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Chapter 1 
1εν τω ογδοω µηνι ετουσ δευτερου επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τον του βαραχιο
υ υιον αδδω τον προφητην λεγων2ωργισθη κυριοσ επι τουσ πατερασ υµων οργην µεγαλην3και ερεισ πρ
οσ αυτουσ ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ επιστρεψατε προσ µε και επιστραφησοµαι προσ υµασ λεγε
ι κυριοσ4και µη γινεσθε καθωσ οι πατερεσ υµων οισ ενεκαλεσαν αυτοισ οι προφηται οι εµπροσθεν λε
γοντεσ ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ αποστρεψατε απο των οδων υµων των πονηρων και απο των ε
πιτηδευµατων υµων των πονηρων και ου προσεσχον του εισακουσαι µου λεγει κυριοσ5οι πατερεσ υµ
ων που εισιν και οι προφηται µη τον αιωνα ζησονται6πλην τουσ λογουσ µου και τα νοµιµα µου δεχεσ
θε οσα εγω εντελλοµαι εν πνευµατι µου τοισ δουλοισ µου τοισ προφηταισ οι κατελαβοσαν τουσ πατε
ρασ υµων και απεκριθησαν και ειπαν καθωσ παρατετακται κυριοσ παντοκρατωρ του ποιησαι κατα τ
ασ οδουσ υµων και κατα τα επιτηδευµατα υµων ουτωσ εποιησεν υµιν7τη τετραδι και εικαδι τω ενδεκ
ατω µηνι ουτοσ εστιν ο µην σαβατ εν τω δευτερω ετει επι δαρειου εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαρι
αν τον του βαραχιου υιον αδδω τον προφητην λεγων8εωρακα την νυκτα και ιδου ανηρ επιβεβηκωσ επ
ι ιππον πυρρον και ουτοσ ειστηκει ανα µεσον των δυο ορεων των κατασκιων και οπισω αυτου ιπποι π
υρροι και ψαροι και ποικιλοι και λευκοι9και ειπα τι ουτοι κυριε και ειπεν προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων
 εν εµοι εγω δειξω σοι τι εστιν ταυτα10και απεκριθη ο ανηρ ο εφεστηκωσ ανα µεσον των ορεων και ειπ
εν προσ µε ουτοι εισιν ουσ εξαπεσταλκεν κυριοσ του περιοδευσαι την γην11και απεκριθησαν τω αγγελ
ω κυριου τω εφεστωτι ανα µεσον των ορεων και ειπον περιωδευκαµεν πασαν την γην και ιδου πασα η
 γη κατοικειται και ησυχαζει12και απεκριθη ο αγγελοσ κυριου και ειπεν κυριε παντοκρατωρ εωσ τινο
σ ου µη ελεησησ την ιερουσαληµ και τασ πολεισ ιουδα ασ υπερειδεσ τουτο εβδοµηκοστον ετοσ13και 
απεκριθη κυριοσ παντοκρατωρ τω αγγελω τω λαλουντι εν εµοι ρηµατα καλα και λογουσ παρακλητικ
ουσ14και ειπεν προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εζ
ηλωκα την ιερουσαληµ και την σιων ζηλον µεγαν15και οργην µεγαλην εγω οργιζοµαι επι τα εθνη τα σ
υνεπιτιθεµενα ανθ′ ων εγω µεν ωργισθην ολιγα αυτοι δε συνεπεθεντο εισ κακα16δια τουτο ταδε λεγει κ
υριοσ επιστρεψω επι ιερουσαληµ εν οικτιρµω και ο οικοσ µου ανοικοδοµηθησεται εν αυτη λεγει κυρι
οσ παντοκρατωρ και µετρον εκταθησεται επι ιερουσαληµ ετι17και ειπεν προσ µε ο αγγελοσ ο λαλων ε
ν εµοι ανακραγε λεγων ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετι διαχυθησονται πολεισ εν αγαθοισ και ελε
ησει κυριοσ ετι την σιων και αιρετιει ετι την ιερουσαληµ 
 
Chapter 2 
1και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου τεσσαρα κερατα2και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλ
ουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε και ειπεν προσ µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν
 και τον ισραηλ3και εδειξεν µοι κυριοσ τεσσαρασ τεκτονασ4και ειπα τι ουτοι ερχονται ποιησαι και ει
πεν προσ µε ταυτα τα κερατα τα διασκορπισαντα τον ιουδαν και τον ισραηλ κατεαξαν και ουδεισ αυ
των ηρεν κεφαλην και εισηλθον ουτοι του οξυναι αυτα εισ χειρασ αυτων τα τεσσαρα κερατα τα εθνη
 τα επαιροµενα κερασ επι την γην κυριου του διασκορπισαι αυτην5και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και 
ειδον και ιδου ανηρ και εν τη χειρι αυτου σχοινιον γεωµετρικον6και ειπα προσ αυτον που συ πορευη 
και ειπεν προσ µε διαµετρησαι την ιερουσαληµ του ιδειν πηλικον το πλατοσ αυτησ εστιν και πηλικο
ν το µηκοσ7και ιδου ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι ειστηκει και αγγελοσ ετεροσ εξεπορευετο εισ συναντη
σιν αυτω8και ειπεν προσ αυτον λεγων δραµε και λαλησον προσ τον νεανιαν εκεινον λεγων κατακαρπ
ωσ κατοικηθησεται ιερουσαληµ απο πληθουσ ανθρωπων και κτηνων εν µεσω αυτησ9και εγω εσοµαι 
αυτη λεγει κυριοσ τειχοσ πυροσ κυκλοθεν και εισ δοξαν εσοµαι εν µεσω αυτησ10ω ω φευγετε απο γησ 
βορρα λεγει κυριοσ διοτι εκ των τεσσαρων ανεµων του ουρανου συναξω υµασ λεγει κυριοσ11εισ σιων
 ανασωζεσθε οι κατοικουντεσ θυγατερα βαβυλωνοσ12διοτι ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ οπισω δοξ
ησ απεσταλκεν µε επι τα εθνη τα σκυλευσαντα υµασ διοτι ο απτοµενοσ υµων ωσ απτοµενοσ τησ κορ
ησ του οφθαλµου αυτου13διοτι ιδου εγω επιφερω την χειρα µου επ′ αυτουσ και εσονται σκυλα τοισ δο
υλευουσιν αυτοισ και γνωσεσθε διοτι κυριοσ παντοκρατωρ απεσταλκεν µε14τερπου και ευφραινου θυ
γατερ σιων διοτι ιδου εγω ερχοµαι και κατασκηνωσω εν µεσω σου λεγει κυριοσ15και καταφευξονται ε
θνη πολλα επι τον κυριον εν τη ηµερα εκεινη και εσονται αυτω εισ λαον και κατασκηνωσουσιν εν µε
σω σου και επιγνωση οτι κυριοσ παντοκρατωρ εξαπεσταλκεν µε προσ σε16και κατακληρονοµησει κυρ
ιοσ τον ιουδαν την µεριδα αυτου επι την γην την αγιαν και αιρετιει ετι την ιερουσαληµ17ευλαβεισθω 
πασα σαρξ απο προσωπου κυριου διοτι εξεγηγερται εκ νεφελων αγιων αυτου 
 



Chapter 3 
1και εδειξεν µοι ιησουν τον ιερεα τον µεγαν εστωτα προ προσωπου αγγελου κυριου και ο διαβολοσ ει
στηκει εκ δεξιων αυτου του αντικεισθαι αυτω2και ειπεν κυριοσ προσ τον διαβολον επιτιµησαι κυριοσ
 εν σοι διαβολε και επιτιµησαι κυριοσ εν σοι ο εκλεξαµενοσ την ιερουσαληµ ουκ ιδου τουτο ωσ δαλο
σ εξεσπασµενοσ εκ πυροσ3και ιησουσ ην ενδεδυµενοσ ιµατια ρυπαρα και ειστηκει προ προσωπου το
υ αγγελου4και απεκριθη και ειπεν προσ τουσ εστηκοτασ προ προσωπου αυτου λεγων αφελετε τα ιµατι
α τα ρυπαρα απ′ αυτου και ειπεν προσ αυτον ιδου αφηρηκα τασ ανοµιασ σου και ενδυσατε αυτον πο
δηρη5και επιθετε κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και περιεβαλον αυτον ιµατια και επεθηκα
ν κιδαριν καθαραν επι την κεφαλην αυτου και ο αγγελοσ κυριου ειστηκει6και διεµαρτυρατο ο αγγελο
σ κυριου προσ ιησουν λεγων7ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εαν εν ταισ οδοισ µου πορευη και εαν τ
α προσταγµατα µου φυλαξησ και συ διακρινεισ τον οικον µου και εαν διαφυλαξησ και γε την αυλην 
µου και δωσω σοι αναστρεφοµενουσ εν µεσω των εστηκοτων τουτων8ακουε δη ιησου ο ιερευσ ο µεγα
σ συ και οι πλησιον σου οι καθηµενοι προ προσωπου σου διοτι ανδρεσ τερατοσκοποι εισι διοτι ιδου ε
γω αγω τον δουλον µου ανατολην9διοτι ο λιθοσ ον εδωκα προ προσωπου ιησου επι τον λιθον τον ενα 
επτα οφθαλµοι εισιν ιδου εγω ορυσσω βοθρον λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και ψηλαφησω πασαν την α
δικιαν τησ γησ εκεινησ εν ηµερα µια10εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ παντοκρατωρ συγκαλεσετε εκ
αστοσ τον πλησιον αυτου υποκατω αµπελου και υποκατω συκησ 
 
Chapter 4 
1και επεστρεψεν ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και εξηγειρεν µε ον τροπον οταν εξεγερθη ανθρωποσ εξ υπ
νου αυτου2και ειπεν προσ µε τι συ βλεπεισ και ειπα εωρακα και ιδου λυχνια χρυση ολη και το λαµπα
διον επανω αυτησ και επτα λυχνοι επανω αυτησ και επτα επαρυστριδεσ τοισ λυχνοισ τοισ επανω αυ
τησ3και δυο ελαιαι επανω αυτησ µια εκ δεξιων του λαµπαδιου και µια εξ ευωνυµων4και επηρωτησα 
και ειπον προσ τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι λεγων τι εστιν ταυτα κυριε5και απεκριθη ο αγγελοσ 
ο λαλων εν εµοι και ειπεν προσ µε ου γινωσκεισ τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε6και απεκριθη και 
ειπεν προσ µε λεγων ουτοσ ο λογοσ κυριου προσ ζοροβαβελ λεγων ουκ εν δυναµει µεγαλη ουδε εν ισχ
υι αλλ′ η εν πνευµατι µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ7τισ ει συ το οροσ το µεγα προ προσωπου ζοροβ
αβελ του κατορθωσαι και εξοισω τον λιθον τησ κληρονοµιασ ισοτητα χαριτοσ χαριτα αυτησ8και εγε
νετο λογοσ κυριου προσ µε λεγων9αι χειρεσ ζοροβαβελ εθεµελιωσαν τον οικον τουτον και αι χειρεσ α
υτου επιτελεσουσιν αυτον και επιγνωση διοτι κυριοσ παντοκρατωρ εξαπεσταλκεν µε προσ σε10διοτι τ
ισ εξουδενωσεν εισ ηµερασ µικρασ και χαρουνται και οψονται τον λιθον τον κασσιτερινον εν χειρι ζ
οροβαβελ επτα ουτοι οφθαλµοι κυριου εισιν οι επιβλεποντεσ επι πασαν την γην11και απεκριθην και ει
πα προσ αυτον τι αι δυο ελαιαι αυται αι εκ δεξιων τησ λυχνιασ και εξ ευωνυµων12και επηρωτησα εκ 
δευτερου και ειπα προσ αυτον τι οι δυο κλαδοι των ελαιων οι εν ταισ χερσιν των δυο µυξωτηρων των 
χρυσων των επιχεοντων και επαναγοντων τασ επαρυστριδασ τασ χρυσασ13και ειπεν προσ µε ουκ οιδ
ασ τι εστιν ταυτα και ειπα ουχι κυριε14και ειπεν ουτοι οι δυο υιοι τησ πιοτητοσ παρεστηκασιν τω κυρ
ιω πασησ τησ γησ 
 
Chapter 5 
1και επεστρεψα και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου δρεπανον πετοµενον2και ειπεν προσ 
µε τι συ βλεπεισ και ειπα εγω ορω δρεπανον πετοµενον µηκοσ πηχεων εικοσι και πλατοσ πηχεων δεκα
3και ειπεν προσ µε αυτη η αρα η εκπορευοµενη επι προσωπον πασησ τησ γησ διοτι πασ ο κλεπτησ εκ 
τουτου εωσ θανατου εκδικηθησεται και πασ ο επιορκοσ εκ τουτου εωσ θανατου εκδικηθησεται4και ε
ξοισω αυτο λεγει κυριοσ παντοκρατωρ και εισελευσεται εισ τον οικον του κλεπτου και εισ τον οικον 
του οµνυοντοσ τω ονοµατι µου επι ψευδει και καταλυσει εν µεσω του οικου αυτου και συντελεσει αυ
τον και τα ξυλα αυτου και τουσ λιθουσ αυτου5και εξηλθεν ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και ειπεν προσ 
µε αναβλεψον τοισ οφθαλµοισ σου και ιδε τι το εκπορευοµενον τουτο6και ειπα τι εστιν και ειπεν τουτ
ο το µετρον το εκπορευοµενον και ειπεν αυτη η αδικια αυτων εν παση τη γη7και ιδου ταλαντον µολιβ
ου εξαιροµενον και ιδου µια γυνη εκαθητο εν µεσω του µετρου8και ειπεν αυτη εστιν η ανοµια και ερρ
ιψεν αυτην εν µεσω του µετρου και ερριψεν τον λιθον του µολιβου εισ το στοµα αυτησ9και ηρα τουσ 
οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου δυο γυναικεσ εκπορευοµεναι και πνευµα εν ταισ πτερυξιν αυτων κ
αι αυται ειχον πτερυγασ ωσ πτερυγασ εποποσ και ανελαβον το µετρον ανα µεσον τησ γησ και ανα µε
σον του ουρανου10και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι που αυται αποφερουσιν το µετρον
11και ειπεν προσ µε οικοδοµησαι αυτω οικιαν εν γη βαβυλωνοσ και ετοιµασαι και θησουσιν αυτο εκε
ι επι την ετοιµασιαν αυτου 
 
Chapter 6 
1και επεστρεψα και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου τεσσαρα αρµατα εκπορευοµενα εκ µ



εσου δυο ορεων και τα ορη ην ορη χαλκα2εν τω αρµατι τω πρωτω ιπποι πυρροι και εν τω αρµατι τω δε
υτερω ιπποι µελανεσ3και εν τω αρµατι τω τριτω ιπποι λευκοι και εν τω αρµατι τω τεταρτω ιπποι ποικι
λοι ψαροι4και απεκριθην και ειπα προσ τον αγγελον τον λαλουντα εν εµοι τι εστιν ταυτα κυριε5και α
πεκριθη ο αγγελοσ ο λαλων εν εµοι και ειπεν ταυτα εστιν οι τεσσαρεσ ανεµοι του ουρανου εκπορευον
ται παραστηναι τω κυριω πασησ τησ γησ6εν ω ησαν οι ιπποι οι µελανεσ εξεπορευοντο επι γην βορρα 
και οι λευκοι εξεπορευοντο κατοπισθεν αυτων και οι ποικιλοι εξεπορευοντο επι γην νοτου7και οι ψαρ
οι εξεπορευοντο και επεβλεπον του πορευεσθαι του περιοδευσαι την γην και ειπεν πορευεσθε και περι
οδευσατε την γην και περιωδευσαν την γην8και ανεβοησεν και ελαλησεν προσ µε λεγων ιδου οι εκπορ
ευοµενοι επι γην βορρα ανεπαυσαν τον θυµον µου εν γη βορρα9και εγενετο λογοσ κυριου προσ µε λεγ
ων10λαβε τα εκ τησ αιχµαλωσιασ παρα των αρχοντων και παρα των χρησιµων αυτησ και παρα των ε
πεγνωκοτων αυτην και εισελευση συ εν τη ηµερα εκεινη εισ τον οικον ιωσιου του σοφονιου του ηκον
τοσ εκ βαβυλωνοσ11και ληψη αργυριον και χρυσιον και ποιησεισ στεφανουσ και επιθησεισ επι την κ
εφαλην ιησου του ιωσεδεκ του ιερεωσ του µεγαλου12και ερεισ προσ αυτον ταδε λεγει κυριοσ παντοκρ
ατωρ ιδου ανηρ ανατολη ονοµα αυτω και υποκατωθεν αυτου ανατελει και οικοδοµησει τον οικον κυ
ριου13και αυτοσ ληµψεται αρετην και καθιεται και καταρξει επι του θρονου αυτου και εσται ο ιερευ
σ εκ δεξιων αυτου και βουλη ειρηνικη εσται ανα µεσον αµφοτερων14ο δε στεφανοσ εσται τοισ υποµεν
ουσιν και τοισ χρησιµοισ αυτησ και τοισ επεγνωκοσιν αυτην και εισ χαριτα υιου σοφονιου και εισ ψ
αλµον εν οικω κυριου15και οι µακραν απ′ αυτων ηξουσιν και οικοδοµησουσιν εν τω οικω κυριου και 
γνωσεσθε διοτι κυριοσ παντοκρατωρ απεσταλκεν µε προσ υµασ και εσται εαν εισακουοντεσ εισακου
σητε τησ φωνησ κυριου του θεου υµων 
 
Chapter 7 
1και εγενετο εν τω τεταρτω ετει επι δαρειου του βασιλεωσ εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν τετρα
δι του µηνοσ του ενατου οσ εστιν χασελευ2και εξαπεστειλεν εισ βαιθηλ σαρασαρ και αρβεσεερ ο βα
σιλευσ και οι ανδρεσ αυτου του εξιλασασθαι τον κυριον3λεγων προσ τουσ ιερεισ τουσ εν τω οικω κυ
ριου παντοκρατοροσ και προσ τουσ προφητασ λεγων εισεληλυθεν ωδε εν τω µηνι τω πεµπτω το αγιασ
µα καθοτι εποιησα ηδη ικανα ετη4και εγενετο λογοσ κυριου των δυναµεων προσ µε λεγων5ειπον προσ 
απαντα τον λαον τησ γησ και προσ τουσ ιερεισ λεγων εαν νηστευσητε η κοψησθε εν ταισ πεµπταισ η 
εν ταισ εβδοµαισ και ιδου εβδοµηκοντα ετη µη νηστειαν νενηστευκατε µοι6και εαν φαγητε η πιητε ου
χ υµεισ εσθετε και υµεισ πινετε7ουχ ουτοι οι λογοι εισιν ουσ ελαλησεν κυριοσ εν χερσιν των προφητω
ν των εµπροσθεν οτε ην ιερουσαληµ κατοικουµενη και ευθηνουσα και αι πολεισ αυτησ κυκλοθεν και
 η ορεινη και η πεδινη κατωκειτο8και εγενετο λογοσ κυριου προσ ζαχαριαν λεγων9ταδε λεγει κυριοσ π
αντοκρατωρ κριµα δικαιον κρινατε και ελεοσ και οικτιρµον ποιειτε εκαστοσ προσ τον αδελφον αυτο
υ10και χηραν και ορφανον και προσηλυτον και πενητα µη καταδυναστευετε και κακιαν εκαστοσ του 
αδελφου αυτου µη µνησικακειτω εν ταισ καρδιαισ υµων11και ηπειθησαν του προσεχειν και εδωκαν ν
ωτον παραφρονουντα και τα ωτα αυτων εβαρυναν του µη εισακουειν12και την καρδιαν αυτων εταξα
ν απειθη του µη εισακουειν του νοµου µου και τουσ λογουσ ουσ εξαπεστειλεν κυριοσ παντοκρατωρ ε
ν πνευµατι αυτου εν χερσιν των προφητων των εµπροσθεν και εγενετο οργη µεγαλη παρα κυριου παντ
οκρατοροσ13και εσται ον τροπον ειπεν και ουκ εισηκουσαν αυτου ουτωσ κεκραξονται και ου µη εισα
κουσω λεγει κυριοσ παντοκρατωρ14και εκβαλω αυτουσ εισ παντα τα εθνη α ουκ εγνωσαν και η γη αφ
ανισθησεται κατοπισθεν αυτων εκ διοδευοντοσ και εξ αναστρεφοντοσ και εταξαν γην εκλεκτην εισ α
φανισµον 
 
Chapter 8 
1και εγενετο λογοσ κυριου παντοκρατοροσ λεγων2ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ εζηλωσα την ιερου
σαληµ και την σιων ζηλον µεγαν και θυµω µεγαλω εζηλωσα αυτην3ταδε λεγει κυριοσ και επιστρεψω 
επι σιων και κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και κληθησεται η ιερουσαληµ πολισ η αληθινη και 
το οροσ κυριου παντοκρατοροσ οροσ αγιον4ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ετι καθησονται πρεσβυτ
εροι και πρεσβυτεραι εν ταισ πλατειαισ ιερουσαληµ εκαστοσ την ραβδον αυτου εχων εν τη χειρι αυτ
ου απο πληθουσ ηµερων5και αι πλατειαι τησ πολεωσ πλησθησονται παιδαριων και κορασιων παιζον
των εν ταισ πλατειαισ αυτησ6ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ διοτι ει αδυνατησει ενωπιον των καταλ
οιπων του λαου τουτου εν ταισ ηµεραισ εκειναισ µη και ενωπιον εµου αδυνατησει λεγει κυριοσ παντ
οκρατωρ7ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ ιδου εγω ανασωζω τον λαον µου απο γησ ανατολων και απ
ο γησ δυσµων8και εισαξω αυτουσ και κατασκηνωσω εν µεσω ιερουσαληµ και εσονται µοι εισ λαον κ
αι εγω εσοµαι αυτοισ εισ θεον εν αληθεια και εν δικαιοσυνη9ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ κατισχ
υετωσαν αι χειρεσ υµων των ακουοντων εν ταισ ηµεραισ ταυταισ τουσ λογουσ τουτουσ εκ στοµατοσ
 των προφητων αφ′ ησ ηµερασ τεθεµελιωται ο οικοσ κυριου παντοκρατοροσ και ο ναοσ αφ′ ου ωκοδο
µηται10διοτι προ των ηµερων εκεινων ο µισθοσ των ανθρωπων ουκ εσται εισ ονησιν και ο µισθοσ των 



κτηνων ουχ υπαρξει και τω εκπορευοµενω και τω εισπορευοµενω ουκ εσται ειρηνη απο τησ θλιψεωσ 
και εξαποστελω παντασ τουσ ανθρωπουσ εκαστον επι τον πλησιον αυτου11και νυν ου κατα τασ ηµερ
ασ τασ εµπροσθεν εγω ποιω τοισ καταλοιποισ του λαου τουτου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ12αλλ′ η δει
ξω ειρηνην η αµπελοσ δωσει τον καρπον αυτησ και η γη δωσει τα γενηµατα αυτησ και ο ουρανοσ δω
σει την δροσον αυτου και κατακληρονοµησω τοισ καταλοιποισ του λαου µου παντα ταυτα13και εστα
ι ον τροπον ητε εν καταρα εν τοισ εθνεσιν οικοσ ιουδα και οικοσ ισραηλ ουτωσ διασωσω υµασ και ε
σεσθε εν ευλογια θαρσειτε και κατισχυετε εν ταισ χερσιν υµων14διοτι ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ
 ον τροπον διενοηθην του κακωσαι υµασ εν τω παροργισαι µε τουσ πατερασ υµων λεγει κυριοσ παντο
κρατωρ και ου µετενοησα15ουτωσ παρατεταγµαι και διανενοηµαι εν ταισ ηµεραισ ταυταισ του καλω
σ ποιησαι την ιερουσαληµ και τον οικον ιουδα θαρσειτε16ουτοι οι λογοι ουσ ποιησετε λαλειτε αληθει
αν εκαστοσ προσ τον πλησιον αυτου και κριµα ειρηνικον κρινατε εν ταισ πυλαισ υµων17και εκαστοσ
 την κακιαν του πλησιον αυτου µη λογιζεσθε εν ταισ καρδιαισ υµων και ορκον ψευδη µη αγαπατε διο
τι ταυτα παντα εµισησα λεγει κυριοσ παντοκρατωρ18και εγενετο λογοσ κυριου παντοκρατοροσ προσ 
µε λεγων19ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ νηστεια η τετρασ και νηστεια η πεµπτη και νηστεια η εβδο
µη και νηστεια η δεκατη εσονται τω οικω ιουδα εισ χαραν και εισ ευφροσυνην και εισ εορτασ αγαθα
σ και ευφρανθησεσθε και την αληθειαν και την ειρηνην αγαπησατε20ταδε λεγει κυριοσ παντοκρατωρ 
ετι ηξουσιν λαοι πολλοι και κατοικουντεσ πολεισ πολλασ21και συνελευσονται κατοικουντεσ πεντε π
ολεισ εισ µιαν πολιν λεγοντεσ πορευθωµεν δεηθηναι του προσωπου κυριου και εκζητησαι το προσωπ
ον κυριου παντοκρατοροσ πορευσοµαι καγω22και ηξουσιν λαοι πολλοι και εθνη πολλα εκζητησαι το 
προσωπον κυριου παντοκρατοροσ εν ιερουσαληµ και του εξιλασκεσθαι το προσωπον κυριου23ταδε λ
εγει κυριοσ παντοκρατωρ εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εαν επιλαβωνται δεκα ανδρεσ εκ πασων των γλωσ
σων των εθνων και επιλαβωνται του κρασπεδου ανδροσ ιουδαιου λεγοντεσ πορευσοµεθα µετα σου δι
οτι ακηκοαµεν οτι ο θεοσ µεθ′ υµων εστιν 
 
Chapter 9 
1ληµµα λογου κυριου εν γη σεδραχ και δαµασκου θυσια αυτου διοτι κυριοσ εφορα ανθρωπουσ και π
ασασ φυλασ του ισραηλ2και εµαθ εν τοισ οριοισ αυτησ τυροσ και σιδων διοτι εφρονησαν σφοδρα3κα
ι ωκοδοµησεν τυροσ οχυρωµατα εαυτη και εθησαυρισεν αργυριον ωσ χουν και συνηγαγεν χρυσιον ω
σ πηλον οδων4δια τουτο κυριοσ κληρονοµησει αυτην και παταξει εισ θαλασσαν δυναµιν αυτησ και 
αυτη εν πυρι καταναλωθησεται5οψεται ασκαλων και φοβηθησεται και γαζα και οδυνηθησεται σφοδρ
α και ακκαρων οτι ησχυνθη επι τω παραπτωµατι αυτησ και απολειται βασιλευσ εκ γαζησ και ασκαλ
ων ου µη κατοικηθη6και κατοικησουσιν αλλογενεισ εν αζωτω και καθελω υβριν αλλοφυλων7και εξαρ
ω το αιµα αυτων εκ στοµατοσ αυτων και τα βδελυγµατα αυτων εκ µεσου οδοντων αυτων και υπολειφ
θησεται και ουτοσ τω θεω ηµων και εσονται ωσ χιλιαρχοσ εν ιουδα και ακκαρων ωσ ο ιεβουσαιοσ8κ
αι υποστησοµαι τω οικω µου αναστηµα του µη διαπορευεσθαι µηδε ανακαµπτειν και ου µη επελθη ε
π′ αυτουσ ουκετι εξελαυνων διοτι νυν εωρακα εν τοισ οφθαλµοισ µου9χαιρε σφοδρα θυγατερ σιων κη
ρυσσε θυγατερ ιερουσαληµ ιδου ο βασιλευσ σου ερχεται σοι δικαιοσ και σωζων αυτοσ πραυ+σ και ε
πιβεβηκωσ επι υποζυγιον και πωλον νεον10και εξολεθρευσει αρµατα εξ εφραιµ και ιππον εξ ιερουσαλ
ηµ και εξολεθρευθησεται τοξον πολεµικον και πληθοσ και ειρηνη εξ εθνων και καταρξει υδατων εωσ
 θαλασσησ και ποταµων διεκβολασ γησ11και συ εν αιµατι διαθηκησ εξαπεστειλασ δεσµιουσ σου εκ λ
ακκου ουκ εχοντοσ υδωρ12καθησεσθε εν οχυρωµατι δεσµιοι τησ συναγωγησ και αντι µιασ ηµερασ πα
ροικεσιασ σου διπλα ανταποδωσω σοι13διοτι ενετεινα σε ιουδα εµαυτω τοξον επλησα τον εφραιµ και 
επεγερω τα τεκνα σου σιων επι τα τεκνα των ελληνων και ψηλαφησω σε ωσ ροµφαιαν µαχητου14και κ
υριοσ εσται επ′ αυτουσ και εξελευσεται ωσ αστραπη βολισ και κυριοσ παντοκρατωρ εν σαλπιγγι σαλ
πιει και πορευσεται εν σαλω απειλησ αυτου15κυριοσ παντοκρατωρ υπερασπιει αυτων και καταναλω
σουσιν αυτουσ και καταχωσουσιν αυτουσ εν λιθοισ σφενδονησ και εκπιονται αυτουσ ωσ οινον και π
λησουσιν ωσ φιαλασ θυσιαστηριον16και σωσει αυτουσ κυριοσ εν τη ηµερα εκεινη ωσ προβατα λαον 
αυτου διοτι λιθοι αγιοι κυλιονται επι τησ γησ αυτου17οτι ει τι αγαθον αυτου και ει τι καλον παρ′ αυτο
υ σιτοσ νεανισκοισ και οινοσ ευωδιαζων εισ παρθενουσ 
 
Chapter 10 
1αιτεισθε υετον παρα κυριου καθ′ ωραν προιµον και οψιµον κυριοσ εποιησεν φαντασιασ και υετον χε
ιµερινον δωσει αυτοισ εκαστω βοτανην εν αγρω2διοτι οι αποφθεγγοµενοι ελαλησαν κοπουσ και οι µα
ντεισ ορασεισ ψευδεισ και τα ενυπνια ψευδη ελαλουν µαταια παρεκαλουν δια τουτο εξηρθησαν ωσ 
προβατα και εκακωθησαν διοτι ουκ ην ιασισ3επι τουσ ποιµενασ παρωξυνθη ο θυµοσ µου και επι του
σ αµνουσ επισκεψοµαι και επισκεψεται κυριοσ ο θεοσ ο παντοκρατωρ το ποιµνιον αυτου τον οικον ι
ουδα και ταξει αυτουσ ωσ ιππον ευπρεπη αυτου εν πολεµω4και εξ αυτου επεβλεψεν και εξ αυτου ετα
ξεν και εξ αυτου τοξον εν θυµω εξ αυτου εξελευσεται πασ ο εξελαυνων εν τω αυτω5και εσονται ωσ µ



αχηται πατουντεσ πηλον εν ταισ οδοισ εν πολεµω και παραταξονται διοτι κυριοσ µετ′ αυτων και κατ
αισχυνθησονται αναβαται ιππων6και κατισχυσω τον οικον ιουδα και τον οικον ιωσηφ σωσω και κατ
οικιω αυτουσ οτι ηγαπησα αυτουσ και εσονται ον τροπον ουκ απεστρεψαµην αυτουσ διοτι εγω κυριο
σ ο θεοσ αυτων και επακουσοµαι αυτοισ7και εσονται ωσ µαχηται του εφραιµ και χαρησεται η καρδι
α αυτων ωσ εν οινω και τα τεκνα αυτων οψονται και ευφρανθησονται και χαρειται η καρδια αυτων ε
πι τω κυριω8σηµανω αυτοισ και εισδεξοµαι αυτουσ διοτι λυτρωσοµαι αυτουσ και πληθυνθησονται κ
αθοτι ησαν πολλοι9και σπερω αυτουσ εν λαοισ και οι µακραν µνησθησονται µου εκθρεψουσιν τα τεκ
να αυτων και επιστρεψουσιν10και επιστρεψω αυτουσ εκ γησ αιγυπτου και εξ ασσυριων εισδεξοµαι αυ
τουσ και εισ την γαλααδιτιν και εισ τον λιβανον εισαξω αυτουσ και ου µη υπολειφθη εξ αυτων ουδε 
εισ11και διελευσονται εν θαλασση στενη και παταξουσιν εν θαλασση κυµατα και ξηρανθησεται παν
τα τα βαθη ποταµων και αφαιρεθησεται πασα υβρισ ασσυριων και σκηπτρον αιγυπτου περιαιρεθησε
ται12και κατισχυσω αυτουσ εν κυριω θεω αυτων και εν τω ονοµατι αυτου κατακαυχησονται λεγει κυ
ριοσ 
 
Chapter 11 
1διανοιξον ο λιβανοσ τασ θυρασ σου και καταφαγετω πυρ τασ κεδρουσ σου2ολολυξατω πιτυσ διοτι π
επτωκεν κεδροσ οτι µεγαλωσ µεγιστανεσ εταλαιπωρησαν ολολυξατε δρυεσ τησ βασανιτιδοσ οτι κατε
σπασθη ο δρυµοσ ο συµφυτοσ3φωνη θρηνουντων ποιµενων οτι τεταλαιπωρηκεν η µεγαλωσυνη αυτων
 φωνη ωρυοµενων λεοντων οτι τεταλαιπωρηκεν το φρυαγµα του ιορδανου4ταδε λεγει κυριοσ παντοκρ
ατωρ ποιµαινετε τα προβατα τησ σφαγησ5α οι κτησαµενοι κατεσφαζον και ου µετεµελοντο και οι πωλ
ουντεσ αυτα ελεγον ευλογητοσ κυριοσ και πεπλουτηκαµεν και οι ποιµενεσ αυτων ουκ επασχον ουδεν
 επ′ αυτοισ6δια τουτο ου φεισοµαι ουκετι επι τουσ κατοικουντασ την γην λεγει κυριοσ και ιδου εγω π
αραδιδωµι τουσ ανθρωπουσ εκαστον εισ χειρασ του πλησιον αυτου και εισ χειρασ βασιλεωσ αυτου 
και κατακοψουσιν την γην και ου µη εξελωµαι εκ χειροσ αυτων7και ποιµανω τα προβατα τησ σφαγη
σ εισ την χαναανιτιν και ληµψοµαι εµαυτω δυο ραβδουσ την µιαν εκαλεσα καλλοσ και την ετεραν ε
καλεσα σχοινισµα και ποιµανω τα προβατα8και εξαρω τουσ τρεισ ποιµενασ εν µηνι ενι και βαρυνθη
σεται η ψυχη µου επ′ αυτουσ και γαρ αι ψυχαι αυτων επωρυοντο επ′ εµε9και ειπα ου ποιµανω υµασ τ
ο αποθνησκον αποθνησκετω και το εκλειπον εκλειπετω και τα καταλοιπα κατεσθιετωσαν εκαστοσ τα
σ σαρκασ του πλησιον αυτου10και ληµψοµαι την ραβδον µου την καλην και απορριψω αυτην του δι
ασκεδασαι την διαθηκην µου ην διεθεµην προσ παντασ τουσ λαουσ11και διασκεδασθησεται εν τη ηµ
ερα εκεινη και γνωσονται οι χαναναιοι τα προβατα τα φυλασσοµενα διοτι λογοσ κυριου εστιν12και ε
ρω προσ αυτουσ ει καλον ενωπιον υµων εστιν δοτε στησαντεσ τον µισθον µου η απειπασθε και εστησ
αν τον µισθον µου τριακοντα αργυρουσ13και ειπεν κυριοσ προσ µε καθεσ αυτουσ εισ το χωνευτηριον
 και σκεψαι ει δοκιµον εστιν ον τροπον εδοκιµασθην υπερ αυτων και ελαβον τουσ τριακοντα αργυρο
υσ και ενεβαλον αυτουσ εισ τον οικον κυριου εισ το χωνευτηριον14και απερριψα την ραβδον την δευ
τεραν το σχοινισµα του διασκεδασαι την κατασχεσιν ανα µεσον ιουδα και ανα µεσον του ισραηλ15κ
αι ειπεν κυριοσ προσ µε ετι λαβε σεαυτω σκευη ποιµενικα ποιµενοσ απειρου16διοτι ιδου εγω εξεγειρω 
ποιµενα επι την γην το εκλιµπανον ου µη επισκεψηται και το διεσκορπισµενον ου µη ζητηση και το σ
υντετριµµενον ου µη ιασηται και το ολοκληρον ου µη κατευθυνη και τα κρεα των εκλεκτων καταφαγ
εται και τουσ αστραγαλουσ αυτων εκστρεψει17ω οι ποιµαινοντεσ τα µαταια και οι καταλελοιποτεσ τ
α προβατα µαχαιρα επι τουσ βραχιονασ αυτου και επι τον οφθαλµον τον δεξιον αυτου ο βραχιων αυ
του ξηραινοµενοσ ξηρανθησεται και ο οφθαλµοσ ο δεξιοσ αυτου εκτυφλουµενοσ εκτυφλωθησεται 
 
Chapter 12 
1ληµµα λογου κυριου επι τον ισραηλ λεγει κυριοσ εκτεινων ουρανον και θεµελιων γην και πλασσων π
νευµα ανθρωπου εν αυτω2ιδου εγω τιθηµι την ιερουσαληµ ωσ προθυρα σαλευοµενα πασι τοισ λαοισ 
κυκλω και εν τη ιουδαια εσται περιοχη επι ιερουσαληµ3και εσται εν τη ηµερα εκεινη θησοµαι την ιερ
ουσαληµ λιθον καταπατουµενον πασιν τοισ εθνεσιν πασ ο καταπατων αυτην εµπαιζων εµπαιξεται κ
αι επισυναχθησονται επ′ αυτην παντα τα εθνη τησ γησ4εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ παντοκρατω
ρ παταξω παντα ιππον εν εκστασει και τον αναβατην αυτου εν παραφρονησει επι δε τον οικον ιουδα 
διανοιξω τουσ οφθαλµουσ µου και παντασ τουσ ιππουσ των λαων παταξω εν αποτυφλωσει5και ερουσ
ιν οι χιλιαρχοι ιουδα εν ταισ καρδιαισ αυτων ευρησοµεν εαυτοισ τουσ κατοικουντασ ιερουσαληµ εν
 κυριω παντοκρατορι θεω αυτων6εν τη ηµερα εκεινη θησοµαι τουσ χιλιαρχουσ ιουδα ωσ δαλον πυρο
σ εν ξυλοισ και ωσ λαµπαδα πυροσ εν καλαµη και καταφαγονται εκ δεξιων και εξ ευωνυµων παντασ 
τουσ λαουσ κυκλοθεν και κατοικησει ιερουσαληµ ετι καθ′ εαυτην7και σωσει κυριοσ τα σκηνωµατα ι
ουδα καθωσ απ′ αρχησ οπωσ µη µεγαλυνηται καυχηµα οικου δαυιδ και επαρσισ των κατοικουντων ι
ερουσαληµ επι τον ιουδαν8και εσται εν τη ηµερα εκεινη υπερασπιει κυριοσ υπερ των κατοικουντων ι
ερουσαληµ και εσται ο ασθενων εν αυτοισ εν εκεινη τη ηµερα ωσ οικοσ δαυιδ ο δε οικοσ δαυιδ ωσ οι



κοσ θεου ωσ αγγελοσ κυριου ενωπιον αυτων9και εσται εν τη ηµερα εκεινη ζητησω του εξαραι παντα 
τα εθνη τα επερχοµενα επι ιερουσαληµ10και εκχεω επι τον οικον δαυιδ και επι τουσ κατοικουντασ ιερ
ουσαληµ πνευµα χαριτοσ και οικτιρµου και επιβλεψονται προσ µε ανθ′ ων κατωρχησαντο και κοψον
ται επ′ αυτον κοπετον ωσ επ′ αγαπητον και οδυνηθησονται οδυνην ωσ επι πρωτοτοκω11εν τη ηµερα εκ
εινη µεγαλυνθησεται ο κοπετοσ εν ιερουσαληµ ωσ κοπετοσ ροωνοσ εν πεδιω εκκοπτοµενου12και κοψε
ται η γη κατα φυλασ φυλασ φυλη καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη οικου δαυιδ 
καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη οικου ναθαν καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτ
ων καθ′ εαυτασ13φυλη οικου λευι καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ φυλη του συµεων 
καθ′ εαυτην και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ14πασαι αι φυλαι αι υπολελειµµεναι φυλη καθ′ εαυτη
ν και αι γυναικεσ αυτων καθ′ εαυτασ 
 
Chapter 13 
1εν τη ηµερα εκεινη εσται πασ τοποσ διανοιγοµενοσ εν τω οικω δαυιδ2και εσται εν τη ηµερα εκεινη λε
γει κυριοσ εξολεθρευσω τα ονοµατα των ειδωλων απο τησ γησ και ουκετι εσται αυτων µνεια και τουσ
 ψευδοπροφητασ και το πνευµα το ακαθαρτον εξαρω απο τησ γησ3και εσται εαν προφητευση ανθρωπ
οσ ετι και ερει προσ αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννησαντεσ αυτον ου ζηση οτι ψευδ
η ελαλησασ επ′ ονοµατι κυριου και συµποδιουσιν αυτον ο πατηρ αυτου και η µητηρ αυτου οι γεννη
σαντεσ αυτον εν τω προφητευειν αυτον4και εσται εν τη ηµερα εκεινη καταισχυνθησονται οι προφητα
ι εκαστοσ εκ τησ ορασεωσ αυτου εν τω προφητευειν αυτον και ενδυσονται δερριν τριχινην ανθ′ ων ε
ψευσαντο5και ερει ουκ ειµι προφητησ εγω διοτι ανθρωποσ εργαζοµενοσ την γην εγω ειµι οτι ανθρωπο
σ εγεννησεν µε εκ νεοτητοσ µου6και ερω προσ αυτον τι αι πληγαι αυται ανα µεσον των χειρων σου κ
αι ερει ασ επληγην εν τω οικω τω αγαπητω µου7ροµφαια εξεγερθητι επι τουσ ποιµενασ µου και επ′ αν
δρα πολιτην µου λεγει κυριοσ παντοκρατωρ παταξατε τουσ ποιµενασ και εκσπασατε τα προβατα και 
επαξω την χειρα µου επι τουσ ποιµενασ8και εσται εν παση τη γη λεγει κυριοσ τα δυο µερη εξολεθρευ
θησεται και εκλειψει το δε τριτον υπολειφθησεται εν αυτη9και διαξω το τριτον δια πυροσ και πυρωσω
 αυτουσ ωσ πυρουται το αργυριον και δοκιµω αυτουσ ωσ δοκιµαζεται το χρυσιον αυτοσ επικαλεσετα
ι το ονοµα µου καγω επακουσοµαι αυτω και ερω λαοσ µου ουτοσ εστιν και αυτοσ ερει κυριοσ ο θεοσ 
µου 
 
Chapter 14 
1ιδου ηµεραι ερχονται του κυριου και διαµερισθησεται τα σκυλα σου εν σοι2και επισυναξω παντα τα
 εθνη επι ιερουσαληµ εισ πολεµον και αλωσεται η πολισ και διαρπαγησονται αι οικιαι και αι γυναικε
σ µολυνθησονται και εξελευσεται το ηµισυ τησ πολεωσ εν αιχµαλωσια οι δε καταλοιποι του λαου µο
υ ου µη εξολεθρευθωσιν εκ τησ πολεωσ3και εξελευσεται κυριοσ και παραταξεται εν τοισ εθνεσιν εκει
νοισ καθωσ ηµερα παραταξεωσ αυτου εν ηµερα πολεµου4και στησονται οι ποδεσ αυτου εν τη ηµερα 
εκεινη επι το οροσ των ελαιων το κατεναντι ιερουσαληµ εξ ανατολων και σχισθησεται το οροσ των ε
λαιων το ηµισυ αυτου προσ ανατολασ και το ηµισυ αυτου προσ θαλασσαν χαοσ µεγα σφοδρα και κλ
ινει το ηµισυ του ορουσ προσ βορραν και το ηµισυ αυτου προσ νοτον5και εµφραχθησεται φαραγξ ορε
ων µου και εγκολληθησεται φαραγξ ορεων εωσ ιασολ και εµφραχθησεται καθωσ ενεφραγη εν ταισ ηµ
εραισ του σεισµου εν ηµεραισ οζιου βασιλεωσ ιουδα και ηξει κυριοσ ο θεοσ µου και παντεσ οι αγιοι 
µετ′ αυτου6εν εκεινη τη ηµερα ουκ εσται φωσ και ψυχοσ και παγοσ7εσται µιαν ηµεραν και η ηµερα ε
κεινη γνωστη τω κυριω και ουχ ηµερα και ου νυξ και προσ εσπεραν εσται φωσ8και εν τη ηµερα εκειν
η εξελευσεται υδωρ ζων εξ ιερουσαληµ το ηµισυ αυτου εισ την θαλασσαν την πρωτην και το ηµισυ 
αυτου εισ την θαλασσαν την εσχατην και εν θερει και εν εαρι εσται ουτωσ9και εσται κυριοσ εισ βασ
ιλεα επι πασαν την γην εν τη ηµερα εκεινη εσται κυριοσ εισ και το ονοµα αυτου εν10κυκλων πασαν τ
ην γην και την ερηµον απο γαβε εωσ ρεµµων κατα νοτον ιερουσαληµ ραµα δε επι τοπου µενει απο τη
σ πυλησ βενιαµιν εωσ του τοπου τησ πυλησ τησ πρωτησ εωσ τησ πυλησ των γωνιων και εωσ του πυρ
γου ανανεηλ εωσ των υποληνιων του βασιλεωσ11κατοικησουσιν εν αυτη και ουκ εσται αναθεµα ετι κ
αι κατοικησει ιερουσαληµ πεποιθοτωσ12και αυτη εσται η πτωσισ ην κοψει κυριοσ παντασ τουσ λαου
σ οσοι επεστρατευσαν επι ιερουσαληµ τακησονται αι σαρκεσ αυτων εστηκοτων αυτων επι τουσ ποδα
σ αυτων και οι οφθαλµοι αυτων ρυησονται εκ των οπων αυτων και η γλωσσα αυτων τακησεται εν τω 
στοµατι αυτων13και εσται εν τη ηµερα εκεινη εκστασισ κυριου επ′ αυτουσ µεγαλη και επιληµψονται 
εκαστοσ τησ χειροσ του πλησιον αυτου και συµπλακησεται η χειρ αυτου προσ χειρα του πλησιον αυ
του14και ο ιουδασ παραταξεται εν ιερουσαληµ και συναξει την ισχυν παντων των λαων κυκλοθεν χρ
υσιον και αργυριον και ιµατισµον εισ πληθοσ σφοδρα15και αυτη εσται η πτωσισ των ιππων και των η
µιονων και των καµηλων και των ονων και παντων των κτηνων των οντων εν ταισ παρεµβολαισ εκειν
αισ κατα την πτωσιν ταυτην16και εσται οσοι εαν καταλειφθωσιν εκ παντων των εθνων των ελθοντων 
επι ιερουσαληµ και αναβησονται κατ′ ενιαυτον του προσκυνησαι τω βασιλει κυριω παντοκρατορι κ



αι του εορταζειν την εορτην τησ σκηνοπηγιασ17και εσται οσοι εαν µη αναβωσιν εκ πασων των φυλων
 τησ γησ εισ ιερουσαληµ του προσκυνησαι τω βασιλει κυριω παντοκρατορι και ουτοι εκεινοισ προστ
εθησονται18εαν δε φυλη αιγυπτου µη αναβη µηδε ελθη εκει και επι τουτοισ εσται η πτωσισ ην παταξε
ι κυριοσ παντα τα εθνη οσα εαν µη αναβη του εορτασαι την εορτην τησ σκηνοπηγιασ19αυτη εσται η 
αµαρτια αιγυπτου και η αµαρτια παντων των εθνων οσα αν µη αναβη του εορτασαι την εορτην τησ 
σκηνοπηγιασ20εν τη ηµερα εκεινη εσται το επι τον χαλινον του ιππου αγιον τω κυριω παντοκρατορι κ
αι εσονται οι λεβητεσ οι εν τω οικω κυριου ωσ φιαλαι προ προσωπου του θυσιαστηριου21και εσται πα
σ λεβησ εν ιερουσαληµ και εν τω ιουδα αγιον τω κυριω παντοκρατορι και ηξουσιν παντεσ οι θυσιαζ
οντεσ και ληµψονται εξ αυτων και εψησουσιν εν αυτοισ και ουκ εσται χαναναιοσ ουκετι εν τω οικω 
κυριου παντοκρατοροσ εν τη ηµερα εκεινη  


