και ου µη αρησ τουσ οφθαλµουσ σου επ′ αυτο
υσ και αιγυπτου ου µη µνησθησ ουκετι28διοτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω παραδιδωµι σε εισ χ
ειρασ ων µισεισ αφ′ ων απεστη η ψυχη σου απ′ αυτων29και ποιησουσιν εν σοι εν µισει και ληµψονται
 παντασ τουσ πονουσ σου και τουσ µοχθουσ σου και εση γυµνη και ασχηµονουσα και αποκαλυφθησ
εται αισχυνη πορνειασ σου και ασεβεια σου και η πορνεια σου30εποιησεν ταυτα σοι εν τω εκπορνευσ
αι σε οπισω εθνων και εµιαινου εν τοισ ενθυµηµασιν αυτων31εν τη οδω τησ αδελφησ σου επορευθησ 
και δωσω το ποτηριον αυτησ εισ χειρασ σου32ταδε λεγει κυριοσ το ποτηριον τησ αδελφησ σου πιεσαι 
το βαθυ και το πλατυ το πλεοναζον του συντελεσαι33µεθην και εκλυσεωσ πλησθηση και το ποτηριον 
αφανισµου ποτηριον αδελφησ σου σαµαρειασ34και πιεσαι αυτο και τασ εορτασ και τασ νεοµηνιασ α
υτησ αποστρεψω διοτι εγω λελαληκα λεγει κυριοσ35δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων επελαθου µο
υ και απερριψασ µε οπισω του σωµατοσ σου και συ λαβε την ασεβειαν σου και την πορνειαν σου36κ
αι ειπεν κυριοσ προσ µε υιε ανθρωπου ου κρινεισ την οολαν και την οολιβαν και απαγγελεισ αυταισ 
τασ ανοµιασ αυτων37οτι εµοιχωντο και αιµα εν χερσιν αυτων τα ενθυµηµατα αυτων εµοιχωντο και τ
α τεκνα αυτων α εγεννησαν µοι διηγαγον αυτοισ δι′ εµπυρων38εωσ και ταυτα εποιησαν µοι τα αγια µο
υ εµιαινον και τα σαββατα µου εβεβηλουν39και εν τω σφαζειν αυτουσ τα τεκνα αυτων τοισ ειδωλοισ 
αυτων και εισεπορευοντο εισ τα αγια µου του βεβηλουν αυτα και οτι ουτωσ εποιουν εν µεσω του οικ
ου µου40και οτι τοισ ανδρασιν τοισ ερχοµενοισ µακροθεν οισ αγγελουσ εξαπεστελλοσαν προσ αυτου
σ και αµα τω ερχεσθαι αυτουσ ευθυσ ελουου και εστιβιζου τουσ οφθαλµουσ σου και εκοσµου κοσµω
41και εκαθου επι κλινησ εστρωµενησ και τραπεζα κεκοσµηµενη προ προσωπου αυτησ και το θυµιαµα
 µου και το ελαιον µου ευφραινοντο εν αυτοισ42και φωνην αρµονιασ ανεκρουοντο και προσ ανδρασ ε
κ πληθουσ ανθρωπων ηκοντασ εκ τησ ερηµου και εδιδοσαν ψελια επι τασ χειρασ αυτων και στεφανο
ν καυχησεωσ επι τασ κεφαλασ αυτων43και ειπα ουκ εν τουτοισ µοιχευουσιν και εργα πορνησ και αυτ
η εξεπορνευσεν44και εισεπορευοντο προσ αυτην ον τροπον εισπορευονται προσ γυναικα πορνην ουτω
σ εισεπορευοντο προσ οολαν και προσ οολιβαν του ποιησαι ανοµιαν45και ανδρεσ δικαιοι αυτοι εκδικ
ησουσιν αυτασ εκδικησει µοιχαλιδοσ και εκδικησει αιµατοσ οτι µοιχαλιδεσ εισιν και αιµα εν χερσιν
 αυτων46ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ αναγαγε επ′ αυτασ οχλον και δοσ εν αυταισ ταραχην και διαρπαγη
ν47και λιθοβολησον επ′ αυτασ λιθοισ οχλων και κατακεντει αυτασ εν τοισ ξιφεσιν αυτων υιουσ αυτω
ν και θυγατερασ αυτων αποκτενουσι και τουσ οικουσ αυτων εµπρησουσιν48και αποστρεψω ασεβειαν
 εκ τησ γησ και παιδευθησονται πασαι αι γυναικεσ και ου µη ποιησουσιν κατα τασ ασεβειασ αυτων4

9και δοθησεται η ασεβεια υµων εφ′ υµασ και τασ αµαρτιασ των ενθυµηµατων υµων ληµψεσθε και γν
ωσεσθε διοτι εγω κυριοσ  
 
Chapter 24 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε εν τω ετει τω ενατω εν τω µηνι τω δεκατω δεκατη του µηνοσ λεγων
2υιε ανθρωπου γραψον σεαυτω εισ ηµεραν απο τησ ηµερασ ταυτησ αφ′ ησ απηρεισατο βασιλευσ βαβ
υλωνοσ επι ιερουσαληµ απο τησ ηµερασ τησ σηµερον3και ειπον επι τον οικον τον παραπικραινοντα 
παραβολην και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ επιστησον τον λεβητα και εκχεον εισ αυτον υδ
ωρ4και εµβαλε εισ αυτον τα διχοτοµηµατα παν διχοτοµηµα καλον σκελοσ και ωµον εκσεσαρκισµενα
 απο των οστων5εξ επιλεκτων κτηνων ειληµµενων και υποκαιε τα οστα υποκατω αυτων εζεσεν εζεσεν
 και ηψηται τα οστα αυτησ εν µεσω αυτησ6δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ω πολισ αιµατων λεβησ εν ω 
εστιν ιοσ εν αυτω και ο ιοσ ουκ εξηλθεν εξ αυτησ κατα µελοσ αυτησ εξηνεγκεν ουκ επεσεν επ′ αυτην 
κληροσ7οτι αιµα αυτησ εν µεσω αυτησ εστιν επι λεωπετριαν τεταχα αυτο ουκ εκκεχυκα αυτο επι την 
γην του καλυψαι επ′ αυτο γην8του αναβηναι θυµον εισ εκδικησιν εκδικηθηναι δεδωκα το αιµα αυτησ
 επι λεωπετριαν του µη καλυψαι αυτο9δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ καγω µεγαλυνω τον δαλον10και πλ
ηθυνω τα ξυλα και ανακαυσω το πυρ οπωσ τακη τα κρεα και ελαττωθη ο ζωµοσ11και στη επι τουσ αν
θρακασ οπωσ προσκαυθη και θερµανθη ο χαλκοσ αυτησ και τακη εν µεσω ακαθαρσιασ αυτησ και ε
κλιπη ο ιοσ αυτησ12και ου µη εξελθη εξ αυτησ πολυσ ο ιοσ αυτησ καταισχυνθησεται ο ιοσ αυτησ13α
νθ′ ων εµιαινου συ και τι εαν µη καθαρισθησ ετι εωσ ου εµπλησω τον θυµον µου14εγω κυριοσ λελαλη
κα και ηξει και ποιησω ου διαστελω ουδε µη ελεησω κατα τασ οδουσ σου και κατα τα ενθυµηµατα σ
ου κρινω σε λεγει κυριοσ δια τουτο εγω κρινω σε κατα τα αιµατα σου και κατα τα ενθυµηµατα σου κ
ρινω σε η ακαθαρτοσ η ονοµαστη και πολλη του παραπικραινειν15και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε 
λεγων16υιε ανθρωπου ιδου εγω λαµβανω εκ σου τα επιθυµηµατα των οφθαλµων σου εν παραταξει ου 
µη κοπησ ουδε µη κλαυσθησ17στεναγµοσ αιµατοσ οσφυοσ πενθουσ εστιν ουκ εσται το τριχωµα σου σ
υµπεπλεγµενον επι σε και τα υποδηµατα σου εν τοισ ποσιν σου ου µη παρακληθησ εν χειλεσιν αυτων
 και αρτον ανδρων ου µη φαγησ18και ελαλησα προσ τον λαον το πρωι ον τροπον ενετειλατο µοι και α



πεθανεν η γυνη µου εσπερασ και εποιησα το πρωι ον τροπον επεταγη µοι19και ειπεν προσ µε ο λαοσ ο
υκ αναγγελεισ ηµιν τι εστιν ταυτα α συ ποιεισ20και ειπα προσ αυτουσ λογοσ κυριου προσ µε εγενετο λ
εγων21ειπον προσ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω βεβηλω τα αγια µου φρυαγµα ισχυ
οσ υµων επιθυµηµατα οφθαλµων υµων και υπερ ων φειδονται αι ψυχαι υµων και οι υιοι υµων και αι 
θυγατερεσ υµων ουσ εγκατελιπετε εν ροµφαια πεσουνται22και ποιησετε ον τροπον πεποιηκα απο στοµ
ατοσ αυτων ου παρακληθησεσθε και αρτον ανδρων ου φαγεσθε23και αι κοµαι υµων επι τησ κεφαλησ 
υµων και τα υποδηµατα υµων εν τοισ ποσιν υµων ουτε µη κοψησθε ουτε µη κλαυσητε και εντακησεσ
θε εν ταισ αδικιαισ υµων και παρακαλεσετε εκαστοσ τον αδελφον αυτου24και εσται ιεζεκιηλ υµιν εισ
 τερασ κατα παντα οσα εποιησεν ποιησετε οταν ελθη ταυτα και επιγνωσεσθε διοτι εγω κυριοσ25και σ
υ υιε ανθρωπου ουχι εν τη ηµερα οταν λαµβανω την ισχυν παρ′ αυτων την επαρσιν τησ καυχησεωσ 
αυτων τα επιθυµηµατα οφθαλµων αυτων και την επαρσιν ψυχησ αυτων υιουσ αυτων και θυγατερασ 
αυτων26εν εκεινη τη ηµερα ηξει ο ανασωζοµενοσ προσ σε του αναγγειλαι σοι εισ τα ωτα27εν εκεινη τη
 ηµερα διανοιχθησεται το στοµα σου προσ τον ανασωζοµενον και λαλησεισ και ου µη αποκωφωθησ 
ουκετι και εση αυτοισ εισ τερασ και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ .  
 
Chapter 25 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι τουσ υιουσ α
µµων και προφητευσον επ′ αυτουσ3και ερεισ τοισ υιοισ αµµων ακουσατε λογον κυριου ταδε λεγει κυρ
ιοσ ανθ′ ων επεχαρητε επι τα αγια µου οτι εβεβηλωθη και επι την γην του ισραηλ οτι ηφανισθη και επ
ι τον οικον του ιουδα οτι επορευθησαν εν αιχµαλωσια4δια τουτο ιδου εγω παραδιδωµι υµασ τοισ υιοι
σ κεδεµ εισ κληρονοµιαν και κατασκηνωσουσιν εν τη απαρτια αυτων εν σοι και δωσουσιν εν σοι τα 
σκηνωµατα αυτων αυτοι φαγονται τουσ καρπουσ σου και αυτοι πιονται την πιοτητα σου5και δωσω τ
ην πολιν του αµµων εισ νοµασ καµηλων και τουσ υιουσ αµµων εισ νοµην προβατων και επιγνωσεσθε
 διοτι εγω κυριοσ6διοτι ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εκροτησασ την χειρα σου και επεψοφησασ τω ποδι 
σου και επεχαρασ εκ ψυχησ σου επι την γην του ισραηλ7δια τουτο εκτενω την χειρα µου επι σε και δ
ωσω σε εισ διαρπαγην εν τοισ εθνεσιν και εξολεθρευσω σε εκ των λαων και απολω σε εκ των χωρων α
πωλεια και επιγνωση διοτι εγω κυριοσ8ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων ειπεν µωαβ ιδου ον τροπον παντα τα
 εθνη οικοσ ισραηλ και ιουδα9δια τουτο ιδου εγω παραλυω τον ωµον µωαβ απο πολεων ακρωτηριων 
αυτου εκλεκτην γην οικον ασιµουθ επανω πηγησ πολεωσ παραθαλασσιασ10τοισ υιοισ κεδεµ επι τουσ 
υιουσ αµµων δεδωκα αυτουσ εισ κληρονοµιαν οπωσ µη µνεια γενηται των υιων αµµων11και εισ µωαβ
 ποιησω εκδικησιν και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ12ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εποιησεν η ιδουµαι
α εν τω εκδικησαι αυτουσ εκδικησιν εισ τον οικον ιουδα και εµνησικακησαν και εξεδικησαν δικην13

δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ και εκτενω την χειρα µου επι την ιδουµαιαν και εξολεθρευσω εξ αυτησ α
νθρωπον και κτηνοσ και θησοµαι αυτην ερηµον και εκ θαιµαν διωκοµενοι εν ροµφαια πεσουνται14κα
ι δωσω εκδικησιν µου επι την ιδουµαιαν εν χειρι λαου µου ισραηλ και ποιησουσιν εν τη ιδουµαια κα
τα την οργην µου και κατα τον θυµον µου και επιγνωσονται την εκδικησιν µου λεγει κυριοσ15δια τουτ
ο ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εποιησαν οι αλλοφυλοι εν εκδικησει και εξανεστησαν εκδικησιν επιχαιρ
οντεσ εκ ψυχησ του εξαλειψαι εωσ αιωνοσ16δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκτενω την χειρα µ
ου επι τουσ αλλοφυλουσ και εξολεθρευσω κρητασ και απολω τουσ καταλοιπουσ τουσ κατοικουντασ 
την παραλιαν17και ποιησω εν αυτοισ εκδικησεισ µεγαλασ και επιγνωσονται διοτι εγω κυριοσ εν τω δο
υναι την εκδικησιν µου επ′ αυτουσ 
 
Chapter 26 
1και εγενηθη εν τω ενδεκατω ετει µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου α
νθ′ ων ειπεν σορ επι ιερουσαληµ ευγε συνετριβη απολωλεν τα εθνη επεστραφη προσ µε η πληρησ ηρη
µωται3δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε σορ και αναξω επι σε εθνη πολλα ωσ αναβαινει η θ
αλασσα τοισ κυµασιν αυτησ4και καταβαλουσιν τα τειχη σορ και καταβαλουσι τουσ πυργουσ σου κ
αι λικµησω τον χουν αυτησ απ′ αυτησ και δωσω αυτην εισ λεωπετριαν5ψυγµοσ σαγηνων εσται εν µε
σω θαλασσησ οτι εγω λελαληκα λεγει κυριοσ και εσται εισ προνοµην τοισ εθνεσιν6και αι θυγατερεσ 
αυτησ αι εν τω πεδιω µαχαιρα αναιρεθησονται και γνωσονται οτι εγω κυριοσ7οτι ταδε λεγει κυριοσ ιδ
ου εγω επαγω επι σε σορ τον ναβουχοδονοσορ βασιλεα βαβυλωνοσ απο του βορρα βασιλευσ βασιλεω
ν εστιν µεθ′ ιππων και αρµατων και ιππεων και συναγωγησ εθνων πολλων σφοδρα8ουτοσ τασ θυγατερ
ασ σου τασ εν τω πεδιω µαχαιρα ανελει και δωσει επι σε προφυλακην και περιοικοδοµησει και ποιησ
ει επι σε κυκλω χαρακα και περιστασιν οπλων και τασ λογχασ αυτου απεναντι σου δωσει9τα τειχη σ
ου και τουσ πυργουσ σου καταβαλει εν ταισ µαχαιραισ αυτου10απο του πληθουσ των ιππων αυτου κ
ατακαλυψει σε ο κονιορτοσ αυτων και απο τησ φωνησ των ιππεων αυτου και των τροχων των αρµατ
ων αυτου σεισθησεται τα τειχη σου εισπορευοµενου αυτου τασ πυλασ σου ωσ εισπορευοµενοσ εισ π
ολιν εκ πεδιου11εν ταισ οπλαισ των ιππων αυτου καταπατησουσιν σου πασασ τασ πλατειασ τον λαον



 σου µαχαιρα ανελει και την υποστασιν σου τησ ισχυοσ επι την γην καταξει12και προνοµευσει την δ
υναµιν σου και σκυλευσει τα υπαρχοντα σου και καταβαλει σου τα τειχη και τουσ οικουσ σου τουσ 
επιθυµητουσ καθελει και τουσ λιθουσ σου και τα ξυλα σου και τον χουν σου εισ µεσον τησ θαλασση
σ εµβαλει13και καταλυσει το πληθοσ των µουσικων σου και η φωνη των ψαλτηριων σου ου µη ακουσ
θη ετι14και δωσω σε εισ λεωπετριαν ψυγµοσ σαγηνων εση ου µη οικοδοµηθησ ετι οτι εγω ελαλησα λεγ
ει κυριοσ15διοτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ τη σορ ουκ απο φωνησ τησ πτωσεωσ σου εν τω στεναξαι τρ
αυµατιασ εν τω σπασαι µαχαιραν εν µεσω σου σεισθησονται αι νησοι16και καταβησονται απο των θ
ρονων αυτων παντεσ οι αρχοντεσ εκ των εθνων τησ θαλασσησ και αφελουνται τασ µιτρασ απο των κ
εφαλων αυτων και τον ιµατισµον τον ποικιλον αυτων εκδυσονται εκστασει εκστησονται επι γην καθε
δουνται και φοβηθησονται την απωλειαν αυτων και στεναξουσιν επι σε17και ληµψονται επι σε θρηνο
ν και ερουσιν σοι πωσ κατελυθησ εκ θαλασσησ η πολισ η επαινεστη η δουσα τον φοβον αυτησ πασι 
τοισ κατοικουσιν αυτην18και φοβηθησονται αι νησοι αφ′ ηµερασ πτωσεωσ σου19οτι ταδε λεγει κυριοσ
 κυριοσ οταν δω σε πολιν ηρηµωµενην ωσ τασ πολεισ τασ µη κατοικηθησοµενασ εν τω αναγαγειν µε 
επι σε την αβυσσον και κατακαλυψη σε υδωρ πολυ20και καταβιβασω σε προσ τουσ καταβαινοντασ ε
ισ βοθρον προσ λαον αιωνοσ και κατοικιω σε εισ βαθη τησ γησ ωσ ερηµον αιωνιον µετα καταβαινον
των εισ βοθρον οπωσ µη κατοικηθησ µηδε ανασταθησ επι γησ ζωησ21απωλειαν σε δωσω και ουχ υπα
ρξεισ ετι εισ τον αιωνα λεγει κυριοσ κυριοσ  
 
Chapter 27 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου λαβε επι σορ θρηνον3και ερεισ τη σορ τη κατ
οικουση επι τησ εισοδου τησ θαλασσησ τω εµποριω των λαων απο νησων πολλων ταδε λεγει κυριοσ τ
η σορ συ ειπασ εγω περιεθηκα εµαυτη καλλοσ µου4εν καρδια θαλασσησ τω βεελιµ υιοι σου περιεθηκ
αν σοι καλλοσ5κεδροσ εκ σανιρ ωκοδοµηθη σοι ταινιαι σανιδων κυπαρισσου εκ του λιβανου εληµφθ
ησαν του ποιησαι σοι ιστουσ ελατινουσ6εκ τησ βασανιτιδοσ εποιησαν τασ κωπασ σου τα ιερα σου ε
ποιησαν εξ ελεφαντοσ οικουσ αλσωδεισ απο νησων των χεττιιν7βυσσοσ µετα ποικιλιασ εξ αιγυπτου ε
γενετο σοι στρωµνη του περιθειναι σοι δοξαν και περιβαλειν σε υακινθον και πορφυραν εκ των νησω
ν ελισαι και εγενετο περιβολαια σου8και οι αρχοντεσ σου οι κατοικουντεσ σιδωνα και αραδιοι εγενο
ντο κωπηλαται σου οι σοφοι σου σορ οι ησαν εν σοι ουτοι κυβερνηται σου9οι πρεσβυτεροι βυβλιων κ
αι οι σοφοι αυτων ησαν εν σοι ουτοι ενισχυον την βουλην σου και παντα τα πλοια τησ θαλασσησ κα
ι οι κωπηλαται αυτων εγενοντο σοι επι δυσµασ δυσµων10περσαι και λυδοι και λιβυεσ ησαν εν τη δυν
αµει σου ανδρεσ πολεµισται σου πελτασ και περικεφαλαιασ εκρεµασαν εν σοι ουτοι εδωκαν την δοξ
αν σου11υιοι αραδιων και η δυναµισ σου επι των τειχεων σου φυλακεσ εν τοισ πυργοισ σου ησαν τασ
 φαρετρασ αυτων εκρεµασαν επι των ορµων σου κυκλω ουτοι ετελειωσαν σου το καλλοσ12καρχηδονι
οι εµποροι σου απο πληθουσ πασησ ισχυοσ σου αργυριον και χρυσιον και σιδηρον και κασσιτερον κ
αι µολυβον εδωκαν την αγοραν σου13η ελλασ και η συµπασα και τα παρατεινοντα ουτοι ενεπορευοντ
ο σοι εν ψυχαισ ανθρωπων και σκευη χαλκα εδωκαν την εµποριαν σου14εξ οικου θεργαµα ιππουσ και
 ιππεισ εδωκαν αγοραν σου15υιοι ροδιων εµποροι σου απο νησων επληθυναν την εµποριαν σου οδοντ
ασ ελεφαντινουσ και τοισ εισαγοµενοισ αντεδιδουσ τουσ µισθουσ σου16ανθρωπουσ εµποριαν σου απ
ο πληθουσ του συµµικτου σου στακτην και ποικιλµατα εκ θαρσισ και ραµωθ και χορχορ εδωκαν την
 αγοραν σου17ιουδασ και οι υιοι του ισραηλ ουτοι εµποροι σου εν σιτου πρασει και µυρων και κασια
σ και πρωτον µελι και ελαιον και ρητινην εδωκαν εισ τον συµµικτον σου18δαµασκοσ εµποροσ σου εκ 
πληθουσ πασησ δυναµεωσ σου οινοσ εκ χελβων και ερια εκ µιλητου19και οινον εισ την αγοραν σου ε
δωκαν εξ ασηλ σιδηροσ ειργασµενοσ και τροχοσ εν τω συµµικτω σου εστιν20δαιδαν εµποροι σου µετ
α κτηνων εκλεκτων εισ αρµατα21η αραβια και παντεσ οι αρχοντεσ κηδαρ ουτοι εµποροι σου δια χειρ
οσ σου καµηλουσ και κριουσ και αµνουσ εν οισ εµπορευονται σε22εµποροι σαβα και ραγµα ουτοι εµ
ποροι σου µετα πρωτων ηδυσµατων και λιθων χρηστων και χρυσιον εδωκαν την αγοραν σου23χαρρα
ν και χαννα ουτοι εµποροι σου ασσουρ και χαρµαν εµποροι σου24φεροντεσ εµποριαν υακινθον και θ
ησαυρουσ εκλεκτουσ δεδεµενουσ σχοινιοισ και κυπαρισσινα25πλοια εν αυτοισ καρχηδονιοι εµποροι 
σου εν τω πληθει εν τω συµµικτω σου και ενεπλησθησ και εβαρυνθησ σφοδρα εν καρδια θαλασσησ26

εν υδατι πολλω ηγον σε οι κωπηλαται σου το πνευµα του νοτου συνετριψεν σε εν καρδια θαλασσησ27

ησαν δυναµεισ σου και ο µισθοσ σου και των συµµικτων σου και οι κωπηλαται σου και οι κυβερνητ
αι σου και οι συµβουλοι σου και οι συµµικτοι σου εκ των συµµικτων σου και παντεσ οι ανδρεσ οι πο
λεµισται σου οι εν σοι και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου πεσουνται εν καρδια θαλασσησ εν τη 
ηµερα τησ πτωσεωσ σου28προσ την φωνην τησ κραυγησ σου οι κυβερνηται σου φοβω φοβηθησονται29

και καταβησονται απο των πλοιων παντεσ οι κωπηλαται σου και οι επιβαται και οι πρωρεισ τησ θαλ
ασσησ επι την γην στησονται30και αλαλαξουσιν επι σε τη φωνη αυτων και κεκραξονται πικρον και ε
πιθησουσιν επι την κεφαλην αυτων γην και σποδον υποστρωσονται32και ληµψονται οι υιοι αυτων επι
 σε θρηνον και θρηνηµα σοι33ποσον τινα ευρεσ µισθον απο τησ θαλασσησ ενεπλησασ εθνη απο του π



ληθουσ σου και απο του συµµικτου σου επλουτισασ παντασ βασιλεισ τησ γησ34νυν συνετριβησ εν θ
αλασση εν βαθει υδατοσ ο συµµικτοσ σου και πασα η συναγωγη σου εν µεσω σου επεσον παντεσ οι κ
ωπηλαται σου35παντεσ οι κατοικουντεσ τασ νησουσ εστυγνασαν επι σε και οι βασιλεισ αυτων εκστα
σει εξεστησαν και εδακρυσεν το προσωπον αυτων36εµποροι απο εθνων εσυρισαν σε απωλεια εγενου κ
αι ουκετι εση εισ τον αιωνα  
 
Chapter 28 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2και συ υιε ανθρωπου ειπον τω αρχοντι τυρου ταδε λεγει κυρ
ιοσ ανθ′ ων υψωθη σου η καρδια και ειπασ θεοσ ειµι εγω κατοικιαν θεου κατωκηκα εν καρδια θαλασ
σησ συ δε ει ανθρωποσ και ου θεοσ και εδωκασ την καρδιαν σου ωσ καρδιαν θεου3µη σοφωτεροσ ει σ
υ του δανιηλ σοφοι ουκ επαιδευσαν σε τη επιστηµη αυτων4µη εν τη επιστηµη σου η εν τη φρονησει σ
ου εποιησασ σεαυτω δυναµιν και χρυσιον και αργυριον εν τοισ θησαυροισ σου5εν τη πολλη επιστηµ
η σου και εµπορια σου επληθυνασ δυναµιν σου υψωθη η καρδια σου εν τη δυναµει σου6δια τουτο τα
δε λεγει κυριοσ επειδη δεδωκασ την καρδιαν σου ωσ καρδιαν θεου7αντι τουτου ιδου εγω επαγω επι σε 
αλλοτριουσ λοιµουσ απο εθνων και εκκενωσουσιν τασ µαχαιρασ αυτων επι σε και επι το καλλοσ τη
σ επιστηµησ σου και στρωσουσιν το καλλοσ σου εισ απωλειαν8και καταβιβασουσιν σε και αποθανη 
θανατω τραυµατιων εν καρδια θαλασσησ9µη λεγων ερεισ θεοσ ειµι εγω ενωπιον των αναιρουντων σε 
συ δε ει ανθρωποσ και ου θεοσ εν πληθει10απεριτµητων απολη εν χερσιν αλλοτριων οτι εγω ελαλησα 
λεγει κυριοσ11και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων12υιε ανθρωπου λαβε θρηνον επι τον αρχοντα τ
υρου και ειπον αυτω ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ συ αποσφραγισµα οµοιωσεωσ και στεφανοσ καλλουσ1

3εν τη τρυφη του παραδεισου του θεου εγενηθησ παν λιθον χρηστον ενδεδεσαι σαρδιον και τοπαζιον 
και σµαραγδον και ανθρακα και σαπφειρον και ιασπιν και αργυριον και χρυσιον και λιγυριον και αχ
ατην και αµεθυστον και χρυσολιθον και βηρυλλιον και ονυχιον και χρυσιου ενεπλησασ τουσ θησαυ
ρουσ σου και τασ αποθηκασ σου εν σοι αφ′ ησ ηµερασ εκτισθησ συ14µετα του χερουβ εθηκα σε εν ορ
ει αγιω θεου εγενηθησ εν µεσω λιθων πυρινων15εγενηθησ αµωµοσ συ εν ταισ ηµεραισ σου αφ′ ησ ηµε
ρασ συ εκτισθησ εωσ ευρεθη τα αδικηµατα εν σοι16απο πληθουσ τησ εµποριασ σου επλησασ τα ταµι
εια σου ανοµιασ και ηµαρτεσ και ετραυµατισθησ απο ορουσ του θεου και ηγαγεν σε το χερουβ εκ µε
σου λιθων πυρινων17υψωθη η καρδια σου επι τω καλλει σου διεφθαρη η επιστηµη σου µετα του καλλ
ουσ σου δια πληθοσ αµαρτιων σου επι την γην ερριψα σε εναντιον βασιλεων εδωκα σε παραδειγµατι
σθηναι18δια το πληθοσ των αµαρτιων σου και των αδικιων τησ εµποριασ σου εβεβηλωσασ τα ιερα σο
υ και εξαξω πυρ εκ µεσου σου τουτο καταφαγεται σε και δωσω σε εισ σποδον επι τησ γησ σου εναντιο
ν παντων των ορωντων σε19και παντεσ οι επισταµενοι σε εν τοισ εθνεσιν στυγνασουσιν επι σε απωλει
α εγενου και ουχ υπαρξεισ ετι εισ τον αιωνα20και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων21υιε ανθρωπου
 στηρισον το προσωπον σου επι σιδωνα και προφητευσον επ′ αυτην22και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου 
εγω επι σε σιδων και ενδοξασθησοµαι εν σοι και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω ποιησαι µε εν σοι κρ
ιµατα και αγιασθησοµαι εν σοι23αιµα και θανατοσ εν ταισ πλατειαισ σου και πεσουνται τετραυµατι
σµενοι εν µαχαιραισ εν σοι περικυκλω σου και γνωσονται διοτι εγω ειµι κυριοσ24και ουκ εσονται ουκ
ετι τω οικω του ισραηλ σκολοψ πικριασ και ακανθα οδυνησ απο παντων των περικυκλω αυτων των α
τιµασαντων αυτουσ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ25ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και συναξω τον ισρ
αηλ εκ των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει και αγιασθησοµαι εν αυτοισ ενωπιον των λαων και των ε
θνων και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων ην δεδωκα τω δουλω µου ιακωβ26και κατοικησουσιν επ′ 
αυτησ εν ελπιδι και οικοδοµησουσιν οικιασ και φυτευσουσιν αµπελωνασ και κατοικησουσιν εν ελπι
δι οταν ποιησω κριµα εν πασιν τοισ ατιµασασιν αυτουσ εν τοισ κυκλω αυτων και γνωσονται οτι εγω 
ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων και ο θεοσ των πατερων αυτων  
 
Chapter 29 
1εν τω ετει τω δεκατω εν τω δεκατω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρ
ωπου στηρισον το προσωπον σου επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και προφητευσον επ′ αυτον και επ′ αιγ
υπτον ολην3και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι φαραω τον δρακοντα τον µεγαν τον εγκαθηµενον
 εν µεσω ποταµων αυτου τον λεγοντα εµοι εισιν οι ποταµοι και εγω εποιησα αυτουσ4και εγω δωσω πα
γιδασ εισ τασ σιαγονασ σου και προσκολλησω τουσ ιχθυσ του ποταµου σου προσ τασ πτερυγασ σου 
και αναξω σε εκ µεσου του ποταµου σου και παντασ τουσ ιχθυασ του ποταµου σου5και καταβαλω σ
ε εν ταχει και παντασ τουσ ιχθυασ του ποταµου σου επι προσωπον του πεδιου πεση και ου µη συναχ
θησ και ου µη περισταλησ τοισ θηριοισ τησ γησ και τοισ πετεινοισ του ουρανου δεδωκα σε εισ κατα
βρωµα6και γνωσονται παντεσ οι κατοικουντεσ αιγυπτον οτι εγω ειµι κυριοσ ανθ′ ων εγενηθησ ραβδοσ
 καλαµινη τω οικω ισραηλ7οτε επελαβοντο σου τη χειρι αυτων εθλασθησ και οτε επεκρατησεν επ′ αυ
τουσ πασα χειρ και οτε επανεπαυσαντο επι σε συνετριβησ και συνεκλασασ αυτων πασαν οσφυν8δια 
τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επαγω επι σε ροµφαιαν και απολω ανθρωπουσ απο σου και κτηνη9κ



αι εσται η γη αιγυπτου απωλεια και ερηµοσ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ αντι του λεγειν σε οι π
οταµοι εµοι εισιν και εγω εποιησα αυτουσ10δια τουτο ιδου εγω επι σε και επι παντασ τουσ ποταµουσ 
σου και δωσω γην αιγυπτου εισ ερηµον και ροµφαιαν και απωλειαν απο µαγδωλου και συηνησ και ε
ωσ οριων αιθιοπων11ου µη διελθη εν αυτη πουσ ανθρωπου και πουσ κτηνουσ ου µη διελθη αυτην και
 ου κατοικηθησεται τεσσαρακοντα ετη12και δωσω την γην αυτησ απωλειαν εν µεσω γησ ηρηµωµενησ
 και αι πολεισ αυτησ εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται τεσσαρακοντα ετη και διασπερω αιγυπτο
ν εν τοισ εθνεσιν και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρασ13ταδε λεγει κυριοσ µετα τεσσαρακοντα ετη συν
αξω τουσ αιγυπτιουσ απο των εθνων ου διεσκορπισθησαν εκει14και αποστρεψω την αιχµαλωσιαν των
 αιγυπτιων και κατοικισω αυτουσ εν γη παθουρησ εν τη γη οθεν εληµφθησαν και εσται αρχη ταπεινη1

5παρα πασασ τασ αρχασ ου µη υψωθη ετι επι τα εθνη και ολιγοστουσ αυτουσ ποιησω του µη ειναι α
υτουσ πλειονασ εν τοισ εθνεσιν16και ουκετι εσονται τω οικω ισραηλ εισ ελπιδα αναµιµνησκουσαν α
νοµιαν εν τω αυτουσ ακολουθησαι οπισω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ17και εγενετο εν τω
 εβδοµω και εικοστω ετει µια του µηνοσ του πρωτου εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπ
ου ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ κατεδουλωσατο αυτου την δυναµιν δουλεια µεγαλη επι τυ
ρου πασα κεφαλη φαλακρα και πασ ωµοσ µαδων και µισθοσ ουκ εγενηθη αυτω και τη δυναµει αυτου
 επι τυρου και τησ δουλειασ ησ εδουλευσαν επ′ αυτην19ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου διδωµι τω ναβο
υχοδονοσορ βασιλει βαβυλωνοσ γην αιγυπτου και προνοµευσει την προνοµην αυτησ και σκυλευσει τ
α σκυλα αυτησ και εσται µισθοσ τη δυναµει αυτου20αντι τησ λειτουργιασ αυτου ησ εδουλευσεν επι τ
υρον δεδωκα αυτω γην αιγυπτου ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ21εν τη ηµερα εκεινη ανατελει κερασ παντι 
τω οικω ισραηλ και σοι δωσω στοµα ανεωγµενον εν µεσω αυτων και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ  
 
Chapter 30 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ω ω
 η ηµερα3οτι εγγυσ η ηµερα του κυριου ηµερα περασ εθνων εσται4και ηξει µαχαιρα επ′ αιγυπτιουσ κα
ι εσται ταραχη εν τη αιθιοπια και πεσουνται τετραυµατισµενοι εν αιγυπτω και συµπεσειται αυτησ τα
 θεµελια5περσαι και κρητεσ και λυδοι και λιβυεσ και παντεσ οι επιµικτοι και των υιων τησ διαθηκησ 
µου µαχαιρα πεσουνται εν αυτη6και πεσουνται τα αντιστηριγµατα αιγυπτου και καταβησεται η υβρι
σ τησ ισχυοσ αυτησ απο µαγδωλου εωσ συηνησ µαχαιρα πεσουνται εν αυτη λεγει κυριοσ7και ερηµω
θησεται εν µεσω χωρων ηρηµωµενων και αι πολεισ αυτων εν µεσω πολεων ηρηµωµενων εσονται8και 
γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ οταν δω πυρ επ′ αιγυπτον και συντριβωσι παντεσ οι βοηθουντεσ αυτη9

εν τη ηµερα εκεινη εξελευσονται αγγελοι σπευδοντεσ αφανισαι την αιθιοπιαν και εσται ταραχη εν α
υτοισ εν τη ηµερα αιγυπτου οτι ιδου ηκει10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και απολω πληθοσ αιγυπτιων δια
 χειροσ ναβουχοδονοσορ βασιλεωσ βαβυλωνοσ11αυτου και του λαου αυτου λοιµοι απο εθνων απεστ
αλµενοι απολεσαι την γην και εκκενωσουσιν παντεσ τασ µαχαιρασ αυτων επ′ αιγυπτον και πλησθησ
εται η γη τραυµατιων12και δωσω τουσ ποταµουσ αυτων ερηµουσ και απολω την γην και το πληρωµα 
αυτησ εν χερσιν αλλοτριων εγω κυριοσ λελαληκα13οτι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και απολω µεγισταν
ασ απο µεµφεωσ και αρχοντασ εκ γησ αιγυπτου και ουκ εσονται ετι14και απολω γην παθουρησ και δω
σω πυρ επι τανιν και ποιησω εκδικησιν εν διοσπολει15και εκχεω τον θυµον µου επι σαιν την ισχυν αιγ
υπτου και απολω το πληθοσ µεµφεωσ16και δωσω πυρ επ′ αιγυπτον και ταραχην ταραχθησεται συηνη 
και εν διοσπολει εσται εκρηγµα και διαχυθησεται υδατα17νεανισκοι ηλιου πολεωσ και βουβαστου εν 
µαχαιρα πεσουνται και αι γυναικεσ εν αιχµαλωσια πορευσονται18και εν ταφνασ συσκοτασει η ηµερ
α εν τω συντριψαι µε εκει τα σκηπτρα αιγυπτου και απολειται εκει η υβρισ τησ ισχυοσ αυτησ και αυ
την νεφελη καλυψει και αι θυγατερεσ αυτησ αιχµαλωτοι αχθησονται19και ποιησω κριµα εν αιγυπτω 
και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ20και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω πρωτω µηνι εβδοµη του µην
οσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων21υιε ανθρωπου τουσ βραχιονασ φαραω βασιλεωσ αιγυπτου σ
υνετριψα και ιδου ου κατεδεθη του δοθηναι ιασιν του δοθηναι επ′ αυτον µαλαγµα του δοθηναι ισχυν
 επιλαβεσθαι µαχαιρασ22δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι φαραω βασιλεα αιγυπτου κ
αι συντριψω τουσ βραχιονασ αυτου τουσ ισχυρουσ και τουσ τεταµενουσ και καταβαλω την µαχαιρ
αν αυτου εκ τησ χειροσ αυτου23και διασπερω αιγυπτον εισ τα εθνη και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρ
ασ24και κατισχυσω τουσ βραχιονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και δωσω την ροµφαιαν µου εισ την χειρα
 αυτου και επαξει αυτην επ′ αιγυπτον και προνοµευσει την προνοµην αυτησ και σκυλευσει τα σκυλα 
αυτησ25και ενισχυσω τουσ βραχιονασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ οι δε βραχιονεσ φαραω πεσουνται και γ
νωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω δουναι την ροµφαιαν µου εισ χειρασ βασιλεωσ βαβυλωνοσ και εκ
τενει αυτην επι γην αιγυπτου26και διασπερω αιγυπτον εισ τα εθνη και λικµησω αυτουσ εισ τασ χωρα
σ και γνωσονται παντεσ οτι εγω ειµι κυριοσ  
 
Chapter 31 
1και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω τριτω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2



υιε ανθρωπου ειπον προσ φαραω βασιλεα αιγυπτου και τω πληθει αυτου τινι ωµοιωσασ σεαυτον εν τ
ω υψει σου3ιδου ασσουρ κυπαρισσοσ εν τω λιβανω και καλοσ ταισ παραφυασιν και υψηλοσ τω µεγε
θει εισ µεσον νεφελων εγενετο η αρχη αυτου4υδωρ εξεθρεψεν αυτον η αβυσσοσ υψωσεν αυτον τουσ π
οταµουσ αυτησ ηγαγεν κυκλω των φυτων αυτου και τα συστεµατα αυτησ εξαπεστειλεν εισ παντα τα 
ξυλα του πεδιου5ενεκεν τουτου υψωθη το µεγεθοσ αυτου παρα παντα τα ξυλα του πεδιου και επλατυ
νθησαν οι κλαδοι αυτου αφ′ υδατοσ πολλου6εν ταισ παραφυασιν αυτου ενοσσευσαν παντα τα πετειν
α του ουρανου και υποκατω των κλαδων αυτου εγεννωσαν παντα τα θηρια του πεδιου εν τη σκια αυτ
ου κατωκησεν παν πληθοσ εθνων7και εγενετο καλοσ εν τω υψει αυτου δια το πληθοσ των κλαδων αυτ
ου οτι εγενηθησαν αι ριζαι αυτου εισ υδωρ πολυ8κυπαρισσοι τοιαυται ουκ εγενηθησαν εν τω παραδε
ισω του θεου και πιτυεσ ουχ οµοιαι ταισ παραφυασιν αυτου και ελαται ουκ εγενοντο οµοιαι τοισ κλα
δοισ αυτου παν ξυλον εν τω παραδεισω του θεου ουχ ωµοιωθη αυτω εν τω καλλει αυτου9δια το πληθ
οσ των κλαδων αυτου και εζηλωσεν αυτον τα ξυλα του παραδεισου τησ τρυφησ του θεου10δια τουτο 
ταδε λεγει κυριοσ ανθ′ ων εγενου µεγασ τω µεγεθει και εδωκασ την αρχην σου εισ µεσον νεφελων και 
ειδον εν τω υψωθηναι αυτον11και παρεδωκα αυτον εισ χειρασ αρχοντοσ εθνων και εποιησεν την απω
λειαν αυτου12και εξωλεθρευσαν αυτον αλλοτριοι λοιµοι απο εθνων και κατεβαλον αυτον επι των ορε
ων εν πασαισ ταισ φαραγξιν επεσαν οι κλαδοι αυτου και συνετριβη τα στελεχη αυτου εν παντι πεδιω 
τησ γησ και κατεβησαν απο τησ σκεπησ αυτων παντεσ οι λαοι των εθνων και ηδαφισαν αυτον13επι τη
ν πτωσιν αυτου ανεπαυσαντο παντα τα πετεινα του ουρανου και επι τα στελεχη αυτου εγενοντο παντ
α τα θηρια του αγρου14οπωσ µη υψωθωσιν εν τω µεγεθει αυτων παντα τα ξυλα τα εν τω υδατι και ουκ
 εδωκαν την αρχην αυτων εισ µεσον νεφελων και ουκ εστησαν εν τω υψει αυτων προσ αυτα παντεσ ο
ι πινοντεσ υδωρ παντεσ εδοθησαν εισ θανατον εισ γησ βαθοσ εν µεσω υιων ανθρωπων προσ καταβαι
νοντασ εισ βοθρον15ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ εν η ηµερα κατεβη εισ αδου επενθησεν αυτον η αβυσσ
οσ και επεστησα τουσ ποταµουσ αυτησ και εκωλυσα πληθοσ υδατοσ και εσκοτασεν επ′ αυτον ο λιβα
νοσ παντα τα ξυλα του πεδιου επ′ αυτω εξελυθησαν16απο τησ φωνησ τησ πτωσεωσ αυτου εσεισθησα
ν τα εθνη οτε κατεβιβαζον αυτον εισ αδου µετα των καταβαινοντων εισ λακκον και παρεκαλουν αυτ
ον εν γη παντα τα ξυλα τησ τρυφησ και τα εκλεκτα του λιβανου παντα τα πινοντα υδωρ17και γαρ αυτ
οι κατεβησαν µετ′ αυτου εισ αδου εν τοισ τραυµατιαισ απο µαχαιρασ και το σπερµα αυτου οι κατοικ
ουντεσ υπο την σκεπην αυτου εν µεσω τησ ζωησ αυτων απωλοντο18τινι ωµοιωθησ καταβηθι και κατα
βιβασθητι µετα των ξυλων τησ τρυφησ εισ γησ βαθοσ εν µεσω απεριτµητων κοιµηθηση µετα τραυµατ
ιων µαχαιρασ ουτωσ φαραω και το πληθοσ τησ ισχυοσ αυτου λεγει κυριοσ κυριοσ 
 
Chapter 32 
1και εγενετο εν τω ενδεκατω ετει εν τω δωδεκατω µηνι µια του µηνοσ εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λε
γων2υιε ανθρωπου λαβε θρηνον επι φαραω βασιλεα αιγυπτου και ερεισ αυτω λεοντι εθνων ωµοιωθησ 
και συ ωσ δρακων ο εν τη θαλασση και εκερατιζεσ τοισ ποταµοισ σου και εταρασσεσ υδωρ τοισ ποσι
ν σου και κατεπατεισ τουσ ποταµουσ σου3ταδε λεγει κυριοσ και περιβαλω επι σε δικτυα λαων πολλω
ν και αναξω σε εν τω αγκιστρω µου4και εκτενω σε επι την γην πεδια πλησθησεται σου και επικαθιω ε
πι σε παντα τα πετεινα του ουρανου και εµπλησω εκ σου παντα τα θηρια πασησ τησ γησ5και δωσω τ
ασ σαρκασ σου επι τα ορη και εµπλησω απο του αιµατοσ σου6και ποτισθησεται η γη απο των προχω
ρηµατων σου απο του πληθουσ σου επι των ορεων φαραγγασ εµπλησω απο σου7και κατακαλυψω εν τ
ω σβεσθηναι σε ουρανον και συσκοτασω τα αστρα αυτου ηλιον εν νεφελη καλυψω και σεληνη ου µη
 φανη το φωσ αυτησ8παντα τα φαινοντα φωσ εν τω ουρανω συσκοτασουσιν επι σε και δωσω σκοτοσ ε
πι την γην σου λεγει κυριοσ κυριοσ9και παροργιω καρδιαν λαων πολλων ηνικα αν αγω αιχµαλωσιαν 
σου εισ τα εθνη εισ γην ην ουκ εγνωσ10και στυγνασουσιν επι σε εθνη πολλα και οι βασιλεισ αυτων εκ
στασει εκστησονται εν τω πετασθαι την ροµφαιαν µου επι προσωπα αυτων προσδεχοµενοι την πτωσι
ν αυτων αφ′ ηµερασ πτωσεωσ σου11οτι ταδε λεγει κυριοσ ροµφαια βασιλεωσ βαβυλωνοσ ηξει σοι12εν 
µαχαιραισ γιγαντων και καταβαλω την ισχυν σου λοιµοι απο εθνων παντεσ και απολουσι την υβριν 
αιγυπτου και συντριβησεται πασα η ισχυσ αυτησ13και απολω παντα τα κτηνη αυτησ αφ′ υδατοσ πολ
λου και ου µη ταραξη αυτο ετι πουσ ανθρωπου και ιχνοσ κτηνων ου µη καταπατηση αυτο14ουτωσ το
τε ησυχασει τα υδατα αυτων και οι ποταµοι αυτων ωσ ελαιον πορευσονται λεγει κυριοσ15οταν δω αιγ
υπτον εισ απωλειαν και ερηµωθη η γη συν τη πληρωσει αυτησ οταν διασπειρω παντασ τουσ κατοικο
υντασ εν αυτη και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ16θρηνοσ εστιν και θρηνησεισ αυτον και αι θυγατερ
εσ των εθνων θρηνησουσιν αυτον επ′ αιγυπτον και επι πασαν την ισχυν αυτησ θρηνησουσιν αυτην λ
εγει κυριοσ κυριοσ17και εγενηθη εν τω δωδεκατω ετει του πρωτου µηνοσ πεντεκαιδεκατη του µηνοσ εγ
ενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων18υιε ανθρωπου θρηνησον επι την ισχυν αιγυπτου και καταβιβασο
υσιν αυτησ τασ θυγατερασ τα εθνη νεκρασ εισ το βαθοσ τησ γησ προσ τουσ καταβαινοντασ εισ βοθρ
ον20εν µεσω τραυµατιων µαχαιρασ πεσουνται µετ′ αυτου και κοιµηθησεται πασα η ισχυσ αυτου21και
 ερουσιν σοι οι γιγαντεσ εν βαθει βοθρου γινου τινοσ κρειττων ει καταβηθι και κοιµηθητι µετα απεριτ



µητων εν µεσω τραυµατιων µαχαιρασ22εκει ασσουρ και πασα η συναγωγη αυτου παντεσ τραυµατιαι 
εκει εδοθησαν και η ταφη αυτων εν βαθει βοθρου και εγενηθη η συναγωγη αυτου περικυκλω του µνη
µατοσ αυτου παντεσ οι τραυµατιαι οι πεπτωκοτεσ µαχαιρα23οι δοντεσ τον φοβον αυτων επι γησ ζωησ
24εκει αιλαµ και πασα η δυναµισ αυτου περικυκλω του µνηµατοσ αυτου παντεσ οι τραυµατιαι οι πεπ
τωκοτεσ µαχαιρα και οι καταβαινοντεσ απεριτµητοι εισ γησ βαθοσ οι δεδωκοτεσ αυτων φοβον επι γη
σ ζωησ και ελαβοσαν την βασανον αυτων µετα των καταβαινοντων εισ βοθρον25εν µεσω τραυµατιων
26εκει εδοθησαν µοσοχ και θοβελ και πασα η ισχυσ αυτων περικυκλω του µνηµατοσ αυτου παντεσ τρ
αυµατιαι αυτου παντεσ απεριτµητοι τραυµατιαι απο µαχαιρασ οι δεδωκοτεσ τον φοβον αυτων επι γη
σ ζωησ27και εκοιµηθησαν µετα των γιγαντων των πεπτωκοτων απο αιωνοσ οι κατεβησαν εισ αδου εν 
οπλοισ πολεµικοισ και εθηκαν τασ µαχαιρασ αυτων υπο τασ κεφαλασ αυτων και εγενηθησαν αι ανο
µιαι αυτων επι των οστων αυτων οτι εξεφοβησαν γιγαντασ εν γη ζωησ28και συ εν µεσω απεριτµητων κ
οιµηθηση µετα τετραυµατισµενων µαχαιρα29εκει εδοθησαν οι αρχοντεσ ασσουρ οι δοντεσ την ισχυν 
αυτου εισ τραυµα µαχαιρασ ουτοι µετα τραυµατιων εκοιµηθησαν µετα καταβαινοντων εισ βοθρον30

εκει οι αρχοντεσ του βορρα παντεσ στρατηγοι ασσουρ οι καταβαινοντεσ τραυµατιαι συν τω φοβω αυ
των και τη ισχυι αυτων εκοιµηθησαν απεριτµητοι µετα τραυµατιων µαχαιρασ και απηνεγκαν την βα
σανον αυτων µετα των καταβαινοντων εισ βοθρον31εκεινουσ οψεται βασιλευσ φαραω και παρακληθ
ησεται επι πασαν την ισχυν αυτων λεγει κυριοσ κυριοσ32οτι δεδωκα τον φοβον αυτου επι γησ ζωησ κ
αι κοιµηθησεται εν µεσω απεριτµητων µετα τραυµατιων µαχαιρασ φαραω και παν το πληθοσ αυτου 
λεγει κυριοσ κυριοσ  
 
Chapter 33 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου λαλησον τοισ υιοισ του λαου σου και ερεισ π
ροσ αυτουσ γη εφ′ ην αν επαγω ροµφαιαν και λαβη ο λαοσ τησ γησ ανθρωπον ενα εξ αυτων και δωσι
ν αυτον εαυτοισ εισ σκοπον3και ιδη την ροµφαιαν ερχοµενην επι την γην και σαλπιση τη σαλπιγγι κα
ι σηµανη τω λαω4και ακουση ο ακουσασ την φωνην τησ σαλπιγγοσ και µη φυλαξηται και επελθη η ρ
οµφαια και καταλαβη αυτον το αιµα αυτου επι τησ κεφαλησ αυτου εσται5οτι την φωνην τησ σαλπιγγ
οσ ακουσασ ουκ εφυλαξατο το αιµα αυτου επ′ αυτου εσται και ουτοσ οτι εφυλαξατο την ψυχην αυτο
υ εξειλατο6και ο σκοποσ εαν ιδη την ροµφαιαν ερχοµενην και µη σηµανη τη σαλπιγγι και ο λαοσ µη 
φυλαξηται και ελθουσα η ροµφαια λαβη εξ αυτων ψυχην αυτη δια την αυτησ ανοµιαν εληµφθη και τ
ο αιµα εκ τησ χειροσ του σκοπου εκζητησω7και συ υιε ανθρωπου σκοπον δεδωκα σε τω οικω ισραηλ 
και ακουση εκ στοµατοσ µου λογον8εν τω ειπαι µε τω αµαρτωλω θανατω θανατωθηση και µη λαλησ
ησ του φυλαξασθαι τον ασεβη απο τησ οδου αυτου αυτοσ ο ανοµοσ τη ανοµια αυτου αποθανειται το
 δε αιµα αυτου εκ τησ χειροσ σου εκζητησω9συ δε εαν προαπαγγειλησ τω ασεβει την οδον αυτου του 
αποστρεψαι απ′ αυτησ και µη αποστρεψη απο τησ οδου αυτου ουτοσ τη ασεβεια αυτου αποθανειται 
και συ την ψυχην σαυτου εξηρησαι10και συ υιε ανθρωπου ειπον τω οικω ισραηλ ουτωσ ελαλησατε λ
εγοντεσ αι πλαναι ηµων και αι ανοµιαι ηµων εφ′ ηµιν εισιν και εν αυταισ ηµεισ τηκοµεθα και πωσ ζη
σοµεθα11ειπον αυτοισ ζω εγω ταδε λεγει κυριοσ ου βουλοµαι τον θανατον του ασεβουσ ωσ το αποστρ
εψαι τον ασεβη απο τησ οδου αυτου και ζην αυτον αποστροφη αποστρεψατε απο τησ οδου υµων και 
ινα τι αποθνησκετε οικοσ ισραηλ12ειπον προσ τουσ υιουσ του λαου σου δικαιοσυνη δικαιου ου µη εξ
εληται αυτον εν η αν ηµερα πλανηθη και ανοµια ασεβουσ ου µη κακωση αυτον εν η αν ηµερα αποστ
ρεψη απο τησ ανοµιασ αυτου και δικαιοσ ου µη δυνηται σωθηναι13εν τω ειπαι µε τω δικαιω ουτοσ πε
ποιθεν επι τη δικαιοσυνη αυτου και ποιηση ανοµιαν πασαι αι δικαιοσυναι αυτου ου µη αναµνησθω
σιν εν τη αδικια αυτου η εποιησεν εν αυτη αποθανειται14και εν τω ειπαι µε τω ασεβει θανατω θανατω
θηση και αποστρεψη απο τησ αµαρτιασ αυτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην15και ενεχυρασµα 
αποδω και αρπαγµα αποτειση εν προσταγµασιν ζωησ διαπορευηται του µη ποιησαι αδικον ζωη ζησε
ται και ου µη αποθανη16πασαι αι αµαρτιαι αυτου ασ ηµαρτεν ου µη αναµνησθωσιν οτι κριµα και δικ
αιοσυνην εποιησεν εν αυτοισ ζησεται17και ερουσιν οι υιοι του λαου σου ουκ ευθεια η οδοσ του κυρι
ου και αυτη η οδοσ αυτων ουκ ευθεια18εν τω αποστρεψαι δικαιον απο τησ δικαιοσυνησ αυτου και πο
ιηση ανοµιασ και αποθανειται εν αυταισ19και εν τω αποστρεψαι τον αµαρτωλον απο τησ ανοµιασ α
υτου και ποιηση κριµα και δικαιοσυνην εν αυτοισ αυτοσ ζησεται20και τουτο εστιν ο ειπατε ουκ ευθει
α η οδοσ κυριου εκαστον εν ταισ οδοισ αυτου κρινω υµασ οικοσ ισραηλ21και εγενηθη εν τω δωδεκατ
ω ετει εν τω δωδεκατω µηνι πεµπτη του µηνοσ τησ αιχµαλωσιασ ηµων ηλθεν ο ανασωθεισ προσ µε α
πο ιερουσαληµ λεγων εαλω η πολισ22και εγενηθη επ′ εµε χειρ κυριου εσπερασ πριν ελθειν αυτον και η
νοιξεν µου το στοµα εωσ ηλθεν προσ µε το πρωι και ανοιχθεν µου το στοµα ου συνεσχεθη ετι23και εγε
νηθη λογοσ κυριου προσ µε λεγων24υιε ανθρωπου οι κατοικουντεσ τασ ηρηµωµενασ επι τησ γησ του ι
σραηλ λεγουσιν εισ ην αβρααµ και κατεσχεν την γην και ηµεισ πλειουσ εσµεν ηµιν δεδοται η γη εισ 
κατασχεσιν25δια τουτο ειπον αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ27ζω εγω ει µην οι εν ταισ ηρηµωµεναισ
 µαχαιρα πεσουνται και οι επι προσωπου του πεδιου τοισ θηριοισ του αγρου δοθησονται εισ καταβρ



ωµα και τουσ εν ταισ τετειχισµεναισ και τουσ εν τοισ σπηλαιοισ θανατω αποκτενω28και δωσω την γη
ν ερηµον και απολειται η υβρισ τησ ισχυοσ αυτησ και ερηµωθησεται τα ορη του ισραηλ δια το µη ει
ναι διαπορευοµενον29και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ και ποιησω την γην αυτων ερηµον και ερηµω
θησεται δια παντα τα βδελυγµατα αυτων α εποιησαν30και συ υιε ανθρωπου οι υιοι του λαου σου οι λ
αλουντεσ περι σου παρα τα τειχη και εν τοισ πυλωσι των οικιων και λαλουσιν ανθρωποσ τω αδελφω 
αυτου λεγοντεσ συνελθωµεν και ακουσωµεν τα εκπορευοµενα παρα κυριου31ερχονται προσ σε ωσ συ
µπορευεται λαοσ και καθηνται εναντιον σου και ακουουσιν τα ρηµατα σου και αυτα ου µη ποιησου
σιν οτι ψευδοσ εν τω στοµατι αυτων και οπισω των µιασµατων η καρδια αυτων32και γινη αυτοισ ωσ φ
ωνη ψαλτηριου ηδυφωνου ευαρµοστου και ακουσονται σου τα ρηµατα και ου µη ποιησουσιν αυτα33

και ηνικα αν ελθη ερουσιν ιδου ηκει και γνωσονται οτι προφητησ ην εν µεσω αυτων  
 
Chapter 34 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου προφητευσον επι τουσ ποιµενασ του ισραηλ 
προφητευσον και ειπον τοισ ποιµεσι ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ω ποιµενεσ ισραηλ µη βοσκουσιν ποιµ
ενεσ εαυτουσ ου τα προβατα βοσκουσιν οι ποιµενεσ3ιδου το γαλα κατεσθετε και τα ερια περιβαλλεσθ
ε και το παχυ σφαζετε και τα προβατα µου ου βοσκετε4το ησθενηκοσ ουκ ενισχυσατε και το κακωσ ε
χον ουκ εσωµατοποιησατε και το συντετριµµενον ου κατεδησατε και το πλανωµενον ουκ επεστρεψατ
ε και το απολωλοσ ουκ εζητησατε και το ισχυρον κατειργασασθε µοχθω5και διεσπαρη τα προβατα µ
ου δια το µη ειναι ποιµενασ και εγενηθη εισ καταβρωµα πασι τοισ θηριοισ του αγρου6και διεσπαρη µ
ου τα προβατα εν παντι ορει και επι παν βουνον υψηλον και επι προσωπου πασησ τησ γησ διεσπαρη 
και ουκ ην ο εκζητων ουδε ο αποστρεφων7δια τουτο ποιµενεσ ακουσατε λογον κυριου8ζω εγω λεγει κυ
ριοσ κυριοσ ει µην αντι του γενεσθαι τα προβατα µου εισ προνοµην και γενεσθαι τα προβατα µου εισ
 καταβρωµα πασι τοισ θηριοισ του πεδιου παρα το µη ειναι ποιµενασ και ουκ εξεζητησαν οι ποιµενε
σ τα προβατα µου και εβοσκησαν οι ποιµενεσ εαυτουσ τα δε προβατα µου ουκ εβοσκησαν9αντι τουτ
ου ποιµενεσ10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι τουσ ποιµενασ και εκζητησω τα προβατα µου εκ 
των χειρων αυτων και αποστρεψω αυτουσ του µη ποιµαινειν τα προβατα µου και ου βοσκησουσιν ετ
ι οι ποιµενεσ αυτα και εξελουµαι τα προβατα µου εκ του στοµατοσ αυτων και ουκ εσονται αυτοισ ετι
 εισ καταβρωµα11διοτι ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εκζητησω τα προβατα µου και επισκεψοµαι αυτα12

ωσπερ ζητει ο ποιµην το ποιµνιον αυτου εν ηµερα οταν η γνοφοσ και νεφελη εν µεσω προβατων διακε
χωρισµενων ουτωσ εκζητησω τα προβατα µου και απελασω αυτα απο παντοσ τοπου ου διεσπαρησαν
 εκει εν ηµερα νεφελησ και γνοφου13και εξαξω αυτουσ εκ των εθνων και συναξω αυτουσ απο των χωρ
ων και εισαξω αυτουσ εισ την γην αυτων και βοσκησω αυτουσ επι τα ορη ισραηλ και εν ταισ φαραγξ
ιν και εν παση κατοικια τησ γησ14εν νοµη αγαθη βοσκησω αυτουσ και εν τω ορει τω υψηλω ισραηλ ε
σονται αι µανδραι αυτων εκει κοιµηθησονται και εκει αναπαυσονται εν τρυφη αγαθη και εν νοµη πι
ονι βοσκηθησονται επι των ορεων ισραηλ15εγω βοσκησω τα προβατα µου και εγω αναπαυσω αυτα κα
ι γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ16το απολωλοσ ζητησω και το πλανωµενον ε
πιστρεψω και το συντετριµµενον καταδησω και το εκλειπον ενισχυσω και το ισχυρον φυλαξω και βο
σκησω αυτα µετα κριµατοσ17και υµεισ προβατα ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω διακρινω ανα µεσ
ον προβατου και προβατου κριων και τραγων18και ουχ ικανον υµιν οτι την καλην νοµην ενεµεσθε κα
ι τα καταλοιπα τησ νοµησ υµων κατεπατειτε τοισ ποσιν υµων και το καθεστηκοσ υδωρ επινετε και το
 λοιπον τοισ ποσιν υµων εταρασσετε19και τα προβατα µου τα πατηµατα των ποδων υµων ενεµοντο κα
ι το τεταραγµενον υδωρ υπο των ποδων υµων επινον20δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω δια
κρινω ανα µεσον προβατου ισχυρου και ανα µεσον προβατου ασθενουσ21επι ταισ πλευραισ και τοισ 
ωµοισ υµων διωθεισθε και τοισ κερασιν υµων εκερατιζετε και παν το εκλειπον εξεθλιβετε22και σωσω 
τα προβατα µου και ου µη ωσιν ετι εισ προνοµην και κρινω ανα µεσον κριου προσ κριον23και αναστ
ησω επ′ αυτουσ ποιµενα ενα και ποιµανει αυτουσ τον δουλον µου δαυιδ και εσται αυτων ποιµην24και
 εγω κυριοσ εσοµαι αυτοισ εισ θεον και δαυιδ εν µεσω αυτων αρχων εγω κυριοσ ελαλησα25και διαθη
σοµαι τω δαυιδ διαθηκην ειρηνησ και αφανιω θηρια πονηρα απο τησ γησ και κατοικησουσιν εν τη ε
ρηµω και υπνωσουσιν εν τοισ δρυµοισ26και δωσω αυτουσ περικυκλω του ορουσ µου και δωσω τον υε
τον υµιν υετον ευλογιασ27και τα ξυλα τα εν τω πεδιω δωσει τον καρπον αυτων και η γη δωσει την ισχ
υν αυτησ και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων εν ελπιδι ειρηνησ και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ 
εν τω συντριψαι µε τον ζυγον αυτων και εξελουµαι αυτουσ εκ χειροσ των καταδουλωσαµενων αυτου
σ28και ουκ εσονται ετι εν προνοµη τοισ εθνεσιν και τα θηρια τησ γησ ουκετι µη φαγωσιν αυτουσ και 
κατοικησουσιν εν ελπιδι και ουκ εσται ο εκφοβων αυτουσ29και αναστησω αυτοισ φυτον ειρηνησ και 
ουκετι εσονται απολλυµενοι λιµω επι τησ γησ και ου µη ενεγκωσιν ετι ονειδισµον εθνων30και γνωσον
ται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων και αυτοι λαοσ µου οικοσ ισραηλ λεγει κυριοσ31προβατα µου κ
αι προβατα ποιµνιου µου εστε και εγω κυριοσ ο θεοσ υµων λεγει κυριοσ κυριοσ  
 



Chapter 35 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου επιστρεψον το προσωπον σου επ′ οροσ σηιρ κ
αι προφητευσον επ′ αυτο3και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω επι σε οροσ σηιρ και εκτενω τη
ν χειρα µου επι σε και δωσω σε ερηµον και ερηµωθηση4και ταισ πολεσιν σου ερηµιαν ποιησω και συ 
ερηµοσ εση και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ5αντι του γενεσθαι σε εχθραν αιωνιαν και ενεκαθισασ τω οι
κω ισραηλ δολω εν χειρι εχθρων µαχαιρα εν καιρω αδικιασ επ′ εσχατω6δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ
 κυριοσ ει µην εισ αιµα ηµαρτεσ και αιµα σε διωξεται7και δωσω το οροσ σηιρ εισ ερηµον και ηρηµω
µενον και απολω απ′ αυτου ανθρωπουσ και κτηνη8και εµπλησω των τραυµατιων σου τουσ βουνουσ 
και τασ φαραγγασ σου και εν πασι τοισ πεδιοισ σου τετραυµατισµενοι µαχαιρα πεσουνται εν σοι9ερη
µιαν αιωνιον θησοµαι σε και αι πολεισ σου ου µη κατοικηθωσιν ετι και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ10δι
α το ειπειν σε τα δυο εθνη και αι δυο χωραι εµαι εσονται και κληρονοµησω αυτασ και κυριοσ εκει εσ
τιν11δια τουτο ζω εγω λεγει κυριοσ και ποιησω σοι κατα την εχθραν σου και γνωσθησοµαι σοι ηνικα 
αν κρινω σε12και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ ηκουσα τησ φωνησ των βλασφηµιων σου οτι ειπασ τα ορ
η ισραηλ ερηµα ηµιν δεδοται εισ καταβρωµα13και εµεγαλορηµονησασ επ′ εµε τω στοµατι σου εγω ηκ
ουσα14ταδε λεγει κυριοσ εν τη ευφροσυνη πασησ τησ γησ ερηµον ποιησω σε15ερηµον εση οροσ σηιρ κ
αι πασα η ιδουµαια εξαναλωθησεται και γνωση οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων  
 
Chapter 36 
1και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι τα ορη ισραηλ και ειπον τοισ ορεσιν του ισραηλ ακουσατε λο
γον κυριου2ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ανθ′ ων ειπεν ο εχθροσ εφ′ υµασ ευγε ερηµα αιωνια εισ κατασχε
σιν ηµιν εγενηθη3δια τουτο προφητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ αντι του ατιµασθηναι υ
µασ και µισηθηναι υµασ υπο των κυκλω υµων του ειναι υµασ εισ κατασχεσιν τοισ καταλοιποισ εθνε
σιν και ανεβητε λαληµα γλωσση και εισ ονειδισµα εθνεσιν4δια τουτο ορη ισραηλ ακουσατε λογον κυ
ριου ταδε λεγει κυριοσ τοισ ορεσιν και τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν και τοισ χειµαρροισ και τοισ 
εξηρηµωµενοισ και ηφανισµενοισ και ταισ πολεσιν ταισ εγκαταλελειµµεναισ αι εγενοντο εισ προνοµ
ην και εισ καταπατηµα τοισ καταλειφθεισιν εθνεσιν περικυκλω5δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ε
ι µην εν πυρι θυµου µου ελαλησα επι τα λοιπα εθνη και επι την ιδουµαιαν πασαν οτι εδωκαν την γην 
µου εαυτοισ εισ κατασχεσιν µετ′ ευφροσυνησ ατιµασαντεσ ψυχασ του αφανισαι εν προνοµη6δια του
το προφητευσον επι την γην του ισραηλ και ειπον τοισ ορεσιν και τοισ βουνοισ και ταισ φαραγξιν κα
ι ταισ ναπαισ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω εν τω ζηλω µου και εν τω θυµω µου ελαλησα αντι του ονειδι
σµουσ εθνων ενεγκαι υµασ7δια τουτο εγω αρω την χειρα µου επι τα εθνη τα περικυκλω υµων ουτοι τη
ν ατιµιαν αυτων ληµψονται8υµων δε ορη ισραηλ την σταφυλην και τον καρπον υµων καταφαγεται ο 
λαοσ µου οτι εγγιζουσιν του ελθειν9οτι ιδου εγω εφ′ υµασ και επιβλεψω εφ′ υµασ και κατεργασθησεσθ
ε και σπαρησεσθε10και πληθυνω εφ′ υµασ ανθρωπουσ παν οικον ισραηλ εισ τελοσ και κατοικηθησον
ται αι πολεισ και η ηρηµωµενη οικοδοµηθησεται11και πληθυνω εφ′ υµασ ανθρωπουσ και κτηνη και κ
ατοικιω υµασ ωσ το εν αρχη υµων και ευ ποιησω υµασ ωσπερ τα εµπροσθεν υµων και γνωσεσθε οτι ε
γω ειµι κυριοσ12και γεννησω εφ′ υµασ ανθρωπουσ τον λαον µου ισραηλ και κληρονοµησουσιν υµασ 
και εσεσθε αυτοισ εισ κατασχεσιν και ου µη προστεθητε ετι ατεκνωθηναι απ′ αυτων13ταδε λεγει κυρι
οσ κυριοσ ανθ′ ων ειπαν σοι κατεσθουσα ανθρωπουσ ει και ητεκνωµενη υπο του εθνουσ σου εγενου14

δια τουτο ανθρωπουσ ουκετι φαγεσαι και το εθνοσ σου ουκ ατεκνωσεισ ετι λεγει κυριοσ κυριοσ15και 
ουκ ακουσθησεται ουκετι εφ′ υµασ ατιµια εθνων και ονειδισµουσ λαων ου µη ανενεγκητε λεγει κυριο
σ κυριοσ16και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων17υιε ανθρωπου οικοσ ισραηλ κατωκησεν επι τησ γ
ησ αυτων και εµιαναν αυτην εν τη οδω αυτων και εν τοισ ειδωλοισ αυτων και εν ταισ ακαθαρσιαισ 
αυτων κατα την ακαθαρσιαν τησ αποκαθηµενησ εγενηθη η οδοσ αυτων προ προσωπου µου18και εξεχ
εα τον θυµον µου επ′ αυτουσ19και διεσπειρα αυτουσ εισ τα εθνη και ελικµησα αυτουσ εισ τασ χωρασ
 κατα την οδον αυτων και κατα την αµαρτιαν αυτων εκρινα αυτουσ20και εισηλθοσαν εισ τα εθνη ου 
εισηλθοσαν εκει και εβεβηλωσαν το ονοµα µου το αγιον εν τω λεγεσθαι αυτουσ λαοσ κυριου ουτοι κ
αι εκ τησ γησ αυτου εξεληλυθασιν21και εφεισαµην αυτων δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσαν οι
κοσ ισραηλ εν τοισ εθνεσιν ου εισηλθοσαν εκει22δια τουτο ειπον τω οικω ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ο
υχ υµιν εγω ποιω οικοσ ισραηλ αλλ′ η δια το ονοµα µου το αγιον ο εβεβηλωσατε εν τοισ εθνεσιν ου ει
σηλθετε εκει23και αγιασω το ονοµα µου το µεγα το βεβηλωθεν εν τοισ εθνεσιν ο εβεβηλωσατε εν µεσω
 αυτων και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω αγιασθηναι µε εν υµιν κατ′ οφθαλµουσ αυτω
ν24και ληµψοµαι υµασ εκ των εθνων και αθροισω υµασ εκ πασων των γαιων και εισαξω υµασ εισ την
 γην υµων25και ρανω εφ′ υµασ υδωρ καθαρον και καθαρισθησεσθε απο πασων των ακαθαρσιων υµων
 και απο παντων των ειδωλων υµων και καθαριω υµασ26και δωσω υµιν καρδιαν καινην και πνευµα κ
αινον δωσω εν υµιν και αφελω την καρδιαν την λιθινην εκ τησ σαρκοσ υµων και δωσω υµιν καρδιαν 
σαρκινην27και το πνευµα µου δωσω εν υµιν και ποιησω ινα εν τοισ δικαιωµασιν µου πορευησθε και τ
α κριµατα µου φυλαξησθε και ποιησητε28και κατοικησετε επι τησ γησ ησ εδωκα τοισ πατρασιν υµων 



και εσεσθε µοι εισ λαον καγω εσοµαι υµιν εισ θεον29και σωσω υµασ εκ πασων των ακαθαρσιων υµων
 και καλεσω τον σιτον και πληθυνω αυτον και ου δωσω εφ′ υµασ λιµον30και πληθυνω τον καρπον του
 ξυλου και τα γενηµατα του αγρου οπωσ µη λαβητε ονειδισµον λιµου εν τοισ εθνεσιν31και µνησθησεσ
θε τασ οδουσ υµων τασ πονηρασ και τα επιτηδευµατα υµων τα µη αγαθα και προσοχθιειτε κατα προ
σωπον αυτων εν ταισ ανοµιαισ υµων και επι τοισ βδελυγµασιν υµων32ου δι′ υµασ εγω ποιω λεγει κυρι
οσ κυριοσ γνωστον εσται υµιν αισχυνθητε και εντραπητε εκ των οδων υµων οικοσ ισραηλ33ταδε λεγει
 κυριοσ εν ηµερα η καθαριω υµασ εκ πασων των ανοµιων υµων και κατοικιω τασ πολεισ και οικοδοµ
ηθησονται αι ερηµοι34και η γη η ηφανισµενη εργασθησεται ανθ′ ων οτι ηφανισµενη εγενηθη κατ′ οφθ
αλµουσ παντοσ παροδευοντοσ35και ερουσιν η γη εκεινη η ηφανισµενη εγενηθη ωσ κηποσ τρυφησ και
 αι πολεισ αι ερηµοι και ηφανισµεναι και κατεσκαµµεναι οχυραι εκαθισαν36και γνωσονται τα εθνη ο
σα αν καταλειφθωσιν κυκλω υµων οτι εγω κυριοσ ωκοδοµησα τασ καθηρηµενασ και κατεφυτευσα τα
σ ηφανισµενασ εγω κυριοσ ελαλησα και ποιησω37ταδε λεγει κυριοσ ετι τουτο ζητηθησοµαι τω οικω ι
σραηλ του ποιησαι αυτοισ πληθυνω αυτουσ ωσ προβατα ανθρωπουσ38ωσ προβατα αγια ωσ προβατα 
ιερουσαληµ εν ταισ εορταισ αυτησ ουτωσ εσονται αι πολεισ αι ερηµοι πληρεισ προβατων ανθρωπων 
και γνωσονται οτι εγω κυριοσ  
 
Chapter 37 
1και εγενετο επ′ εµε χειρ κυριου και εξηγαγεν µε εν πνευµατι κυριοσ και εθηκεν µε εν µεσω του πεδιου
 και τουτο ην µεστον οστεων ανθρωπινων2και περιηγαγεν µε επ′ αυτα κυκλοθεν κυκλω και ιδου πολλ
α σφοδρα επι προσωπου του πεδιου ξηρα σφοδρα3και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ει ζησεται τα οστα 
ταυτα και ειπα κυριε συ επιστη ταυτα4και ειπεν προσ µε προφητευσον επι τα οστα ταυτα και ερεισ α
υτοισ τα οστα τα ξηρα ακουσατε λογον κυριου5ταδε λεγει κυριοσ τοισ οστεοισ τουτοισ ιδου εγω φερω
 εισ υµασ πνευµα ζωησ6και δωσω εφ′ υµασ νευρα και αναξω εφ′ υµασ σαρκασ και εκτενω εφ′ υµασ δε
ρµα και δωσω πνευµα µου εισ υµασ και ζησεσθε και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριοσ7και επροφητευσα 
καθωσ ενετειλατο µοι και εγενετο εν τω εµε προφητευσαι και ιδου σεισµοσ και προσηγαγε τα οστα εκ
ατερον προσ την αρµονιαν αυτου8και ειδον και ιδου επ′ αυτα νευρα και σαρκεσ εφυοντο και ανεβαιν
εν επ′ αυτα δερµα επανω και πνευµα ουκ ην εν αυτοισ9και ειπεν προσ µε προφητευσον υιε ανθρωπου 
προφητευσον επι το πνευµα και ειπον τω πνευµατι ταδε λεγει κυριοσ εκ των τεσσαρων πνευµατων ελθ
ε και εµφυσησον εισ τουσ νεκρουσ τουτουσ και ζησατωσαν10και επροφητευσα καθοτι ενετειλατο µοι 
και εισηλθεν εισ αυτουσ το πνευµα και εζησαν και εστησαν επι των ποδων αυτων συναγωγη πολλη σ
φοδρα11και ελαλησεν κυριοσ προσ µε λεγων υιε ανθρωπου τα οστα ταυτα πασ οικοσ ισραηλ εστιν κα
ι αυτοι λεγουσιν ξηρα γεγονεν τα οστα ηµων απολωλεν η ελπισ ηµων διαπεφωνηκαµεν12δια τουτο προ
φητευσον και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω ανοιγω υµων τα µνηµατα και αναξω υµασ εκ των µνη
µατων υµων και εισαξω υµασ εισ την γην του ισραηλ13και γνωσεσθε οτι εγω ειµι κυριοσ εν τω ανοιξα
ι µε τουσ ταφουσ υµων του αναγαγειν µε εκ των ταφων τον λαον µου14και δωσω το πνευµα µου εισ υµ
ασ και ζησεσθε και θησοµαι υµασ επι την γην υµων και γνωσεσθε οτι εγω κυριοσ λελαληκα και ποιη
σω λεγει κυριοσ15και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων16υιε ανθρωπου λαβε σεαυτω ραβδον και γρ
αψον επ′ αυτην τον ιουδαν και τουσ υιουσ ισραηλ τουσ προσκειµενουσ επ′ αυτον και ραβδον δευτερ
αν ληµψη σεαυτω και γραψεισ αυτην τω ιωσηφ ραβδον εφραιµ και παντασ τουσ υιουσ ισραηλ τουσ π
ροστεθεντασ προσ αυτον17και συναψεισ αυτασ προσ αλληλασ σαυτω εισ ραβδον µιαν του δησαι αυτ
ασ και εσονται εν τη χειρι σου18και εσται οταν λεγωσιν προσ σε οι υιοι του λαου σου ουκ αναγγελεισ
 ηµιν τι εστιν ταυτα σοι19και ερεισ προσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω ληµψοµαι την φυλην ιωσ
ηφ την δια χειροσ εφραιµ και τασ φυλασ ισραηλ τασ προσκειµενασ προσ αυτον και δωσω αυτουσ επι
 την φυλην ιουδα και εσονται εισ ραβδον µιαν εν τη χειρι ιουδα20και εσονται αι ραβδοι εφ′ αισ συ εγρ
αψασ επ′ αυταισ εν τη χειρι σου ενωπιον αυτων21και ερεισ αυτοισ ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ ιδου εγω 
λαµβανω παντα οικον ισραηλ εκ µεσου των εθνων ου εισηλθοσαν εκει και συναξω αυτουσ απο παντ
ων των περικυκλω αυτων και εισαξω αυτουσ εισ την γην του ισραηλ22και δωσω αυτουσ εισ εθνοσ εν 
εν τη γη µου και εν τοισ ορεσιν ισραηλ και αρχων εισ εσται αυτων και ουκ εσονται ετι εισ δυο εθνη ο
υδε µη διαιρεθωσιν ουκετι εισ δυο βασιλειασ23ινα µη µιαινωνται ετι εν τοισ ειδωλοισ αυτων και ρυσ
οµαι αυτουσ απο πασων των ανοµιων αυτων ων ηµαρτοσαν εν αυταισ και καθαριω αυτουσ και εσον
ται µοι εισ λαον και εγω κυριοσ εσοµαι αυτοισ εισ θεον24και ο δουλοσ µου δαυιδ αρχων εν µεσω αυτ
ων και ποιµην εισ εσται παντων οτι εν τοισ προσταγµασιν µου πορευσονται και τα κριµατα µου φυλα
ξονται και ποιησουσιν αυτα25και κατοικησουσιν επι τησ γησ αυτων ην εγω δεδωκα τω δουλω µου ιακ
ωβ ου κατωκησαν εκει οι πατερεσ αυτων και κατοικησουσιν επ′ αυτησ αυτοι και δαυιδ ο δουλοσ µου
 αρχων αυτων εσται εισ τον αιωνα26και διαθησοµαι αυτοισ διαθηκην ειρηνησ διαθηκη αιωνια εσται 
µετ′ αυτων και θησω τα αγια µου εν µεσω αυτων εισ τον αιωνα27και εσται η κατασκηνωσισ µου εν α
υτοισ και εσοµαι αυτοισ θεοσ και αυτοι µου εσονται λαοσ28και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριο
σ ο αγιαζων αυτουσ εν τω ειναι τα αγια µου εν µεσω αυτων εισ τον αιωνα  



 
Chapter 38 
1και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων2υιε ανθρωπου στηρισον το προσωπον σου επι γωγ και την γη
ν του µαγωγ αρχοντα ρωσ µοσοχ και θοβελ και προφητευσον επ′ αυτον3και ειπον αυτω ταδε λεγει κυρ
ιοσ κυριοσ ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρωσ µοσοχ και θοβελ4και συναξω σε και πασαν την δυναµιν 
σου ιππουσ και ιππεισ ενδεδυµενουσ θωρακασ παντασ συναγωγη πολλη πελται και περικεφαλαιαι κα
ι µαχαιραι5περσαι και αιθιοπεσ και λιβυεσ παντεσ περικεφαλαιαισ και πελταισ6γοµερ και παντεσ οι 
περι αυτον οικοσ του θεργαµα απ′ εσχατου βορρα και παντεσ οι περι αυτον και εθνη πολλα µετα σου
7ετοιµασθητι ετοιµασον σεαυτον συ και πασα η συναγωγη σου οι συνηγµενοι µετα σου και εση µοι ει
σ προφυλακην8αφ′ ηµερων πλειονων ετοιµασθησεται και επ′ εσχατου ετων ελευσεται και ηξει εισ την
 γην την απεστραµµενην απο µαχαιρασ συνηγµενων απο εθνων πολλων επι γην ισραηλ η εγενηθη ερη
µοσ δι′ ολου και ουτοσ εξ εθνων εξεληλυθεν και κατοικησουσιν επ′ ειρηνησ απαντεσ9και αναβηση ω
σ υετοσ και ηξεισ ωσ νεφελη κατακαλυψαι γην και εση συ και παντεσ οι περι σε και εθνη πολλα µετα
 σου10ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ και εσται εν τη ηµερα εκεινη αναβησεται ρηµατα επι την καρδιαν σο
υ και λογιη λογισµουσ πονηρουσ11και ερεισ αναβησοµαι επι γην απερριµµενην ηξω επι ησυχαζοντασ
 εν ησυχια και οικουντασ επ′ ειρηνησ παντασ κατοικουντασ γην εν η ουχ υπαρχει τειχοσ ουδε µοχλο
ι και θυραι ουκ εισιν αυτοισ12προνοµευσαι προνοµην και σκυλευσαι σκυλα αυτων του επιστρεψαι χε
ιρα σου εισ την ηρηµωµενην η κατωκισθη και επ′ εθνοσ συνηγµενον απο εθνων πολλων πεποιηκοτασ
 κτησεισ κατοικουντασ επι τον οµφαλον τησ γησ13σαβα και δαιδαν και εµποροι καρχηδονιοι και πασ
αι αι κωµαι αυτων ερουσιν σοι εισ προνοµην του προνοµευσαι συ ερχη και σκυλευσαι σκυλα συνηγ
αγεσ συναγωγην σου λαβειν αργυριον και χρυσιον απενεγκασθαι κτησιν του σκυλευσαι σκυλα14δια τ
ουτο προφητευσον υιε ανθρωπου και ειπον τω γωγ ταδε λεγει κυριοσ ουκ εν τη ηµερα εκεινη εν τω κατ
οικισθηναι τον λαον µου ισραηλ επ′ ειρηνησ εγερθηση15και ηξεισ εκ του τοπου σου απ′ εσχατου βορ
ρα και εθνη πολλα µετα σου αναβαται ιππων παντεσ συναγωγη µεγαλη και δυναµισ πολλη16και αναβ
ηση επι τον λαον µου ισραηλ ωσ νεφελη καλυψαι γην επ′ εσχατων των ηµερων εσται και αναξω σε επ
ι την γην µου ινα γνωσιν παντα τα εθνη εµε εν τω αγιασθηναι µε εν σοι ενωπιον αυτων17ταδε λεγει κυ
ριοσ κυριοσ τω γωγ συ ει περι ου ελαλησα προ ηµερων των εµπροσθεν δια χειροσ των δουλων µου πρ
οφητων του ισραηλ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ και ετεσιν του αγαγειν σε επ′ αυτουσ18και εσται εν τη η
µερα εκεινη εν ηµερα η αν ελθη γωγ επι την γην του ισραηλ λεγει κυριοσ κυριοσ αναβησεται ο θυµοσ
 µου19και ο ζηλοσ µου εν πυρι τησ οργησ µου ελαλησα ει µην εν τη ηµερα εκεινη εσται σεισµοσ µεγα
σ επι γησ ισραηλ20και σεισθησονται απο προσωπου κυριου οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ και τα πετεινα τ
ου ουρανου και τα θηρια του πεδιου και παντα τα ερπετα τα ερποντα επι τησ γησ και παντεσ οι ανθρ
ωποι οι επι προσωπου τησ γησ και ραγησεται τα ορη και πεσουνται αι φαραγγεσ και παν τειχοσ επι τ
ην γην πεσειται21και καλεσω επ′ αυτον παν φοβον λεγει κυριοσ µαχαιρα ανθρωπου επι τον αδελφον α
υτου εσται22και κρινω αυτον θανατω και αιµατι και υετω κατακλυζοντι και λιθοισ χαλαζησ και πυρ 
και θειον βρεξω επ′ αυτον και επι παντασ τουσ µετ′ αυτου και επ′ εθνη πολλα µετ′ αυτου23και µεγαλυ
νθησοµαι και αγιασθησοµαι και ενδοξασθησοµαι και γνωσθησοµαι εναντιον εθνων πολλων και γνω
σονται οτι εγω ειµι κυριοσ  
 
Chapter 39 
1και συ υιε ανθρωπου προφητευσον επι γωγ και ειπον ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω επι σε γωγ αρχοντα ρ
ωσ µοσοχ και θοβελ2και συναξω σε και καθοδηγησω σε και αναβιβω σε απ′ εσχατου του βορρα και α
ναξω σε επι τα ορη του ισραηλ3και απολω το τοξον σου απο τησ χειροσ σου τησ αριστερασ και τα το
ξευµατα σου απο τησ χειροσ σου τησ δεξιασ και καταβαλω σε4επι τα ορη ισραηλ και πεση συ και πα
ντεσ οι περι σε και τα εθνη τα µετα σου δοθησονται εισ πληθη ορνεων παντι πετεινω και πασι τοισ θη
ριοισ του πεδιου δεδωκα σε καταβρωθηναι5επι προσωπου του πεδιου πεση οτι εγω ελαλησα λεγει κυρι
οσ6και αποστελω πυρ επι γωγ και κατοικηθησονται αι νησοι επ′ ειρηνησ και γνωσονται οτι εγω ειµι κ
υριοσ7και το ονοµα µου το αγιον γνωσθησεται εν µεσω λαου µου ισραηλ και ου βεβηλωθησεται το ον
οµα µου το αγιον ουκετι και γνωσονται τα εθνη οτι εγω ειµι κυριοσ αγιοσ εν ισραηλ8ιδου ηκει και γν
ωση οτι εσται λεγει κυριοσ κυριοσ αυτη εστιν η ηµερα εν η ελαλησα9και εξελευσονται οι κατοικουντ
εσ τασ πολεισ ισραηλ και καυσουσιν εν τοισ οπλοισ πελταισ και κοντοισ και τοξοισ και τοξευµασιν 
και ραβδοισ χειρων και λογχαισ και καυσουσιν εν αυτοισ πυρ επτα ετη10και ου µη λαβωσιν ξυλα εκ 
του πεδιου ουδε µη κοψωσιν εκ των δρυµων αλλ′ η τα οπλα κατακαυσουσιν πυρι και προνοµευσουσι
ν τουσ προνοµευσαντασ αυτουσ και σκυλευσουσιν τουσ σκυλευσαντασ αυτουσ λεγει κυριοσ11και εσ
ται εν τη ηµερα εκεινη δωσω τω γωγ τοπον ονοµαστον µνηµειον εν ισραηλ το πολυανδριον των επελθ
οντων προσ τη θαλασση και περιοικοδοµησουσιν το περιστοµιον τησ φαραγγοσ και κατορυξουσιν εκ
ει τον γωγ και παν το πληθοσ αυτου και κληθησεται το γαι το πολυανδριον του γωγ12και κατορυξουσι
ν αυτουσ οικοσ ισραηλ ινα καθαρισθη η γη εν επταµηνω13και κατορυξουσιν αυτουσ πασ ο λαοσ τησ



 γησ και εσται αυτοισ εισ ονοµαστον η ηµερα εδοξασθην λεγει κυριοσ14και ανδρασ δια παντοσ διαστ
ελουσιν επιπορευοµενουσ την γην θαψαι τουσ καταλελειµµενουσ επι προσωπου τησ γησ καθαρισαι 
αυτην µετα την επταµηνον και εκζητησουσιν15και πασ ο διαπορευοµενοσ την γην και ιδων οστουν α
νθρωπου οικοδοµησει παρ′ αυτο σηµειον εωσ οτου θαψωσιν αυτο οι θαπτοντεσ εισ το γαι το πολυανδ
ριον του γωγ16και γαρ το ονοµα τησ πολεωσ πολυανδριον και καθαρισθησεται η γη17και συ υιε ανθρω
που ειπον ταδε λεγει κυριοσ ειπον παντι ορνεω πετεινω και προσ παντα τα θηρια του πεδιου συναχθη
τε και ερχεσθε συναχθητε απο παντων των περικυκλω επι την θυσιαν µου ην τεθυκα υµιν θυσιαν µεγ
αλην επι τα ορη ισραηλ και φαγεσθε κρεα και πιεσθε αιµα18κρεα γιγαντων φαγεσθε και αιµα αρχοντω
ν τησ γησ πιεσθε κριουσ και µοσχουσ και τραγουσ και οι µοσχοι εστεατωµενοι παντεσ19και φαγεσθε 
στεαρ εισ πλησµονην και πιεσθε αιµα εισ µεθην απο τησ θυσιασ µου ησ εθυσα υµιν20και εµπλησθησ
εσθε επι τησ τραπεζησ µου ιππον και αναβατην γιγαντα και παντα ανδρα πολεµιστην λεγει κυριοσ21κ
αι δωσω την δοξαν µου εν υµιν και οψονται παντα τα εθνη την κρισιν µου ην εποιησα και την χειρα 
µου ην επηγαγον επ′ αυτουσ22και γνωσονται οικοσ ισραηλ οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων απο τησ 
ηµερασ ταυτησ και επεκεινα23και γνωσονται παντα τα εθνη οτι δια τασ αµαρτιασ αυτων ηχµαλωτευ
θησαν οικοσ ισραηλ ανθ′ ων ηθετησαν εισ εµε και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ αυτων και παρεδ
ωκα αυτουσ εισ χειρασ των εχθρων αυτων και επεσαν παντεσ µαχαιρα24κατα τασ ακαθαρσιασ αυτω
ν και κατα τα ανοµηµατα αυτων εποιησα αυτοισ και απεστρεψα το προσωπον µου απ′ αυτων25δια το
υτο ταδε λεγει κυριοσ κυριοσ νυν αποστρεψω την αιχµαλωσιαν ιακωβ και ελεησω τον οικον ισραηλ 
και ζηλωσω δια το ονοµα το αγιον µου26και ληµψονται την ατιµιαν εαυτων και την αδικιαν ην ηδικη
σαν εν τω κατοικισθηναι αυτουσ επι την γην αυτων επ′ ειρηνησ και ουκ εσται ο εκφοβων27εν τω αποσ
τρεψαι µε αυτουσ εκ των εθνων και συναγαγειν µε αυτουσ εκ των χωρων των εθνων και αγιασθησοµα
ι εν αυτοισ ενωπιον των εθνων28και γνωσονται οτι εγω ειµι κυριοσ ο θεοσ αυτων εν τω επιφανηναι µε 
αυτοισ εν τοισ εθνεσιν29και ουκ αποστρεψω ουκετι το προσωπον µου απ′ αυτων ανθ′ ου εξεχεα τον θ
υµον µου επι τον οικον ισραηλ λεγει κυριοσ κυριοσ  
 
Chapter 40 
1και εγενετο εν τω πεµπτω και εικοστω ετει τησ αιχµαλωσιασ ηµων εν τω πρωτω µηνι δεκατη του µην
οσ εν τω τεσσαρεσκαιδεκατω ετει µετα το αλωναι την πολιν εν τη ηµερα εκεινη εγενετο επ′ εµε χειρ κ
υριου και ηγαγεν µε2εν ορασει θεου εισ την γην του ισραηλ και εθηκεν µε επ′ ορουσ υψηλου σφοδρα 
και επ′ αυτου ωσει οικοδοµη πολεωσ απεναντι3και εισηγαγεν µε εκει και ιδου ανηρ και η ορασισ αυτ
ου ην ωσει ορασισ χαλκου στιλβοντοσ και εν τη χειρι αυτου ην σπαρτιον οικοδοµων και καλαµοσ µε
τρου και αυτοσ ειστηκει επι τησ πυλησ4και ειπεν προσ µε ο ανηρ εωρακασ υιε ανθρωπου εν τοισ οφθ
αλµοισ σου ιδε και εν τοισ ωσιν σου ακουε και ταξον εισ την καρδιαν σου παντα οσα εγω δεικνυω σο
ι διοτι ενεκα του δειξαι σοι εισεληλυθασ ωδε και δειξεισ παντα οσα συ ορασ τω οικω του ισραηλ5και
 ιδου περιβολοσ εξωθεν του οικου κυκλω και εν τη χειρι του ανδροσ καλαµοσ το µετρον πηχων εξ εν 
πηχει και παλαιστησ και διεµετρησεν το προτειχισµα πλατοσ ισον τω καλαµω και το υψοσ αυτου ισ
ον τω καλαµω6και εισηλθεν εισ την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολασ εν επτα αναβαθµοισ και δι
εµετρησεν το αιλαµ τησ πυλησ ισον τω καλαµω7και το θεε ισον τω καλαµω το µηκοσ και ισον τω καλ
αµω το πλατοσ και το αιλαµ ανα µεσον του θαιηλαθα πηχων εξ και το θεε το δευτερον ισον τω καλα
µω το πλατοσ και ισον τω καλαµω το µηκοσ και το αιλαµ πηχεων πεντε8και το θεε το τριτον ισον τω κ
αλαµω το πλατοσ και ισον τω καλαµω το µηκοσ9και το αιλαµ του πυλωνοσ πλησιον του αιλαµ τησ π
υλησ πηχων οκτω και τα αιλευ πηχων δυο και το αιλαµ τησ πυλησ εσωθεν10και τα θεε τησ πυλησ θεε 
κατεναντι τρεισ ενθεν και τρεισ ενθεν και µετρον εν τοισ τρισιν και µετρον εν τοισ αιλαµ ενθεν και ε
νθεν11και διεµετρησεν το πλατοσ τησ θυρασ του πυλωνοσ πηχων δεκα και το ευροσ του πυλωνοσ πηχ
ων δεκα τριων12και πηχυσ επισυναγοµενοσ επι προσωπον των θει+µ ενθεν και ενθεν και το θεε πηχων 
εξ ενθεν και πηχων εξ ενθεν13και διεµετρησεν την πυλην απο του τοιχου του θεε επι τον τοιχον του θε
ε πλατοσ πηχεισ εικοσι πεντε αυτη πυλη επι πυλην14και το αιθριον του αιλαµ τησ πυλησ εξηκοντα π
ηχεισ εικοσι θει+µ τησ πυλησ κυκλω15και το αιθριον τησ πυλησ εξωθεν εισ το αιθριον αιλαµ τησ πυλ
ησ εσωθεν πηχων πεντηκοντα16και θυριδεσ κρυπται επι τα θει+µ και επι τα αιλαµ εσωθεν τησ πυλησ 
τησ αυλησ κυκλοθεν και ωσαυτωσ τοισ αιλαµ θυριδεσ κυκλω εσωθεν και επι το αιλαµ φοινικεσ ενθε
ν και ενθεν17και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν και ιδου παστοφορια και περιστυλα κυκλω
 τησ αυλησ τριακοντα παστοφορια εν τοισ περιστυλοισ18και αι στοαι κατα νωτου των πυλων κατα το
 µηκοσ των πυλων το περιστυλον το υποκατω19και διεµετρησεν το πλατοσ τησ αυλησ απο του αιθριο
υ τησ πυλησ τησ εξωτερασ εσωθεν επι το αιθριον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ εξω πηχεισ εκατον τησ 
βλεπουσησ κατ′ ανατολασ και εισηγαγεν µε επι βορραν20και ιδου πυλη βλεπουσα προσ βορραν τη αυ
λη τη εξωτερα και διεµετρησεν αυτην το τε µηκοσ αυτησ και το πλατοσ21και τα θεε τρεισ ενθεν και τ
ρεισ ενθεν και τα αιλευ και τα αιλαµµω και τουσ φοινικασ αυτησ και εγενετο κατα τα µετρα τησ πυλ
ησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολασ πηχων πεντηκοντα το µηκοσ αυτησ και πηχων εικοσι πεντε το ευ



ροσ αυτησ22και αι θυριδεσ αυτησ και τα αιλαµµω και οι φοινικεσ αυτησ καθωσ η πυλη η βλεπουσα 
κατα ανατολασ και εν επτα κλιµακτηρσιν ανεβαινον επ′ αυτην και τα αιλαµµω εσωθεν23και πυλη τη 
αυλη τη εσωτερα βλεπουσα επι πυλην του βορρα ον τροπον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολ
ασ και διεµετρησεν την αυλην απο πυλησ επι πυλην πηχεισ εκατον24και ηγαγεν µε κατα νοτον και ιδ
ου πυλη βλεπουσα προσ νοτον και διεµετρησεν αυτην και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τ
α µετρα ταυτα25και αι θυριδεσ αυτησ και τα αιλαµµω κυκλοθεν καθωσ αι θυριδεσ του αιλαµ πηχων 
πεντηκοντα το µηκοσ αυτησ και πηχων εικοσι πεντε το ευροσ αυτησ26και επτα κλιµακτηρεσ αυτη κα
ι αιλαµµω εσωθεν και φοινικεσ αυτη εισ ενθεν και εισ ενθεν επι τα αιλευ27και πυλη κατεναντι πυλησ 
τησ αυλησ τησ εσωτερασ προσ νοτον και διεµετρησεν την αυλην απο πυλησ επι πυλην πηχεισ εκατο
ν το ευροσ προσ νοτον28και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν τησ πυλησ τησ προσ νοτον και 
διεµετρησεν την πυλην κατα τα µετρα ταυτα29και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα 
ταυτα και θυριδεσ αυτη και τω αιλαµµω κυκλω πηχεισ πεντηκοντα το µηκοσ αυτησ και το ευροσ πη
χεισ εικοσι πεντε31και αιλαµµω εισ την αυλην την εξωτεραν και φοινικεσ τω αιλευ και οκτω κλιµακτ
ηρεσ32και εισηγαγεν µε εισ την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολασ και διεµετρησεν αυτην κατα τα
 µετρα ταυτα33και τα θεε και τα αιλευ και τα αιλαµµω κατα τα µετρα ταυτα και θυριδεσ αυτη και τω 
αιλαµµω κυκλω πηχεισ πεντηκοντα µηκοσ αυτησ και ευροσ πηχεισ εικοσι πεντε34και αιλαµµω εισ τη
ν αυλην την εσωτεραν και φοινικεσ επι του αιλευ ενθεν και ενθεν και οκτω κλιµακτηρεσ αυτη35και ει
σηγαγεν µε εισ την πυλην την προσ βορραν και διεµετρησεν κατα τα µετρα ταυτα36και τα θεε και τα 
αιλευ και τα αιλαµµω και θυριδεσ αυτη κυκλω και τω αιλαµµω αυτησ πηχεισ πεντηκοντα µηκοσ αυτ
ησ και ευροσ πηχεισ εικοσι πεντε37και τα αιλαµµω εισ την αυλην την εξωτεραν και φοινικεσ τω αιλε
υ ενθεν και ενθεν και οκτω κλιµακτηρεσ αυτη38τα παστοφορια αυτησ και τα θυρωµατα αυτησ και τα 
αιλαµµω αυτησ επι τησ πυλησ39τησ δευτερασ εκρυσισ οπωσ σφαζωσιν εν αυτη τα υπερ αµαρτιασ και
 υπερ αγνοιασ40και κατα νωτου του ροακοσ των ολοκαυτωµατων τησ βλεπουσησ προσ βορραν δυο τρ
απεζαι προσ ανατολασ και κατα νωτου τησ δευτερασ και του αιλαµ τησ πυλησ δυο τραπεζαι κατα α
νατολασ41τεσσαρεσ ενθεν και τεσσαρεσ ενθεν κατα νωτου τησ πυλησ επ′ αυτασ σφαξουσι τα θυµατα
 κατεναντι των οκτω τραπεζων των θυµατων42και τεσσαρεσ τραπεζαι των ολοκαυτωµατων λιθιναι λε
λαξευµεναι πηχεοσ και ηµισουσ το πλατοσ και πηχεων δυο και ηµισουσ το µηκοσ και επι πηχυν το υ
ψοσ επ′ αυτασ επιθησουσιν τα σκευη εν οισ σφαζουσιν εκει τα ολοκαυτωµατα και τα θυµατα43και πα
λαιστην εξουσιν γεισοσ λελαξευµενον εσωθεν κυκλω και επι τασ τραπεζασ επανωθεν στεγασ του καλ
υπτεσθαι απο του υετου και απο τησ ξηρασιασ44και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν και ιδ
ου δυο εξεδραι εν τη αυλη τη εσωτερα µια κατα νωτου τησ πυλησ τησ βλεπουσησ προσ βορραν φερο
υσα προσ νοτον και µια κατα νωτου τησ πυλησ τησ προσ νοτον βλεπουσησ δε προσ βορραν45και ειπε
ν προσ µε η εξεδρα αυτη η βλεπουσα προσ νοτον τοισ ιερευσι τοισ φυλασσουσι την φυλακην του οικ
ου46και η εξεδρα η βλεπουσα προσ βορραν τοισ ιερευσι τοισ φυλασσουσι την φυλακην του θυσιαστη
ριου εκεινοι εισιν οι υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντεσ εκ του λευι προσ κυριον λειτουργειν αυτω47και διεµετ
ρησεν την αυλην µηκοσ πηχεων εκατον και ευροσ πηχεων εκατον επι τα τεσσαρα µερη αυτησ και το 
θυσιαστηριον απεναντι του οικου48και εισηγαγεν µε εισ το αιλαµ του οικου και διεµετρησεν το αιλ το
υ αιλαµ πηχων πεντε το πλατοσ ενθεν και πηχων πεντε ενθεν και το ευροσ του θυρωµατοσ πηχων δεκ
α τεσσαρων και επωµιδεσ τησ θυρασ του αιλαµ πηχων τριων ενθεν και πηχων τριων ενθεν49και το µη
κοσ του αιλαµ πηχων εικοσι και το ευροσ πηχων δωδεκα και επι δεκα αναβαθµων ανεβαινον επ′ αυτ
ο και στυλοι ησαν επι το αιλαµ εισ ενθεν και εισ ενθεν  
 
Chapter 41 
1και εισηγαγεν µε εισ τον ναον ω διεµετρησεν το αιλαµ πηχων εξ το πλατοσ ενθεν και πηχων εξ το ευ
ροσ του αιλαµ ενθεν2και το ευροσ του πυλωνοσ πηχων δεκα και επωµιδεσ του πυλωνοσ πηχων πεντε 
ενθεν και πηχων πεντε ενθεν και διεµετρησεν το µηκοσ αυτου πηχων τεσσαρακοντα και το ευροσ πη
χων εικοσι3και εισηλθεν εισ την αυλην την εσωτεραν και διεµετρησεν το αιλ του θυρωµατοσ πηχων δ
υο και το θυρωµα πηχων εξ και τασ επωµιδασ του θυρωµατοσ πηχων επτα ενθεν και πηχων επτα ενθε
ν4και διεµετρησεν το µηκοσ των θυρων πηχων τεσσαρακοντα και ευροσ πηχων εικοσι κατα προσωπο
ν του ναου και ειπεν τουτο το αγιον των αγιων5και διεµετρησεν τον τοιχον του οικου πηχων εξ και το 
ευροσ τησ πλευρασ πηχων τεσσαρων κυκλοθεν6και τα πλευρα πλευρον επι πλευρον τριακοντα και τρ
εισ δισ και διαστηµα εν τω τοιχω του οικου εν τοισ πλευροισ κυκλω του ειναι τοισ επιλαµβανοµενοι
σ οραν οπωσ το παραπαν µη απτωνται των τοιχων του οικου7και το ευροσ τησ ανωτερασ των πλευρω
ν κατα το προσθεµα εκ του τοιχου προσ την ανωτεραν κυκλω του οικου οπωσ διαπλατυνηται ανωθεν
 και εκ των κατωθεν αναβαινωσιν επι τα υπερωα και εκ των µεσων επι τα τριωροφα8και το θραελ του 
οικου υψοσ κυκλω διαστηµα των πλευρων ισον τω καλαµω πηχεων εξ διαστηµα9και ευροσ του τοιχο
υ τησ πλευρασ εξωθεν πηχων πεντε και τα απολοιπα ανα µεσον των πλευρων του οικου10και ανα µεσ
ον των εξεδρων ευροσ πηχων εικοσι το περιφερεσ τω οικω κυκλω11και αι θυραι των εξεδρων επι το απ



ολοιπον τησ θυρασ τησ µιασ τησ προσ βορραν και η θυρα η µια προσ νοτον και το ευροσ του φωτοσ 
του απολοιπου πηχων πεντε πλατοσ κυκλοθεν12και το διοριζον κατα προσωπον του απολοιπου ωσ πρ
οσ θαλασσαν πηχων εβδοµηκοντα πλατοσ του τοιχου του διοριζοντοσ πηχεων πεντε ευροσ κυκλοθεν
 και µηκοσ αυτου πηχεων ενενηκοντα13και διεµετρησεν κατεναντι του οικου µηκοσ πηχων εκατον κα
ι τα απολοιπα και τα διοριζοντα και οι τοιχοι αυτων µηκοσ πηχων εκατον14και το ευροσ κατα προσω
πον του οικου και τα απολοιπα κατεναντι πηχων εκατον15και διεµετρησεν µηκοσ του διοριζοντοσ κα
τα προσωπον του απολοιπου των κατοπισθεν του οικου εκεινου και τα απολοιπα ενθεν και ενθεν πηχ
εων εκατον το µηκοσ και ο ναοσ και αι γωνιαι και το αιλαµ το εξωτερον16πεφατνωµενα και αι θυριδε
σ δικτυωται υποφαυσεισ κυκλω τοισ τρισιν ωστε διακυπτειν και ο οικοσ και τα πλησιον εξυλωµενα κ
υκλω και το εδαφοσ και εκ του εδαφουσ εωσ των θυριδων και αι θυριδεσ αναπτυσσοµεναι τρισσωσ ει
σ το διακυπτειν17και εωσ πλησιον τησ εσωτερασ και εωσ τησ εξωτερασ και εφ′ ολον τον τοιχον κυκλ
ω εν τω εσωθεν και εν τω εξωθεν18γεγλυµµενα χερουβιν και φοινικεσ ανα µεσον χερουβ και χερουβ δυ
ο προσωπα τω χερουβ19προσωπον ανθρωπου προσ τον φοινικα ενθεν και ενθεν και προσωπον λεοντοσ
 προσ τον φοινικα ενθεν και ενθεν διαγεγλυµµενοσ ολοσ ο οικοσ κυκλοθεν20εκ του εδαφουσ εωσ του φ
ατνωµατοσ τα χερουβιν και οι φοινικεσ διαγεγλυµµενοι21και το αγιον και ο ναοσ αναπτυσσοµενοσ τε
τραγωνα κατα προσωπον των αγιων ορασισ ωσ οψισ22θυσιαστηριου ξυλινου πηχων τριων το υψοσ α
υτου και το µηκοσ πηχων δυο και το ευροσ πηχων δυο και κερατα ειχεν και η βασισ αυτου και οι τοι
χοι αυτου ξυλινοι και ειπεν προσ µε αυτη η τραπεζα η προ προσωπου κυριου23και δυο θυρωµατα τω 
ναω και τω αγιω24δυο θυρωµατα τοισ δυσι θυρωµασι τοισ στροφωτοισ δυο θυρωµατα τω ενι και δυο θ
υρωµατα τη θυρα τη δευτερα25και γλυφη επ′ αυτων και επι τα θυρωµατα του ναου χερουβιν και φοινι
κεσ κατα την γλυφην των αγιων και σπουδαια ξυλα κατα προσωπον του αιλαµ εξωθεν26και θυριδεσ κ
ρυπται και διεµετρησεν ενθεν και ενθεν εισ τα οροφωµατα του αιλαµ και τα πλευρα του οικου εζυγω
µενα 
 
Chapter 42 
1και εξηγαγεν µε εισ την αυλην την εξωτεραν κατα ανατολασ κατεναντι τησ πυλησ τησ προσ βορραν
 και εισηγαγεν µε και ιδου εξεδραι πεντε εχοµεναι του απολοιπου και εχοµεναι του διοριζοντοσ προσ 
βορραν2επι πηχεισ εκατον µηκοσ προσ βορραν και το πλατοσ πεντηκοντα πηχεων3διαγεγραµµεναι ον
 τροπον αι πυλαι τησ αυλησ τησ εσωτερασ και ον τροπον τα περιστυλα τησ αυλησ τησ εξωτερασ εστ
ιχισµεναι αντιπροσωποι στοαι τρισσαι4και κατεναντι των εξεδρων περιπατοσ πηχων δεκα το πλατοσ 
επι πηχεισ εκατον το µηκοσ και τα θυρωµατα αυτων προσ βορραν5και οι περιπατοι οι υπερωοι ωσαυτ
ωσ οτι εξειχετο το περιστυλον εξ αυτου εκ του υποκατωθεν περιστυλου και το διαστηµα ουτωσ περισ
τυλον και διαστηµα και ουτωσ στοαι6διοτι τριπλαι ησαν και στυλουσ ουκ ειχον καθωσ οι στυλοι των
 εξωτερων δια τουτο εξειχοντο των υποκατωθεν και των µεσων απο τησ γησ7και φωσ εξωθεν ον τροπο
ν αι εξεδραι τησ αυλησ τησ εξωτερασ αι βλεπουσαι απεναντι των εξεδρων των προσ βορραν µηκοσ π
ηχεων πεντηκοντα8οτι το µηκοσ των εξεδρων των βλεπουσων εισ την αυλην την εξωτεραν πηχων πεν
τηκοντα και αυται εισιν αντιπροσωποι ταυταισ το παν πηχων εκατον9και αι θυραι των εξεδρων τουτ
ων τησ εισοδου τησ προσ ανατολασ του εισπορευεσθαι δι′ αυτων εκ τησ αυλησ τησ εξωτερασ10κατα 
το φωσ του εν αρχη περιπατου και τα προσ νοτον κατα προσωπον του νοτου κατα προσωπον του απο
λοιπου και κατα προσωπον του διοριζοντοσ εξεδραι11και ο περιπατοσ κατα προσωπον αυτων κατα τα
 µετρα των εξεδρων των προσ βορραν και κατα το µηκοσ αυτων και κατα το ευροσ αυτων και κατα π
ασασ τασ εξοδουσ αυτων και κατα πασασ τασ επιστροφασ αυτων και κατα τα φωτα αυτων και κατα 
τα θυρωµατα αυτων12των εξεδρων των προσ νοτον και κατα τα θυρωµατα απ′ αρχησ του περιπατου ω
σ επι φωσ διαστηµατοσ καλαµου και κατ′ ανατολασ του εισπορευεσθαι δι′ αυτων13και ειπεν προσ µε 
αι εξεδραι αι προσ βορραν και αι εξεδραι αι προσ νοτον αι ουσαι κατα προσωπον των διαστηµατων 
αυται εισιν αι εξεδραι του αγιου εν αισ φαγονται εκει οι ιερεισ υιοι σαδδουκ οι εγγιζοντεσ προσ κυριο
ν τα αγια των αγιων και εκει θησουσιν τα αγια των αγιων και την θυσιαν και τα περι αµαρτιασ και τα
 περι αγνοιασ διοτι ο τοποσ αγιοσ14ουκ εισελευσονται εκει παρεξ των ιερεων ουκ εξελευσονται εκ του
 αγιου εισ την αυλην την εξωτεραν οπωσ δια παντοσ αγιοι ωσιν οι προσαγοντεσ και µη απτωνται του 
στολισµου αυτων εν οισ λειτουργουσιν εν αυτοισ διοτι αγια εστιν και ενδυσονται ιµατια ετερα οταν 
απτωνται του λαου15και συνετελεσθη η διαµετρησισ του οικου εσωθεν και εξηγαγεν µε καθ′ οδον τησ
 πυλησ τησ βλεπουσησ προσ ανατολασ και διεµετρησεν το υποδειγµα του οικου κυκλοθεν εν διαταξε
ι16και εστη κατα νωτου τησ πυλησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολασ και διεµετρησεν πεντακοσιουσ εν 
τω καλαµω του µετρου17και επεστρεψεν προσ βορραν και διεµετρησεν το κατα προσωπον του βορρα 
πηχεισ πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του µετρου18και επεστρεψεν προσ θαλασσαν και διεµετρησεν το 
κατα προσωπον τησ θαλασσησ πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του µετρου19και επεστρεψεν προσ νοτον 
και διεµετρησεν κατεναντι του νοτου πεντακοσιουσ εν τω καλαµω του µετρου20τα τεσσαρα µερη του 
αυτου καλαµου και διεταξεν αυτον και περιβολον αυτων κυκλω πεντακοσιων προσ ανατολασ και πε



ντακοσιων πηχων ευροσ του διαστελλειν ανα µεσον των αγιων και ανα µεσον του προτειχισµατοσ το
υ εν διαταξει του οικου 
 
Chapter 43 
1και ηγαγεν µε επι την πυλην την βλεπουσαν κατα ανατολασ και εξηγαγεν µε2και ιδου δοξα θεου ισρ
αηλ ηρχετο κατα την οδον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ προσ ανατολασ και φωνη τησ παρεµβολησ ωσ 
φωνη διπλασιαζοντων πολλων και η γη εξελαµπεν ωσ φεγγοσ απο τησ δοξησ κυκλοθεν3και η ορασισ 
ην ειδον κατα την ορασιν ην ειδον οτε εισεπορευοµην του χρισαι την πολιν και η ορασισ του αρµατο
σ ου ειδον κατα την ορασιν ην ειδον επι του ποταµου του χοβαρ και πιπτω επι προσωπον µου4και δοξ
α κυριου εισηλθεν εισ τον οικον κατα την οδον τησ πυλησ τησ βλεπουσησ κατα ανατολασ5και ανελ
αβεν µε πνευµα και εισηγαγεν µε εισ την αυλην την εσωτεραν και ιδου πληρησ δοξησ κυριου ο οικοσ
6και εστην και ιδου φωνη εκ του οικου λαλουντοσ προσ µε και ο ανηρ ειστηκει εχοµενοσ µου7και ειπ
εν προσ µε εωρακασ υιε ανθρωπου τον τοπον του θρονου µου και τον τοπον του ιχνουσ των ποδων µο
υ εν οισ κατασκηνωσει το ονοµα µου εν µεσω οικου ισραηλ τον αιωνα και ου βεβηλωσουσιν ουκετι 
οικοσ ισραηλ το ονοµα το αγιον µου αυτοι και οι ηγουµενοι αυτων εν τη πορνεια αυτων και εν τοισ φ
ονοισ των ηγουµενων εν µεσω αυτων8εν τω τιθεναι αυτουσ το προθυρον µου εν τοισ προθυροισ αυτω
ν και τασ φλιασ µου εχοµενασ των φλιων αυτων και εδωκαν τον τοιχον µου ωσ συνεχοµενον εµου κα
ι αυτων και εβεβηλωσαν το ονοµα το αγιον µου εν ταισ ανοµιαισ αυτων αισ εποιουν και εξετριψα αυ
τουσ εν θυµω µου και εν φονω9και νυν απωσασθωσαν την πορνειαν αυτων και τουσ φονουσ των ηγου
µενων αυτων απ′ εµου και κατασκηνωσω εν µεσω αυτων τον αιωνα10και συ υιε ανθρωπου δειξον τω ο
ικω ισραηλ τον οικον και κοπασουσιν απο των αµαρτιων αυτων και την ορασιν αυτου και την διατα
ξιν αυτου11και αυτοι ληµψονται την κολασιν αυτων περι παντων ων εποιησαν και διαγραψεισ τον οι
κον και τασ εξοδουσ αυτου και την υποστασιν αυτου και παντα τα προσταγµατα αυτου και παντα τ
α νοµιµα αυτου γνωριεισ αυτοισ και διαγραψεισ εναντιον αυτων και φυλαξονται παντα τα δικαιωµα
τα µου και παντα τα προσταγµατα µου και ποιησουσιν αυτα12και την διαγραφην του οικου επι τησ κ
ορυφησ του ορουσ παντα τα ορια αυτου κυκλοθεν αγια αγιων13και ταυτα τα µετρα του θυσιαστηριου
 εν πηχει του πηχεοσ και παλαιστησ κολπωµα βαθοσ επι πηχυν και πηχυσ το ευροσ και γεισοσ επι το
 χειλοσ αυτου κυκλοθεν σπιθαµησ και τουτο το υψοσ του θυσιαστηριου14εκ βαθουσ τησ αρχησ του κ
οιλωµατοσ αυτου προσ το ιλαστηριον το µεγα το υποκατωθεν πηχων δυο και το ευροσ πηχεοσ και απ
ο του ιλαστηριου του µικρου επι το ιλαστηριον το µεγα πηχεισ τεσσαρεσ και ευροσ πηχυσ15και το αρ
ιηλ πηχων τεσσαρων και απο του αριηλ και υπερανω των κερατων πηχυσ16και το αριηλ πηχων δωδεκ
α µηκουσ επι πηχεισ δωδεκα πλατουσ τετραγωνον επι τα τεσσαρα µερη αυτου17και το ιλαστηριον πη
χων δεκα τεσσαρων το µηκοσ επι πηχεισ δεκα τεσσαρασ το ευροσ επι τεσσαρα µερη αυτου και το γει
σοσ αυτω κυκλοθεν κυκλουµενον αυτω ηµισυ πηχεοσ και το κυκλωµα αυτου πηχυσ κυκλοθεν και οι 
κλιµακτηρεσ αυτου βλεποντεσ κατ′ ανατολασ18και ειπεν προσ µε υιε ανθρωπου ταδε λεγει κυριοσ ο θ
εοσ ισραηλ ταυτα τα προσταγµατα του θυσιαστηριου εν ηµερα ποιησεωσ αυτου του αναφερειν επ′ α
υτου ολοκαυτωµατα και προσχεειν προσ αυτο αιµα19και δωσεισ τοισ ιερευσι τοισ λευιταισ τοισ εκ το
υ σπερµατοσ σαδδουκ τοισ εγγιζουσι προσ µε λεγει κυριοσ ο θεοσ του λειτουργειν µοι µοσχον εκ βοω
ν περι αµαρτιασ20και ληµψονται εκ του αιµατοσ αυτου και επιθησουσιν επι τα τεσσαρα κερατα του 
θυσιαστηριου και επι τασ τεσσαρασ γωνιασ του ιλαστηριου και επι την βασιν κυκλω και εξιλασοντα
ι αυτο21και ληµψονται τον µοσχον τον περι αµαρτιασ και κατακαυθησεται εν τω αποκεχωρισµενω το
υ οικου εξωθεν των αγιων22και τη ηµερα τη δευτερα ληµψονται εριφουσ δυο αιγων αµωµουσ υπερ αµ
αρτιασ και εξιλασονται το θυσιαστηριον καθοτι εξιλασαντο εν τω µοσχω23και µετα το συντελεσαι σε
 τον εξιλασµον προσοισουσι µοσχον εκ βοων αµωµον και κριον εκ προβατων αµωµον24και προσοισετ
ε εναντιον κυριου και επιρριψουσιν οι ιερεισ επ′ αυτα αλα και ανοισουσιν αυτα ολοκαυτωµατα τω κ
υριω25επτα ηµερασ ποιησεισ εριφον υπερ αµαρτιασ καθ′ ηµεραν και µοσχον εκ βοων και κριον εκ πρ
οβατων αµωµα ποιησουσιν26επτα ηµερασ και εξιλασονται το θυσιαστηριον και καθαριουσιν αυτο κ
αι πλησουσιν χειρασ αυτων27και εσται απο τησ ηµερασ τησ ογδοησ και επεκεινα ποιησουσιν οι ιερει
σ επι το θυσιαστηριον τα ολοκαυτωµατα υµων και τα του σωτηριου υµων και προσδεξοµαι υµασ λεγ
ει κυριοσ 
 
Chapter 44 
1και επεστρεψεν µε κατα την οδον τησ πυλησ των αγιων τησ εξωτερασ τησ βλεπουσησ κατ′ ανατολα
σ και αυτη ην κεκλεισµενη2και ειπεν κυριοσ προσ µε η πυλη αυτη κεκλεισµενη εσται ουκ ανοιχθησε
ται και ουδεισ µη διελθη δι′ αυτησ οτι κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ εισελευσεται δι′ αυτησ και εσται κε
κλεισµενη3διοτι ο ηγουµενοσ ουτοσ καθησεται εν αυτη του φαγειν αρτον εναντιον κυριου κατα την ο
δον αιλαµ τησ πυλησ εισελευσεται και κατα την οδον αυτου εξελευσεται4και εισηγαγεν µε κατα την 
οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν κατεναντι του οικου και ειδον και ιδου πληρησ δοξησ ο οικοσ κυρ



ιου και πιπτω επι προσωπον µου5και ειπεν κυριοσ προσ µε υιε ανθρωπου ταξον εισ την καρδιαν σου κ
αι ιδε τοισ οφθαλµοισ σου και τοισ ωσιν σου ακουε παντα οσα εγω λαλω µετα σου κατα παντα τα πρ
οσταγµατα οικου κυριου και κατα παντα τα νοµιµα αυτου και ταξεισ την καρδιαν σου εισ την εισοδ
ον του οικου κατα πασασ τασ εξοδουσ αυτου εν πασι τοισ αγιοισ6και ερεισ προσ τον οικον τον παρα
πικραινοντα προσ τον οικον του ισραηλ ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ ικανουσθω υµιν απο πασων των αν
οµιων υµων οικοσ ισραηλ7του εισαγαγειν υµασ υιουσ αλλογενεισ απεριτµητουσ καρδια και απεριτµ
ητουσ σαρκι του γινεσθαι εν τοισ αγιοισ µου και εβεβηλουν αυτα εν τω προσφερειν υµασ αρτουσ στε
αρ και αιµα και παρεβαινετε την διαθηκην µου εν πασαισ ταισ ανοµιαισ υµων8και διεταξατε του φυλ
ασσειν φυλακασ εν τοισ αγιοισ µου9δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ο θεοσ πασ υιοσ αλλογενησ απεριτµ
ητοσ καρδια και απεριτµητοσ σαρκι ουκ εισελευσεται εισ τα αγια µου εν πασιν υιοισ αλλογενων των
 οντων εν µεσω οικου ισραηλ10αλλ′ η οι λευιται οιτινεσ αφηλαντο απ′ εµου εν τω πλανασθαι τον ισρα
ηλ απ′ εµου κατοπισθεν των ενθυµηµατων αυτων και ληµψονται αδικιαν αυτων11και εσονται εν τοισ 
αγιοισ µου λειτουργουντεσ θυρωροι επι των πυλων του οικου και λειτουργουντεσ τω οικω ουτοι σφαξ
ουσιν τα ολοκαυτωµατα και τασ θυσιασ τω λαω και ουτοι στησονται εναντιον του λαου του λειτουρ
γειν αυτοισ12ανθ′ ων ελειτουργουν αυτοισ προ προσωπου των ειδωλων αυτων και εγενετο τω οικω ισρ
αηλ εισ κολασιν αδικιασ ενεκα τουτου ηρα την χειρα µου επ′ αυτουσ λεγει κυριοσ ο θεοσ13και ουκ εγ
γιουσι προσ µε του ιερατευειν µοι ουδε του προσαγειν προσ τα αγια υιων του ισραηλ ουδε προσ τα αγ
ια των αγιων µου και ληµψονται ατιµιαν αυτων εν τη πλανησει η επλανηθησαν14και καταταξουσιν α
υτουσ φυλασσειν φυλακασ του οικου εισ παντα τα εργα αυτου και εισ παντα οσα αν ποιησωσιν15οι ιε
ρεισ οι λευιται οι υιοι του σαδδουκ οιτινεσ εφυλαξαντο τασ φυλακασ των αγιων µου εν τω πλανασθα
ι οικον ισραηλ απ′ εµου ουτοι προσαξουσιν προσ µε του λειτουργειν µοι και στησονται προ προσωπο
υ µου του προσφερειν µοι θυσιαν στεαρ και αιµα λεγει κυριοσ ο θεοσ16ουτοι εισελευσονται εισ τα αγι
α µου και ουτοι προσελευσονται προσ την τραπεζαν µου του λειτουργειν µοι και φυλαξουσιν τασ φυ
λακασ µου17και εσται εν τω εισπορευεσθαι αυτουσ τασ πυλασ τησ αυλησ τησ εσωτερασ στολασ λιν
ασ ενδυσονται και ουκ ενδυσονται ερεα εν τω λειτουργειν αυτουσ απο τησ πυλησ τησ εσωτερασ αυλ
ησ18και κιδαρεισ λινασ εξουσιν επι ταισ κεφαλαισ αυτων και περισκελη λινα εξουσιν επι τασ οσφυα
σ αυτων και ου περιζωσονται βια19και εν τω εκπορευεσθαι αυτουσ εισ την αυλην την εξωτεραν προσ 
τον λαον εκδυσονται τασ στολασ αυτων εν αισ αυτοι λειτουργουσιν εν αυταισ και θησουσιν αυτασ ε
ν ταισ εξεδραισ των αγιων και ενδυσονται στολασ ετερασ και ου µη αγιασωσιν τον λαον εν ταισ στο
λαισ αυτων20και τασ κεφαλασ αυτων ου ξυρησονται και τασ κοµασ αυτων ου ψιλωσουσιν καλυπτον
τεσ καλυψουσιν τασ κεφαλασ αυτων21και οινον ου µη πιωσιν πασ ιερευσ εν τω εισπορευεσθαι αυτου
σ εισ την αυλην την εσωτεραν22και χηραν και εκβεβληµενην ου ληµψονται εαυτοισ εισ γυναικα αλλ′
 η παρθενον εκ του σπερµατοσ ισραηλ και χηρα εαν γενηται εξ ιερεωσ ληµψονται23και τον λαον µου 
διδαξουσιν ανα µεσον αγιου και βεβηλου και ανα µεσον ακαθαρτου και καθαρου γνωριουσιν αυτοισ
24και επι κρισιν αιµατοσ ουτοι επιστησονται του διακρινειν τα δικαιωµατα µου δικαιωσουσιν και τα 
κριµατα µου κρινουσιν και τα νοµιµα µου και τα προσταγµατα µου εν πασαισ ταισ εορταισ µου φυλ
αξονται και τα σαββατα µου αγιασουσιν25και επι ψυχην ανθρωπου ουκ εισελευσονται του µιανθηνα
ι αλλ′ η επι πατρι και επι µητρι και επι υιω και επι θυγατρι και επι αδελφω και επι αδελφη αυτου η ου 
γεγονεν ανδρι µιανθησεται26και µετα το καθαρισθηναι αυτον επτα ηµερασ εξαριθµησει αυτω27και η 
αν ηµερα εισπορευωνται εισ την αυλην την εσωτεραν του λειτουργειν εν τω αγιω προσοισουσιν ιλασ
µον λεγει κυριοσ ο θεοσ28και εσται αυτοισ εισ κληρονοµιαν εγω κληρονοµια αυτοισ και κατασχεσισ 
αυτοισ ου δοθησεται εν τοισ υιοισ ισραηλ οτι εγω κατασχεσισ αυτων29και τασ θυσιασ και τα υπερ α
µαρτιασ και τα υπερ αγνοιασ ουτοι φαγονται και παν αφορισµα εν τω ισραηλ αυτοισ εσται30απαρχαι
 παντων και τα πρωτοτοκα παντων και τα αφαιρεµατα παντα εκ παντων των απαρχων υµων τοισ ιερε
υσιν εσται και τα πρωτογενηµατα υµων δωσετε τω ιερει του θειναι ευλογιασ υµων επι τουσ οικουσ υµ
ων31και παν θνησιµαιον και θηριαλωτον εκ των πετεινων και εκ των κτηνων ου φαγονται οι ιερεισ  
 
Chapter 45 
1και εν τω καταµετρεισθαι υµασ την γην εν κληρονοµια αφοριειτε απαρχην τω κυριω αγιον απο τησ γ
ησ πεντε και εικοσι χιλιαδασ µηκοσ και ευροσ εικοσι χιλιαδασ αγιον εσται εν πασι τοισ οριοισ αυτο
υ κυκλοθεν2και εσται εκ τουτου εισ αγιασµα πεντακοσιοι επι πεντακοσιουσ τετραγωνον κυκλοθεν κα
ι πηχεισ πεντηκοντα διαστηµα αυτω κυκλοθεν3και εκ ταυτησ τησ διαµετρησεωσ διαµετρησεισ µηκοσ
 πεντε και εικοσι χιλιαδασ και ευροσ δεκα χιλιαδασ και εν αυτη εσται το αγιασµα αγια των αγιων4απ
ο τησ γησ εσται τοισ ιερευσιν τοισ λειτουργουσιν εν τω αγιω και εσται τοισ εγγιζουσι λειτουργειν τω 
κυριω και εσται αυτοισ τοποσ εισ οικουσ αφωρισµενουσ τω αγιασµω αυτων5εικοσι και πεντε χιλιαδε
σ µηκοσ και ευροσ δεκα χιλιαδεσ εσται τοισ λευιταισ τοισ λειτουργουσιν τω οικω αυτοισ εισ κατασχ
εσιν πολεισ του κατοικειν6και την κατασχεσιν τησ πολεωσ δωσεισ πεντε χιλιαδασ ευροσ και µηκοσ π
εντε και εικοσι χιλιαδασ ον τροπον η απαρχη των αγιων παντι οικω ισραηλ εσονται7και τω ηγουµενω



 εκ τουτου και απο τουτου εισ τασ απαρχασ των αγιων εισ κατασχεσιν τησ πολεωσ κατα προσωπον τ
ων απαρχων των αγιων και κατα προσωπον τησ κατασχεσεωσ τησ πολεωσ τα προσ θαλασσαν και απ
ο των προσ θαλασσαν προσ ανατολασ και το µηκοσ ωσ µια των µεριδων απο των οριων των προσ θα
λασσαν και το µηκοσ επι τα ορια τα προσ ανατολασ τησ γησ8και εσται αυτω εισ κατασχεσιν εν τω ισ
ραηλ και ου καταδυναστευσουσιν ουκετι οι αφηγουµενοι του ισραηλ τον λαον µου και την γην κατα
κληρονοµησουσιν οικοσ ισραηλ κατα φυλασ αυτων9ταδε λεγει κυριοσ θεοσ ικανουσθω υµιν οι αφηγ
ουµενοι του ισραηλ αδικιαν και ταλαιπωριαν αφελεσθε και κριµα και δικαιοσυνην ποιησατε εξαρατ
ε καταδυναστειαν απο του λαου µου λεγει κυριοσ θεοσ10ζυγοσ δικαιοσ και µετρον δικαιον και χοινιξ
 δικαια εστω υµιν11το µετρον και η χοινιξ οµοιωσ µια εσται του λαµβανειν το δεκατον του γοµορ η χο
ινιξ και το δεκατον του γοµορ το µετρον προσ το γοµορ εσται ισον12και το σταθµιον εικοσι οβολοι οι 
πεντε σικλοι πεντε και οι δεκα σικλοι δεκα και πεντηκοντα σικλοι η µνα εσται υµιν13και αυτη η απαρ
χη ην αφοριειτε εκτον του µετρου απο του γοµορ του πυρου και το εκτον του οιφι απο του κορου των 
κριθων14και το προσταγµα του ελαιου κοτυλην ελαιου απο δεκα κοτυλων οτι αι δεκα κοτυλαι εισιν γ
οµορ15και προβατον απο των δεκα προβατων αφαιρεµα εκ πασων των πατριων του ισραηλ εισ θυσιασ
 και εισ ολοκαυτωµατα και εισ σωτηριου του εξιλασκεσθαι περι υµων λεγει κυριοσ θεοσ16και πασ ο λ
αοσ δωσει την απαρχην ταυτην τω αφηγουµενω του ισραηλ17και δια του αφηγουµενου εσται τα ολοκ
αυτωµατα και αι θυσιαι και αι σπονδαι εσονται εν ταισ εορταισ και εν ταισ νουµηνιαισ και εν τοισ 
σαββατοισ και εν πασαισ ταισ εορταισ οικου ισραηλ αυτοσ ποιησει τα υπερ αµαρτιασ και την θυσια
ν και τα ολοκαυτωµατα και τα του σωτηριου του εξιλασκεσθαι υπερ του οικου ισραηλ18ταδε λεγει κυ
ριοσ θεοσ εν τω πρωτω µηνι µια του µηνοσ ληµψεσθε µοσχον εκ βοων αµωµον του εξιλασασθαι το αγ
ιον19και ληµψεται ο ιερευσ απο του αιµατοσ του εξιλασµου και δωσει επι τασ φλιασ του οικου και επ
ι τασ τεσσαρασ γωνιασ του ιερου και επι το θυσιαστηριον και επι τασ φλιασ τησ πυλησ τησ αυλησ τ
ησ εσωτερασ20και ουτωσ ποιησεισ εν τω εβδοµω µηνι µια του µηνοσ ληµψη παρ′ εκαστου αποµοιραν
 και εξιλασεσθε τον οικον21και εν τω πρωτω µηνι τεσσαρεσκαιδεκατη του µηνοσ εσται υµιν το πασχα
 εορτη επτα ηµερασ αζυµα εδεσθε22και ποιησει ο αφηγουµενοσ εν εκεινη τη ηµερα υπερ αυτου και το
υ οικου και υπερ παντοσ του λαου τησ γησ µοσχον υπερ αµαρτιασ23και τασ επτα ηµερασ τησ εορτησ
 ποιησει ολοκαυτωµατα τω κυριω επτα µοσχουσ και επτα κριουσ αµωµουσ καθ′ ηµεραν τασ επτα ηµ
ερασ και υπερ αµαρτιασ εριφον αιγων καθ′ ηµεραν24και θυσιαν πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω π
οιησεισ και ελαιου το ιν τω πεµµατι25και εν τω εβδοµω µηνι πεντεκαιδεκατη του µηνοσ εν τη εορτη π
οιησεισ κατα τα αυτα επτα ηµερασ καθωσ τα υπερ τησ αµαρτιασ και καθωσ τα ολοκαυτωµατα και κ
αθωσ το µαναα και καθωσ το ελαιον  
 
Chapter 46 
1ταδε λεγει κυριοσ θεοσ πυλη η εν τη αυλη τη εσωτερα η βλεπουσα προσ ανατολασ εσται κεκλεισµεν
η εξ ηµερασ τασ ενεργουσ εν δε τη ηµερα των σαββατων ανοιχθησεται και εν τη ηµερα τησ νουµηνια
σ ανοιχθησεται2και εισελευσεται ο αφηγουµενοσ κατα την οδον του αιλαµ τησ πυλησ τησ εξωθεν κα
ι στησεται επι τα προθυρα τησ πυλησ και ποιησουσιν οι ιερεισ τα ολοκαυτωµατα αυτου και τα του σ
ωτηριου αυτου και προσκυνησει επι του προθυρου τησ πυλησ και εξελευσεται και η πυλη ου µη κλει
σθη εωσ εσπερασ3και προσκυνησει ο λαοσ τησ γησ κατα τα προθυρα τησ πυλησ εκεινησ εν τοισ σαβ
βατοισ και εν ταισ νουµηνιαισ εναντιον κυριου4και τα ολοκαυτωµατα προσοισει ο αφηγουµενοσ τω 
κυριω εν τη ηµερα των σαββατων εξ αµνουσ αµωµουσ και κριον αµωµον5και µαναα πεµµα τω κριω κ
αι τοισ αµνοισ θυσιαν δοµα χειροσ αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι6και εν τη ηµερα τησ νουµηνια
σ µοσχον αµωµον και εξ αµνουσ και κριοσ αµωµοσ εσται7και πεµµα τω κριω και πεµµα τω µοσχω εσ
ται µαναα και τοισ αµνοισ καθωσ εαν εκποιη η χειρ αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι8και εν τω εισ
πορευεσθαι τον αφηγουµενον κατα την οδον του αιλαµ τησ πυλησ εισελευσεται και κατα την οδον τ
ησ πυλησ εξελευσεται9και οταν εισπορευηται ο λαοσ τησ γησ εναντιον κυριου εν ταισ εορταισ ο εισ
πορευοµενοσ κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν προσκυνειν εξελευσεται κατα την οδον τησ
 πυλησ τησ προσ νοτον και ο εισπορευοµενοσ κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ νοτον εξελευσεται 
κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορραν ουκ αναστρεψει κατα την πυλην ην εισεληλυθεν αλλ′ η κ
ατ′ ευθυ αυτησ εξελευσεται10και ο αφηγουµενοσ εν µεσω αυτων εν τω εισπορευεσθαι αυτουσ εισελευ
σεται µετ′ αυτων και εν τω εκπορευεσθαι αυτουσ εξελευσεται11και εν ταισ εορταισ και εν ταισ πανηγ
υρεσιν εσται το µαναα πεµµα τω µοσχω και πεµµα τω κριω και τοισ αµνοισ καθωσ αν εκποιη η χειρ 
αυτου και ελαιου το ιν τω πεµµατι12εαν δε ποιηση ο αφηγουµενοσ οµολογιαν ολοκαυτωµα σωτηριου 
τω κυριω και ανοιξει εαυτω την πυλην την βλεπουσαν κατ′ ανατολασ και ποιησει το ολοκαυτωµα αυ
του και τα του σωτηριου αυτου ον τροπον ποιει εν τη ηµερα των σαββατων και εξελευσεται και κλει
σει τασ θυρασ µετα το εξελθειν αυτον13και αµνον ενιαυσιον αµωµον ποιησει εισ ολοκαυτωµα καθ′ η
µεραν τω κυριω πρωι ποιησει αυτον14και µαναα ποιησει επ′ αυτω το πρωι εκτον του µετρου και ελαιο
υ το τριτον του ιν του αναµειξαι την σεµιδαλιν µαναα τω κυριω προσταγµα δια παντοσ15ποιησετε τον



 αµνον και το µαναα και το ελαιον ποιησετε το πρωι ολοκαυτωµα δια παντοσ16ταδε λεγει κυριοσ θεο
σ εαν δω ο αφηγουµενοσ δοµα ενι εκ των υιων αυτου εκ τησ κληρονοµιασ αυτου τουτο τοισ υιοισ αυ
του εσται κατασχεσισ εν κληρονοµια17εαν δε δω δοµα ενι των παιδων αυτου και εσται αυτω εωσ του 
ετουσ τησ αφεσεωσ και αποδωσει τω αφηγουµενω πλην τησ κληρονοµιασ των υιων αυτου αυτοισ εστ
αι18και ου µη λαβη ο αφηγουµενοσ εκ τησ κληρονοµιασ του λαου καταδυναστευσαι αυτουσ εκ τησ κ
ατασχεσεωσ αυτου κατακληρονοµησει τοισ υιοισ αυτου οπωσ µη διασκορπιζηται ο λαοσ µου εκαστ
οσ εκ τησ κατασχεσεωσ αυτου19και εισηγαγεν µε εισ την εισοδον τησ κατα νωτου τησ πυλησ εισ την 
εξεδραν των αγιων των ιερεων την βλεπουσαν προσ βορραν και ιδου τοποσ εκει κεχωρισµενοσ20και ει
πεν προσ µε ουτοσ ο τοποσ εστιν ου εψησουσιν εκει οι ιερεισ τα υπερ αγνοιασ και τα υπερ αµαρτιασ 
και εκει πεψουσι το µαναα το παραπαν του µη εκφερειν εισ την αυλην την εξωτεραν του αγιαζειν τον
 λαον21και εξηγαγεν µε εισ την αυλην την εξωτεραν και περιηγαγεν µε επι τα τεσσαρα µερη τησ αυλη
σ και ιδου αυλη κατα το κλιτοσ τησ αυλησ αυλη κατα το κλιτοσ τησ αυλησ22επι τα τεσσαρα κλιτη τ
ησ αυλησ αυλη µικρα µηκοσ πηχων τεσσαρακοντα και ευροσ πηχων τριακοντα µετρον εν ταισ τεσσ
αρσιν23και εξεδραι κυκλω εν αυταισ κυκλω ταισ τεσσαρσιν και µαγειρεια γεγονοτα υποκατω των εξε
δρων κυκλω24και ειπεν προσ µε ουτοι οι οικοι των µαγειρειων ου εψησουσιν εκει οι λειτουργουντεσ τ
ω οικω τα θυµατα του λαου  
 
Chapter 47 
1και εισηγαγεν µε επι τα προθυρα του οικου και ιδου υδωρ εξεπορευετο υποκατωθεν του αιθριου κατ′ 
ανατολασ οτι το προσωπον του οικου εβλεπεν κατ′ ανατολασ και το υδωρ κατεβαινεν απο του κλιτου
σ του δεξιου απο νοτου επι το θυσιαστηριον2και εξηγαγεν µε κατα την οδον τησ πυλησ τησ προσ βορ
ραν και περιηγαγεν µε την οδον εξωθεν προσ την πυλην τησ αυλησ τησ βλεπουσησ κατ′ ανατολασ κ
αι ιδου το υδωρ κατεφερετο απο του κλιτουσ του δεξιου3καθωσ εξοδοσ ανδροσ εξ εναντιασ και µετρο
ν εν τη χειρι αυτου και διεµετρησεν χιλιουσ εν τω µετρω και διηλθεν εν τω υδατι υδωρ αφεσεωσ4και δ
ιεµετρησεν χιλιουσ και διηλθεν εν τω υδατι υδωρ εωσ των µηρων και διεµετρησεν χιλιουσ και διηλθε
ν υδωρ εωσ οσφυοσ5και διεµετρησεν χιλιουσ και ουκ ηδυνατο διελθειν οτι εξυβριζεν το υδωρ ωσ ροιζ
οσ χειµαρρου ον ου διαβησονται6και ειπεν προσ µε ει εωρακασ υιε ανθρωπου και ηγαγεν µε επι το χει
λοσ του ποταµου7εν τη επιστροφη µου και ιδου επι του χειλουσ του ποταµου δενδρα πολλα σφοδρα ε
νθεν και ενθεν8και ειπεν προσ µε το υδωρ τουτο το εκπορευοµενον εισ την γαλιλαιαν την προσ ανατο
λασ και κατεβαινεν επι την αραβιαν και ηρχετο εωσ επι την θαλασσαν επι το υδωρ τησ διεκβολησ κα
ι υγιασει τα υδατα9και εσται πασα ψυχη των ζωων των εκζεοντων επι παντα εφ′ α αν επελθη εκει ο πο
ταµοσ ζησεται και εσται εκει ιχθυσ πολυσ σφοδρα οτι ηκει εκει το υδωρ τουτο και υγιασει και ζησετ
αι παν εφ′ ο αν επελθη ο ποταµοσ εκει ζησεται10και στησονται εκει αλεεισ απο αινγαδιν εωσ αιναγαλ
ιµ ψυγµοσ σαγηνων εσται καθ′ αυτην εσται και οι ιχθυεσ αυτησ ωσ οι ιχθυεσ τησ θαλασσησ τησ µεγ
αλησ πληθοσ πολυ σφοδρα11και εν τη διεκβολη αυτου και εν τη επιστροφη αυτου και εν τη υπεραρσει
 αυτου ου µη υγιασωσιν εισ αλασ δεδονται12και επι του ποταµου αναβησεται επι του χειλουσ αυτου 
ενθεν και ενθεν παν ξυλον βρωσιµον ου µη παλαιωθη επ′ αυτου ουδε µη εκλιπη ο καρποσ αυτου τησ 
καινοτητοσ αυτου πρωτοβολησει διοτι τα υδατα αυτων εκ των αγιων ταυτα εκπορευεται και εσται ο 
καρποσ αυτων εισ βρωσιν και αναβασισ αυτων εισ υγιειαν13ταδε λεγει κυριοσ θεοσ ταυτα τα ορια κα
τακληρονοµησετε τησ γησ ταισ δωδεκα φυλαισ των υιων ισραηλ προσθεσισ σχοινισµατοσ14και κατα
κληρονοµησετε αυτην εκαστοσ καθωσ ο αδελφοσ αυτου εισ ην ηρα την χειρα µου του δουναι αυτην 
τοισ πατρασιν αυτων και πεσειται η γη αυτη υµιν εν κληρονοµια15και ταυτα τα ορια τησ γησ προσ β
ορραν απο τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ τησ καταβαινουσησ και περισχιζουσησ τησ εισοδου ηµαθ σε
δδαδα16βηρωθα σεβραιµ ηλιαµ ανα µεσον οριων δαµασκου και ανα µεσον οριων ηµαθ αυλη του σαυ
ναν αι εισιν επανω των οριων αυρανιτιδοσ17ταυτα τα ορια απο τησ θαλασσησ απο τησ αυλησ του αι
ναν ορια δαµασκου και τα προσ βορραν18και τα προσ ανατολασ ανα µεσον τησ αυρανιτιδοσ και ανα
 µεσον δαµασκου και ανα µεσον τησ γαλααδιτιδοσ και ανα µεσον τησ γησ του ισραηλ ο ιορδανησ δι
οριζει επι την θαλασσαν την προσ ανατολασ φοινικωνοσ ταυτα τα προσ ανατολασ19και τα προσ νοτ
ον και λιβα απο θαιµαν και φοινικωνοσ εωσ υδατοσ µαριµωθ καδησ παρεκτεινον επι την θαλασσαν τ
ην µεγαλην τουτο το µεροσ νοτοσ και λιψ20τουτο το µεροσ τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ οριζει εωσ κα
τεναντι τησ εισοδου ηµαθ εωσ εισοδου αυτου ταυτα εστιν τα προσ θαλασσαν ηµαθ21και διαµερισετε 
την γην ταυτην αυτοισ ταισ φυλαισ του ισραηλ22βαλειτε αυτην εν κληρω υµιν και τοισ προσηλυτοισ 
τοισ παροικουσιν εν µεσω υµων οιτινεσ εγεννησαν υιουσ εν µεσω υµων και εσονται υµιν ωσ αυτοχθο
νεσ εν τοισ υιοισ του ισραηλ µεθ′ υµων φαγονται εν κληρονοµια εν µεσω των φυλων του ισραηλ23και 
εσονται εν φυλη προσηλυτων εν τοισ προσηλυτοισ τοισ µετ′ αυτων εκει δωσετε κληρονοµιαν αυτοισ 
λεγει κυριοσ θεοσ 
 
Chapter 48 



1και ταυτα τα ονοµατα των φυλων απο τησ αρχησ τησ προσ βορραν κατα το µεροσ τησ καταβασεωσ 
του περισχιζοντοσ επι την εισοδον τησ ηµαθ αυλησ του αιναν οριον δαµασκου προσ βορραν κατα µε
ροσ ηµαθ αυλησ και εσται αυτοισ τα προσ ανατολασ εωσ προσ θαλασσαν δαν µια2και απο των οριω
ν του δαν τα προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ασηρ µια3και απο των οριων ασηρ απο των πρ
οσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν νεφθαλιµ µια4και απο των οριων νεφθαλι απο των προσ ανατο
λασ εωσ των προσ θαλασσαν µανασση µια5και απο των οριων µανασση απο των προσ ανατολασ εω
σ των προσ θαλασσαν εφραιµ µια6και απο των οριων εφραιµ απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θ
αλασσαν ρουβην µια7και απο των οριων ρουβην απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ιο
υδα µια8και απο των οριων ιουδα απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν εσται η απαρχη 
του αφορισµου πεντε και εικοσι χιλιαδεσ ευροσ και µηκοσ καθωσ µια των µεριδων απο των προσ ανα
τολασ και εωσ των προσ θαλασσαν και εσται το αγιον εν µεσω αυτων9απαρχη ην αφοριουσι τω κυρι
ω µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και ευροσ εικοσι και πεντε χιλιαδεσ10τουτων εσται η απαρχη των 
αγιων τοισ ιερευσιν προσ βορραν πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και προσ θαλασσαν πλατοσ δεκα χιλιαδε
σ και προσ ανατολασ πλατοσ δεκα χιλιαδεσ και προσ νοτον µηκοσ εικοσι και πεντε χιλιαδεσ και το 
οροσ των αγιων εσται εν µεσω αυτου11τοισ ιερευσι τοισ ηγιασµενοισ υιοισ σαδδουκ τοισ φυλασσουσι
 τασ φυλακασ του οικου οιτινεσ ουκ επλανηθησαν εν τη πλανησει υιων ισραηλ ον τροπον επλανηθη
σαν οι λευιται12και εσται αυτοισ η απαρχη δεδοµενη εκ των απαρχων τησ γησ αγιον αγιων απο των ο
ριων των λευιτων13τοισ δε λευιταισ τα εχοµενα των οριων των ιερεων µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδε
σ και ευροσ δεκα χιλιαδεσ παν το µηκοσ πεντε και εικοσι χιλιαδεσ και ευροσ εικοσι χιλιαδεσ14ου πρ
αθησεται εξ αυτου ουδε καταµετρηθησεται ουδε αφαιρεθησεται τα πρωτογενηµατα τησ γησ οτι αγιον
 εστιν τω κυριω15τασ δε πεντε χιλιαδασ τασ περισσασ επι τω πλατει επι ταισ πεντε και εικοσι χιλιασι
ν προτειχισµα εσται τη πολει εισ την κατοικιαν και εισ διαστηµα αυτου και εσται η πολισ εν µεσω α
υτου16και ταυτα τα µετρα αυτησ απο των προσ βορραν πεντακοσιοι και τετρακισχιλιοι και απο των π
ροσ νοτον πεντακοσιοι και τεσσαρεσ χιλιαδεσ και απο των προσ ανατολασ πεντακοσιοι και τεσσαρε
σ χιλιαδεσ και απο των προσ θαλασσαν τετρακισχιλιουσ πεντακοσιουσ17και εσται διαστηµα τη πολε
ι προσ βορραν διακοσιοι πεντηκοντα και προσ νοτον διακοσιοι και πεντηκοντα και προσ ανατολασ δ
ιακοσιοι πεντηκοντα και προσ θαλασσαν διακοσιοι πεντηκοντα18και το περισσον του µηκουσ το εχο
µενον των απαρχων των αγιων δεκα χιλιαδεσ προσ ανατολασ και δεκα χιλιαδεσ προσ θαλασσαν και 
εσονται αι απαρχαι του αγιου και εσται τα γενηµατα αυτησ εισ αρτουσ τοισ εργαζοµενοισ την πολιν
19οι δε εργαζοµενοι την πολιν εργωνται αυτην εκ πασων των φυλων του ισραηλ20πασα η απαρχη πεντ
ε και εικοσι χιλιαδεσ επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ τετραγωνον αφοριειτε αυτου την απαρχην του αγι
ου απο τησ κατασχεσεωσ τησ πολεωσ21το δε περισσον τω αφηγουµενω εκ τουτου και εκ τουτου απο τ
ων απαρχων του αγιου και εισ την κατασχεσιν τησ πολεωσ επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ µηκοσ εωσ 
των οριων των προσ ανατολασ και προσ θαλασσαν επι πεντε και εικοσι χιλιαδασ εωσ των οριων των 
προσ θαλασσαν εχοµενα των µεριδων του αφηγουµενου και εσται η απαρχη των αγιων και το αγιασµ
α του οικου εν µεσω αυτησ22και απο τησ κατασχεσεωσ των λευιτων και απο τησ κατασχεσεωσ τησ π
ολεωσ εν µεσω των αφηγουµενων εσται ανα µεσον των οριων ιουδα και ανα µεσον των οριων βενιαµι
ν των αφηγουµενων εσται23και το περισσον των φυλων απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασ
σαν βενιαµιν µια24και απο των οριων των βενιαµιν απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν
 συµεων µια25και απο των οριων των συµεων απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ισσαχ
αρ µια26και απο των οριων των ισσαχαρ απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν ζαβουλων
 µια27και απο των οριων των ζαβουλων απο των προσ ανατολασ εωσ των προσ θαλασσαν γαδ µια28κα
ι απο των οριων των γαδ εωσ των προσ λιβα και εσται τα ορια αυτου απο θαιµαν και υδατοσ µαριµω
θ καδησ κληρονοµιασ εωσ τησ θαλασσησ τησ µεγαλησ29αυτη η γη ην βαλειτε εν κληρω ταισ φυλαισ 
ισραηλ και ουτοι οι διαµερισµοι αυτων λεγει κυριοσ θεοσ30και αυται αι διεκβολαι τησ πολεωσ αι προ
σ βορραν τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω31και αι πυλαι τησ πολεωσ επ′ ονοµασιν φυλων του ι
σραηλ πυλαι τρεισ προσ βορραν πυλη ρουβην µια και πυλη ιουδα µια και πυλη λευι µια32και τα προ
σ ανατολασ τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι και πυλαι τρεισ πυλη ιωσηφ µια και πυλη βενιαµιν µια κ
αι πυλη δαν µια33και τα προσ νοτον τετρακισχιλιοι και πεντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεισ πυλη συµ
εων µια και πυλη ισσαχαρ µια και πυλη ζαβουλων µια34και τα προσ θαλασσαν τετρακισχιλιοι και πε
ντακοσιοι µετρω και πυλαι τρεισ πυλη γαδ µια και πυλη ασηρ µια και πυλη νεφθαλιµ µια35κυκλωµα 
δεκα και οκτω χιλιαδεσ και το ονοµα τησ πολεωσ αφ′ ησ αν ηµερασ γενηται εσται το ονοµα αυτησ  


